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RESUMO 

 

Para alcançar seus objetivos, uma organização depende fundamentalmente do 

comprometimento de seus colaboradores. Quanto maior o comprometimento de sua força de 

trabalho, maiores serão as chances de uma organização atingir suas metas e objetivos. Por 

essa razão, o entendimento dos fatores que influenciam o comprometimento dos indivíduos 

com suas organizações tem motivado inúmeros trabalhos de pesquisa. Entre esses fatores, 

destacam-se variáveis relacionadas às experiências no trabalho, e, mais especificamente, à 

compreensão que os trabalhadores têm acerca do compromisso das organizações para com 

eles, definido na literatura como percepção de suporte organizacional. Baseado nessas 

questões, este trabalho de pesquisa buscou avaliar a relação existente entre esses dois temas, 

comprometimento e percepção de suporte organizacional, com o objetivo de identificar não 

apenas a intensidade e natureza predominante do comprometimento organizacional dos 

peritos criminais federais em exercício nas unidades de criminalística da Polícia Federal, mas 

também o tipo de influência que a percepção de suporte organizacional exerce no 

comprometimento desses servidores. Para isso, foi realizado um levantamento por meio de 

um instrumento de pesquisa com duas escalas de medida: a primeira, para mensuração do 

comprometimento organizacional, utilizou o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991), 

que avalia o comprometimento em suas bases afetiva, instrumental e normativa; a segunda, 

para mensuração da percepção de suporte organizacional, foi baseada no instrumento Survey 

of Perceived Organizational Support (SPOS), desenvolvido por Eisenberg et al. (1986). A 

análise dos resultados obtidos revelou a prevalência, na população estudada, do 

comprometimento organizacional de base afetiva, seguido pelo de base instrumental. Embora 

o nível de percepção de suporte organizacional entre os respondentes tenha se mostrado 

baixo, o estudo confirmou que as dimensões de percepção de suporte, comprometimento 

normativo e comprometimento afetivo têm correlações fortes e positivas entre si, e estas têm 

correlação negativa com o comprometimento instrumental.  

PALAVRAS-CHAVE: Comprometimento Organizacional; Gestão de Pessoas; Percepção de 

Suporte Organizacional; Servidor Público. 
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ABSTRACT 

 

The commitment of its employees is essential for an organization to achieve its goals. 

The higher the commitment of its workforce, the more will be the chances of an organization 

to achieve its goals and objectives. Therefore, understanding the factors that influence the 

commitment of individuals to their organizations has motivated numerous research papers. 

Among these factors are variables related to work experiences and, more specifically, related 

to the understanding that workers have about the commitment of the organizations towards 

them, defined in the literature as perceived organizational support. Based on these issues, this 

research sought to assess the relationship between these two themes, commitment and 

perceived organizational support, with the objective of identifying not only the intensity and 

predominant nature of organizational commitment of federal crime experts stationed in 

forensic units of Brazilian Federal Police, but also the type of influence that perceived 

organizational support plays in the commitment of these public servers. In order to achieve 

this objective, a survey was conducted with two measuring scales: the first one, to measure 

organizational commitment, had used the three-dimensional model of Meyer and Allen 

(1991), which assesses the commitment on affective, instrumental and normative basis; the 

second, to measure perceived organizational support, was based on the Survey of Perceived 

Organizational Support (SPOS) instrument, developed by Eisenberg et al. (1986). Results 

obtained from analysis of this survey revealed prevalence of the affective basis of 

organizational commitment among respondents, followed by the instrumental one. Although 

the level of perceived organizational support among respondents has been shown very low, 

this study confirmed that the dimensions perceived organizational support, normative 

commitment and affective commitment have strong and positive correlations between 

themselves. 

  

KEYWORDS: Organizational Commitment; People Management; Perception of 

Organizational Support; Public Servers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Para o alcance dos objetivos de uma organização, o comprometimento das pessoas envolvidas 

é fundamental (MILES et al., 1978). Embora a Polícia Federal – PF disponha de um processo 

de planejamento estratégico estruturado, se não puder contar com uma força de trabalho 

comprometida com cada uma das metas estabelecidas em seu plano estratégico, certamente 

não logrará êxito. Comprometer-se, nesse caso, significa “sentir-se vinculado a algo e ter o 

desejo de permanecer naquele curso de ação” (BASTOS, 1994). Por esse motivo, a questão do 

comprometimento de seus servidores é fundamental para o alcance das metas e objetivos de 

uma organização pública, bem como para o cumprimento de sua missão. 

Atualmente, a Polícia Federal conta com servidores peritos criminais federais selecionados 

por meio de concurso público organizado em diversas etapas de seleção, que avaliam não só a 

capacidade intelectual do candidato, mas também sua saúde física e mental. Uma vez 

aprovados no concurso público, os novos policiais federais assumem seus cargos de peritos 

criminais federais em unidades de criminalística de diversas regiões do Brasil, com boas 

condições de trabalho e remunerações consideradas adequadas para as funções que 

desempenham. 

Observa-se, contudo, que a carreira do policial federal exige dedicação diferenciada das 

demais carreiras civis. Um policial federal deve exercer sua função com dedicação exclusiva e 

estar disponível vinte e quatro horas por dia. Além disso, por se tratar de órgão federal com 

atuação em todo o território nacional, o servidor policial pode permanecer lotado e em 

exercício fora de sua terra natal, por tempo indeterminado, sem expectativa de retorno, com 

perspectiva de ser enviado em missão policial para regiões diversas de sua lotação. 

Sustentado em bases de hierarquia e disciplina, a carreira do policial federal exige, mas 

também proporciona vantagens, como estabilidade no emprego e aposentadoria especial, que 

permitem ao policial se aposentar com proventos integrais após 30 anos de carreira, sem o 

cumprimento de idade mínima. Essas vantagens contribuem para fortalecer o vínculo dos 

policiais com sua organização, mas certamente não são suficientes. Tampouco se pode inferir 
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se o vínculo criado, por meio dessas e outras vantagens, propicia o comprometimento efetivo 

com os objetivos da organização.  

A pesquisadora, que também é policial federal, pôde evidenciar a fragilidade desse vínculo 

entre servidor e organização, ao constatar que algumas unidades de criminalística não 

conseguem manter suas equipes motivadas e comprometidas com o trabalho, ou simplesmente 

geram grande insatisfação no ambiente de trabalho, afetando a produtividade e a qualidade de 

vida das pessoas envolvidas. As razões que fomentam esse quadro vão desde questões 

específicas de cada unidade, que envolvem relações interpessoais e falta de capacitação em 

gestão das lideranças locais, a questões mais gerais que afetam todo o órgão. Entre essas 

questões gerais estão, principalmente, as divergências políticas entre os diferentes cargos 

policiais – peritos, delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas –, que não são objeto de 

discussão neste trabalho, bem como as políticas de lotação e remoção de servidores em vigor.  

Para Meyer & Parfyonova (2009), o comprometimento pode assumir diferentes formas e ser 

direcionado para diferentes elementos dentro e fora da organização. Sabe-se, ainda, que nem 

todas as formas de comprometimento são igualmente eficazes (Meyer et al., 2002).  

Segundo Rego e Souto (2004), indivíduos com comprometimento afetivo, descrito por Meyer 

& Allen (1991) como o desejo de permanecer na organização, estão motivados a contribuir 

mais vigorosamente para a organização, com desempenho mais elevado; trabalhadores com 

comprometimento instrumental, descrito por Meyer & Allen (1991) como a necessidade de 

permanecer na organização, não possuem tendências que demonstrem desempenhos que 

ultrapassem o mínimo esperado, e indivíduos com comprometimento normativo, conceituado 

por Wiener (1982) como o conjunto de pressões normativas internalizadas pelo indivíduo para 

agir num caminho que encontre os objetivos e interesses organizacionais, tendem a contribuir 

positivamente para ela. No entanto, os sentimentos de obrigação não suscitam o mesmo 

entusiasmo e envolvimento afetivo. 

Para a Polícia Federal, a forma ideal de comprometimento parece ser a afetiva que, conforme 

Meyer et al. (2002), denota um vínculo emocional, uma identificação e um envolvimento com 

a organização. Haja vista que o comprometimento afetivo origina-se da ligação emocional 

com a organização, segundo Rego & Souto (2004, p. 34), é razoável aceitar que as pessoas 

comprometidas afetivamente tenham maior propensão a contribuir mais intensamente com a 
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organização, “com um menor turnover, absenteísmo mais baixo, desempenho mais elevado e 

comportamentos superiores de cidadania organizacional”. 

A escolha de pesquisa do suporte organizacional como antecedente de comprometimento 

decorre de estudo de Meyer & Parfyonova (2009), no qual os autores afirmam que a 

percepção de suporte organizacional tem sido consistentemente correlacionada positivamente 

ao comprometimento afetivo e, de acordo com resultados apresentados por Meyer et al. 

(2002), foi identificada como um de seus mais fortes correlatos. Segundo a teoria de suporte 

organizacional, a percepção de suporte contribui para o desenvolvimento do 

comprometimento afetivo à medida que ajuda a satisfazer as necessidades sócio-emocionais 

dos trabalhadores e a criar um sentimento de obrigação para com a organização (ARMELI et 

al. apud MEYER & PARFYONOVA, 2009). 

Segundo Eisenberger et al. (1986), suporte organizacional refere-se às percepções do 

trabalhador acerca da qualidade do tratamento que recebe da organização em retribuição ao 

esforço que despende no trabalho. Essas percepções baseiam-se na frequência, intensidade e 

sinceridade das manifestações organizacionais de aprovação, elogio, retribuição material e 

social ao esforço dos seus recursos humanos. Uma percepção favorável de suporte 

organizacional, segundo essa perspectiva, fortaleceria a expectativa esforço-resultado e o 

envolvimento afetivo do empregado com a organização, resultando em maior esforço do 

empregado para atingir os objetivos organizacionais. (OLIVEIRA-CASTRO et al., 1999). 

É nesse contexto que se desenvolveu a ideia deste trabalho de pesquisa, visando contribuir 

para o aprimoramento das políticas de gestão de pessoas no serviço público, mais 

especificamente no âmbito da criminalística da Polícia Federal. Por meio de suas políticas e 

práticas de gestão de pessoas, as organizações buscam estabelecer uma comunicação com 

seus trabalhadores e, de certa forma, influenciar o comportamento, o envolvimento e o 

comprometimento desses trabalhadores no ambiente organizacional. As organizações, em 

geral, valorizam a dedicação e lealdade de seus trabalhadores. Por sua vez, os trabalhadores 

de estão geralmente mais preocupados com o comprometimento da organização para com eles 

(RHOADES & EISENBERGER, 2002). 

Diante dos fatores expostos, o problema de pesquisa que orientou este trabalho pode ser 

formulado nos seguintes termos: qual é a forma de comprometimento organizacional 
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predominante entre os peritos criminais da Polícia Federal e qual a influência que a percepção 

de suporte organizacional exerce no comprometimento desses servidores? 

 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

A questão central desta pesquisa foi analisar a influência exercida pelo suporte organizacional 

percebido pelo indivíduo no seu comprometimento com a organização em que trabalha. Neste 

caso específico, o indivíduo é o perito criminal federal e a organização, a Polícia Federal. 

Para atingir o objetivo central da pesquisa, foram formulados os seguintes objetivos 

intermediários: 

 levantar as principais teorias acerca do comprometimento organizacional; 

 identificar e analisar o comprometimento organizacional dos peritos criminais 

federais; 

 estudar a teoria de suporte organizacional, de Eisenberger et al.(1986), e  

 identificar outras pesquisas que correlacionem a percepção de suporte organizacional 

com o comprometimento organizacional. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A reforma do aparelho do Estado preconizava a valorização do bom desempenho, envolvendo 

maior autonomia do dirigente público e cobrando-lhe, no entanto, o preço da 

responsabilização. Nela predominou a orientação por valores de eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 

organizações públicas. 

Contudo, o sucesso das organizações modernas em um ambiente instável, dinâmico e 

globalizado, tal como ocorre hoje, bem como a busca contínua por eficiência e qualidade na 

prestação de serviços, sejam eles públicos ou privados, decorre cada vez mais de uma 

administração eficaz de recursos humanos. Medeiros et al. (2003) enfatizaram que as 
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empresas têm despendido grande esforço na procura e manutenção de indivíduos melhor 

qualificados e com maior propensão ao comprometimento com as organizações.  

Na Polícia Federal, bem como em todas as organizações públicas, esse esforço não é menor. 

Entretanto, a forma de contratação de pessoas, por meio de concurso público de provas e 

títulos e em quantidades limitadas por lei, impõe uma séria limitação. Além disso, acrescente-

se a dificuldade para dispensa de servidores que, quando julgada cabível e necessária, também 

deve seguir trâmites legais rígidos, em decorrência da estabilidade adquirida após três anos de 

exercício. 

Programas de retenção de talentos em empresas do setor privado geram dispêndios cada vez 

mais altos, decorrentes dos benefícios e salários oferecidos (O’Reilly & Pfeffer apud 

Medeiros et al., 2003). Novamente, organizações públicas como a Polícia Federal encontram 

limitações legais, uma vez que não é possível vincular programas de retenção de talentos ou 

prêmios por desempenho superior à oferta de salários especiais ou concessão de benefícios 

específicos, pois a remuneração de cada cargo deve ser definida por lei específica. 

Considerados esses aspectos legais, a atuação do gestor público no sentido de motivar e 

comprometer o servidor público com a sua organização está repleta de desafios. Ressalta-se, 

assim, a relevância deste trabalho de pesquisa no sentido de compreender melhor a influência 

das políticas e ações associadas à gestão de pessoas, traduzidas na percepção dos próprios 

indivíduos, no comprometimento organizacional. 

A preocupação com a satisfação no trabalho e o comprometimento nas organizações 

representa um caminho importante para o desenvolvimento autossustentado das empresas, em 

que há o esforço deliberado em alcançar tanto a produtividade e eficiência organizativas 

quanto a satisfação das aspirações, desejos e necessidades individuais (MORAES et al., 

1995).  

A relevância deste estudo também reside no fato de que a Polícia Federal, além de 

corresponder a uma organização pública relevante no cenário nacional e internacional, é uma 

instituição policial, com características peculiares e abrangência nacional. 

Assim, considerando a escassez de estudos que busquem entender o comprometimento dos 

servidores peritos criminais com a Polícia Federal, acredita-se que o resultado deste trabalho 
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possa orientar ações e novas políticas na área de gestão de pessoas da Polícia Federal, 

direcionadas para o fortalecimento do vínculo entre servidores e organização. 

Embora o comprometimento organizacional represente o comprometimento do trabalhador 

com a instituição, trabalhos recentes afirmam ser relevante avaliar a relação inversa. 

Eisenberger et al. (1986) defendem que a percepção dos trabalhadores em relação ao 

comprometimento da organização para com eles, denominada de percepção de suporte 

organizacional (PSO), é baseada nas “crenças globais desenvolvidas pelo empregado sobre a 

extensão em que a organização valoriza as suas contribuições e cuida do seu bem-estar”.  

Usando a teoria de trocas sociais, Eisenberger e seus colegas argumentam que os 

trabalhadores que percebem um nível alto de suporte, tendem a se sentir na obrigação de 

retribuir à organização com maior comprometimento organizacional.  

Assim, esta pesquisa busca, conforme já descrito, contribuir para uma melhor compreensão 

sobre a influência do suporte organizacional percebido pelo indivíduo no comprometimento 

com a organização em que trabalha.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Conforme será descrito no próximo capítulo, há diversas teorias e definições para 

comprometimento organizacional. Não obstante a relevância das demais teorias, foi adotada 

para esta pesquisa uma abordagem baseada no modelo tridimensional do comprometimento 

organizacional formulado por Meyer e Allen (1991). 

No mesmo sentido, de modo a estruturar a pesquisa, adotou-se a teoria de percepção de 

suporte organizacional de Eisenberg, Huntington, Hutchison e Sowa (1986). Para medir as 

avaliações feitas pelo trabalhador a respeito do valor das retribuições e benefícios dados pela 

organização em troca do seu esforço no trabalho, utilizou-se o instrumento Survey of 

Perceived Organizational Support (SPOS), desenvolvido por Eisenberg et al. (1986).  

O objeto de estudo abrange o conjunto de servidores investidos no cargo de perito criminal 

federal em exercício nas unidades de criminalística da Polícia Federal. Essas unidades 

organizacionais são representações regionais desconcentradas da Diretoria Técnico-Científica 
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– DITEC, órgão central da Polícia Federal ao qual compete, segundo o artigo 34 do Decreto 

n° 7.538/11: 

I - dirigir, planejar, coordenar, orientar, executar, controlar e avaliar as atividades de 

perícia criminal e as relacionadas a bancos de perfis genéticos; 

II - gerenciar e manter bancos de perfis genéticos; e  

III - propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias 

com outras instituições na sua área de competência. (BRASIL, 2011) 

Na estrutura organizacional da Polícia Federal, as unidades de criminalística correspondem 

aos Setores Técnico-Científicos (SETECs), localizados nas capitais dos estados e no Distrito 

Federal, e às Unidades Técnico-Científicas (UTECs), localizadas no interior de alguns 

estados. 

Atualmente, a Polícia Federal dispõe de 27 SETECs – um por estado da federação e no 

Distrito Federal – e algumas UTECs em cidades no interior dos estados RJ, SP, PA, MT, MS, 

RO e RS. 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para investigar o comprometimento organizacional dos peritos criminais federais e as relações 

existentes entre comprometimento e percepção de suporte organizacional, esta pesquisa foi 

estruturada nos seguintes capítulos: 

a) Capítulo 1. Introdução. Esse capítulo aborda, preliminarmente, a perspectiva do estudo, 

evidenciando o problema, o objetivo, a relevância e a apresentação da pesquisa; 

b) Capítulo 2. Contextualização e referencial teórico. Nessa seção, são apresentadas as 

teorias de campo relevantes para este trabalho de pesquisa, relativas aos constructos 

Percepção de Suporte Organizacional e Comprometimento Organizacional. 

c) Capítulo 3. Metodologia. Essa seção apresenta os métodos, as regras e os postulados que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa. 

d) Capítulo 4. Apresentação e Análise dos Resultados.  

e) Capítulo 5. Conclusão. Essa seção responde o problema proposto neste estudo. 
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f) Capítulo 6. Referência. Nesse capítulo, são apresentadas as fontes de pesquisa deste 

trabalho. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o propósito de contextualizar e compreender a questão de pesquisa, este capítulo 

apresenta o referencial teórico preliminarmente investigado. 

 

2.1 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Menezes (2006), a complexidade na definição e mensuração do comprometimento 

organizacional desencadeou o desenvolvimento de um conjunto de abordagens e concepções 

teóricas que buscam explicar o constructo de formas distintas. O autor (2006, p. 40) afirma 

que este “é um dos construtos mais investigados dentro do campo do comportamento 

organizacional, devido à centralidade que a noção de comprometimento desempenha na 

constituição e funcionamento de unidades sociais como equipes e organizações”.  

Essas diferentes abordagens do comprometimento organizacional podem ser entendidas a 

partir de disciplinas científicas como Sociologia, Teorias Organizacionais e Psicologia Social,  

além das diversas operacionalizações do construto (LEITE, 2004). Em seus estudos, Bastos 

(1994) apresenta uma trajetória de construção das principais bases e destaca o clássico 

trabalho de Etzioni (1975), que construiu alicerce teórico para três das cinco bases de 

pesquisa, bem como os de Mowday, Porter e Steers (1982), conforme mostra a Figura 1. 

Segundo Leite (2004), nos últimos anos foi dada especial atenção pelos pesquisadores ao 

modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento organizacional, 

desenvolvido pelos professores canadenses Meyer e Allen (1990,1991). Esse modelo reúne as 

correntes que dominaram as abordagens teóricas e conceituais acerca do comprometimento, 

que são: afetiva (o indivíduo permanece no trabalho porque quer – sensação de desejo); 

instrumental (permanece no trabalho porque precisa – necessidade) e normativa (fica porque 

se sente na obrigação moral de ficar). 
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Figura 1 - Abordagens conceituais e fontes teóricas na pesquisa do comprometimento organizacional. 

Fonte: Bastos (1994) 

 

Este capítulo busca apresentar as principais vertentes conceituais que dominam a literatura 

sobre o tema, os modelos e teorias multidimensionais do comprometimento organizacional e 

algumas evidências das relações do comprometimento com seus antecedentes e consequentes.  

 

2.1.1 Principais enfoques do comprometimento organizacional 

 

Enfoque afetivo 

Segundo Medeiros (2003), o enfoque que dominou a literatura do comprometimento 

organizacional por mais tempo foi o afetivo, derivado dos trabalhos desenvolvidos pela 

equipe do professor Lyman Porter (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979; MOWDAY; 

PORTER; STEERS, 1982). Apesar de reconhecerem a existência de uma corrente 

comportamental para definir o comprometimento, os trabalhos da equipe de Porter o admitem 

numa perspectiva atitudinal. 
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Envolvimento, engajamento, compromisso, decisão e escolha fazem parte do pensamento de 

Porter e Smith, apud Mowday, Steers e Porter (1979, p. 225), quando definem o 

comprometimento em uma perspectiva atitudinal ativa: 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com 

e envolvido numa organização em particular, e pode ser caracterizado por 

pelo menos três fatores: estar disposto em exercer um esforço considerável 
em benefício da organização; uma forte crença e a aceitação dos objetivos e 

valores da organização; um forte desejo de se manter como membro da 

organização. 

Mowday et al. (1979), além de enfatizar a importância da dimensão afetiva para o 

entendimento do comprometimento organizacional, defendem que trabalhadores 

comprometidos devem apresentar um forte desejo de se manter como membros da 

organização. Portanto, desejar permanecer na organização se integra, na visão dos autores, à 

definição de comprometimento organizacional.  

Para os autores, o comprometimento organizacional não corresponde apenas a uma postura de 

lealdade passiva perante a organização, mas envolve também um relacionamento ativo que 

busca o bem-estar da organização. O comprometimento pressupõe engajamento, forte 

envolvimento do indivíduo com aspectos do seu ambiente de trabalho e com sua organização. 

Esse engajamento pode ser determinado por características individuais e por alinhamentos 

entre expectativas individuais e objetivos organizacionais. Pode, também, ser influenciado por 

experiências de trabalho, incluindo muitos dos fatores que influenciam a satisfação com o 

trabalho (remuneração, relações interpessoais, condições de trabalho, oportunidades de 

carreira, capacitação, etc.). 

Enfoque Instrumental 

Uma segunda vertente conceitual é o enfoque instrumental do comprometimento 

organizacional, associado à perspectiva sociológica e baseado nos estudos de Becker (1960). 

Torna-se clara a distinção deste enfoque em relação ao afetivo a partir da afirmação de Meyer 

et al. (1990, p.710).: "[...] empregados com forte comprometimento afetivo permanecem na 

organização porque desejam, enquanto aqueles com forte comprometimento instrumental, ou 

'continuação', permanecem porque necessitam”.  

Becker (1960) descreve comprometimento instrumental como uma tendência do indivíduo em 

se engajar em “linhas consistentes de ação”. Também chamado de side bet, ou troca lateral, 
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em tradução livre, o enfoque instrumental possui outras denominações na literatura, como 

calculativo e continuance, ou continuação (BASTOS, 1994).  

Na perspectiva instrumental, o trabalhador se sente recompensado com o que lhe é oferecido 

pela organização e acredita que sua saída implicaria sacrifícios pessoais e profissionais. 

Becker (1960) argumenta que essas trocas laterais podem se combinar de formas complexas 

para aumentar os custos associados à descontinuação do curso de atividade, contribuindo 

assim para aumentar o comprometimento. 

Para Siqueira e Gomide Júnior (2004), o comprometimento instrumental com a organização 

seria determinado pela avaliação positiva dos resultados (posição na organização, benefícios 

por tempo de serviço, privilégios ocupacionais, planos de aposentadoria, etc.) decorrentes do 

investimento já feito pelo empregado. Concorre ainda para esse comprometimento a avaliação 

da possibilidade de perder, ou de não ter como repor, as vantagens decorrentes dos 

investimentos já realizados, caso se desligue da organização. Afirmam esses autores (2004, 

p.318): 

[...] parece, portanto, existir um processo cognitivo avaliativo, por meio do 
qual o trabalhador faz um balanço – comparando investimentos feitos, 

resultados alcançados na organização e custos associados à sua perda -, o 

qual, em última instância, determinaria a ação de permanecer ou não na 

organização, desencadeando uma linha consistente de ação, como foi 
defendido por Becker. 

Apesar da consistência interna da escala instrumental ser, em geral, aceitável, McGee e Ford 

(1987) demonstraram empiricamente que ela não é coesa, mas formada por duas sub-

dimensões. A primeira, relativa à falta de alternativas ou oportunidades de trabalho e, a 

segunda, relativa à percepção de elevados sacrifícios ao deixar a organização. Essas sub-

dimensões também se correlacionam de modo significativo e, em direções opostas, com a 

dimensão afetiva (Meyer et al., 2002). 

Enfoque Normativo 

O enfoque normativo do comprometimento foi conceituado por Wiener (1982) como o 

conjunto das pressões normativas internalizadas pelo indivíduo para agir num caminho que 

encontre os objetivos e interesses organizacionais. Segundo esse conceito, as pressões 

normativas predispõem o indivíduo a se comportar de acordo com os padrões internalizados. 

O autor enfatiza que o elemento central dessa definição – aceitar os valores e objetivos 

organizacionais – representa uma forma de controle sobre as ações das pessoas.  
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Conforme Wiener e Vardi (1990, p.300): 

Quanto mais forte o comprometimento, maior a predisposição do indivíduo 
para guiar as suas ações por padrões internalizados, mais do que 

considerações racionais acerca das consequências dessas ações. Assim, 

indivíduos comprometidos apresentam certos comportamentos não porque 
eles calculam que em os apresentando obterão benefícios pessoais, mas 

porque eles acreditam que é certo e moral fazê-lo. 

Na determinação do comportamento humano nas organizações, os autores trabalham um 

quadro de referência denominado normativo-instrumental, mediante conceitos de sistemas 

cultural e motivacional. Nessa perspectiva, a cultura organizacional é definida como o 

conjunto de valores partilhados que produzem pressões normativas sobre os seus membros. 

Ela pode atuar diretamente no sentido de produzir membros "comprometidos", exercendo 

uma influência estável e de longo prazo sobre o comportamento no trabalho. Essas pressões 

normativas se associam ao sistema de recompensas (motivação instrumental) para influenciar 

o comportamento (BASTOS ,1994).  

Indivíduos com comprometimento normativo reconhecem obrigações e deveres morais para 

com a organização. Por essa razão, apresentam determinados padrões de comportamento que 

se revestem de sacrifício, persistência e preocupação pessoal. Assim, quando o indivíduo 

pensa ou planeja se desligar da organização, ele experimenta sentimentos de culpa, incômodo, 

apreensão e preocupação (BASTOS, 1994). 

Segundo Wiener (1982), a visão normativa do comprometimento sugere um foco centrado nos 

controles normativos por parte das organizações, sejam eles representados por normas e 

regulamentos ou, ainda, por uma missão forte e disseminada da organização. Mowday, Porter 

e Steers (1982), afirmam que esta visão ressalta que as normas e valores da organização 

moldam o comportamento do indivíduo na direção desejada pela organização. 

 

2.1.2 Modelos multidimensionais 

 

Segundo Medeiros (2003), o primeiro autor a estabelecer o comprometimento em 

componentes diferentes foi Kelman, em 1958. Ele distinguiu o vínculo psicológico de um 

indivíduo com a organização em três bases independentes: compliance (submissão), ou 

envolvimento instrumental, motivado por recompensas extrínsecas; identification 

(identificação), ou envolvimento baseado num desejo de afiliação; e internalization 
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(internalização), ou envolvimento causado pela congruência entre os valores individuais e 

organizacionais. 

O’Reilly e Chatman (1986) investigaram as combinações dos vínculos empregado-

organização propostos por Kelman, por meio de um instrumento desenvolvido por eles. Em 

suas conclusões, os autores afirmam que maiores investigações são necessárias, não só do 

modelo por eles proposto, como também da dimensionalidade do comprometimento. 

Medeiros (2003) afirma que entre os diversos modelos de conceitualização de mais de um 

componente do comprometimento, o modelo de maior aceitação entre os pesquisadores foi o 

modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento, estabelecido por 

Meyer e Allen (1991). John Mathieu, autor principal da meta-análise com maior 

reconhecimento entre os pesquisadores do tema (Mathieu e Zajac, 1990), aponta os 

pesquisadores John Meyer e Natalie Allen como os mais importantes pesquisadores da década 

de 90 na pesquisa do comprometimento organizacional. 

Meyer e Allen (1991) desenvolveram a conceitualização de três componentes do 

comprometimento organizacional, subdividindo-o em: a) comprometimento afetivo, 

caracterizado pelo apego à organização, em que ocorre a identificação com a organização por 

meio de um envolvimento emocional do empregado; b) comprometimento instrumental, 

oriundo da análise dos custos relativos ao abandono da organização, em que o 

comprometimento é percebido como custos associados por deixar a organização; e c) 

comprometimento normativo, cujo vínculo é construído sob a perspectiva de dívida moral e 

necessidade de retribuição à organização, em que há um sentimento de obrigação de 

permanecer na organização. 

Allen e Meyer (1990, p. 3) caracterizam a relação indivíduo-organização a partir das seguintes 

dimensões ou componentes: 

[...] empregados com forte comprometimento afetivo permanecem na 

organização porque eles querem; aqueles com comprometimento 

instrumental permanecem porque eles precisam e aqueles com 
comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são 

obrigados. 

Conforme os autores do modelo tridimensional, as dimensões afetiva, instrumental e 

normativa correspondem a componentes distintos do comprometimento organizacional. 

Entretanto, algumas pesquisas que usaram as escalas propostas por Meyer e Allen têm, 
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consistentemente, observado correlações não nulas entre essas escalas. Especialmente entre as 

escalas de comprometimento afetivo e normativo, a correlação tem sido elevada. Apesar da 

alta correlação, alguns pesquisadores sustentam a manutenção das dimensões afetiva e 

normativa do modelo tridimensional, uma vez que elas possuem correlações distintas com 

variáveis antecedentes e consequentes do comprometimento organizacional (Meyer et al., 

2002). 

Dias e Marques (2002) apontam que o modelo das três dimensões de Meyer e Allen (1991) 

apresenta-se bastante completo e abrangente. Alguns autores acrescentam que as três 

dimensões podem ser mais bem compreendidas quando tratadas como componentes distintos. 

Entretanto, indivíduos podem perceber os três estados simultaneamente, em níveis diferentes.  

O Quadro 1 apresenta um resumo dos componentes do comprometimento organizacional do 

modelo tridimensional de Meyer e Allen. 

 

Quadro 1 - Os três componentes mais comuns do comprometimento organizacional. 

Fonte: Rego (2003), com base em Meyer e Allen (1991). 

 

Indivíduos afetivamente comprometidos estão motivados a contribuir mais vigorosamente 

para a organização, com desempenho mais elevado. Trabalhadores instrumentalmente 

comprometidos não possuem tendências que demonstrem desempenhos que ultrapassem o 

mínimo esperado. Indivíduos normativamente associados à organização tendem a contribuir 

positivamente para ela. No entanto, os sentimentos de obrigação não suscitam o mesmo 

entusiasmo e envolvimento afetivo (REGO e SOUTO, 2004). 

O interesse no tema comprometimento baseia-se na evidência que dele derivam atitudes e 

comportamentos importantes para a organização, como assiduidade, pontualidade, intenção de 
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abandonar a organização, desempenho individual e organizacional e resistência à mudança, 

conforme apontado por diversos autores. 

 

2.1.3 Antecedentes do comprometimento organizacional 

 

Mathieu e Zajac (1990), em importante meta-análise, consideram como antecedentes do 

comprometimento organizacional as seguintes variáveis: características pessoais, 

características do trabalho, relacionamento com o líder, características organizacionais e 

situação do papel ou função. Por sua vez, Meyer et al. (2002), dividem as variáveis  

antecedentes do comprometimento em quarto grupos: variáveis demográficas, diferenças 

individuais, experiências no trabalho e alternativas/investimentos.  

Após examinar os resultados de algumas pesquisas no exterior, Borges-Andrade (1994, p.42) 

afirma: 

Uma análise global do conjunto de antecedentes mais importantes 

encontrados na meta-análise feita por Mathiew e Zajac (1990) aponta 

que, no exterior, as variáveis preditoras mais relevantes envolvem 

fatores pessoais relativos ao empregado, o planejamento e o manejo 

adequados de atividades e a qualidade da liderança exercida pelos 

gerentes. No Brasil, os estudos até aqui relatados indicam, quanto a 

esse mesmo conjunto, um padrão de preditores bastante distinto.  

Emergem, como mais poderosos, o crescimento ocupacional 

proporcionado pela organização, a existência de políticas justas de 

gestão de recursos humanos e o status externo da instituição. 

 

Em estudo mais recente, Leite (2004) afirma que o comprometimento organizacional parece 

ser uma resposta do indivíduo às organizações que oferecem suporte para a realização dos 

seus objetivos, a exemplo do crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, em um 

contexto de equidade. Tais resultados fortalecem, de alguma forma, a indicação de Eisenberg 

et al. (1986) acerca da importância de se estudar o comprometimento também do ponto de 

vista da organização em relação aos seus empregados.  

Nesse sentido, a meta-análise de Meyer et al. (2002) vem corroborar essa indicação ao afirmar 

que as correlações entre o comprometimento organizacional e as variáveis de experiências no 

trabalho são em geral mais fortes que as correlações que envolvem comprometimento e 
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características pessoais. Desse estudo também se destaca a forte correlação observada entre 

comprometimento e suporte organizacional como variável antecedente do grupo de 

experiências no trabalho.  

Meyer & Parfyonova (2009) afirmam que a percepção de suporte organizacional tem sido 

consistentemente correlacionada positivamente ao comprometimento afetivo. Segundo a 

teoria de suporte organizacional, a percepção de suporte contribui para o desenvolvimento do 

comprometimento afetivo à medida que ajuda a satisfazer as necessidades sócio-emocionais 

dos trabalhadores e a criar um sentimento de obrigação para com a organização (ARMELI et 

al. apud MEYER & PARFYONOVA, 2009). 

Moraes et al. (1998) sugerem que parte significativa das organizações tem procurado criar 

ambientes de trabalho que proporcionem o envolvimento dos seus funcionários. Essas 

organizações apostam no resultado positivo que esse envolvimento proporciona. Em geral, 

quando o funcionário participa do trabalho que ajudou a conceber (como, por exemplo, planos 

de orçamento participativo, reuniões de planejamento e gestão participativa), obtém-se maior 

dedicação e melhores resultados. 

 

2.2 PERCEPÇÃO DE SUPORTE ORGANIZACIONAL 

 

Na década de oitenta, Eisenberg, Huntington, Hutchison e Sowa (1986) definiram o construto 

Percepção de Suporte Organizacional como correspondente a “crenças globais desenvolvidas 

pelo empregado sobre a extensão em que a organização valoriza as suas contribuições e cuida 

do seu bem-estar”. Ou seja, são as crenças dos trabalhadores quanto à compreensão que eles 

têm acerca do compromisso das organizações para com eles. 

Esse constructo é respaldado pela crença na reciprocidade de ações e comportamentos entre as 

organizações e seus empregados. Rodrigues (1981) afirma que toda relação é uma relação de 

troca e que, portanto, todo e qualquer relacionamento, inclusive o desenvolvido entre 

organização e colaboradores, sustenta-se no retorno que o indivíduo espera obter, seja este 

material ou não, imediato ou no longo prazo. 

Gouldner (1960) denominou esse “sentimento obrigatório de retribuição” de princípio da 

reciprocidade e afirmou ser esta a regra que sustenta as relações de troca social. Esse 
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sentimento institui um contrato psicológico suficientemente robusto a ponto de estabelecer a 

necessidade de retribuir o favor, por parte de quem o recebeu. A reciprocidade é considerada 

pelo autor uma norma moral e universal, a qual estabelece que “retribuir um benefício ou 

agradecer a quem o forneceu é considerado um dever”. 

O princípio da reciprocidade, definido por Gouldner, tem sido amplamente utilizado para 

explicar o relacionamento entre empregados e organização empregadora. Nessa relação, os 

empregados formam percepções genéricas sobre intenções e atos da organização a eles 

direcionados. Tais percepções são constituídas a partir da observação de como os seus 

dirigentes praticam as políticas e os procedimentos de gestão de pessoas, atribuindo à 

organização características humanas e acreditando manter relações sociais com ela.  

A norma de reciprocidade aplicada ao contexto organizacional pressupõe que empregado e 

empregador se tratem mutuamente de forma justa e favorável. Segundo Eisenberger et al. 

(1986), as interações do trabalhador com a organização são caracterizadas por relações de 

troca marcadas por expectativas de reciprocidade. A organização tem obrigações legais, 

financeiras e morais com seus colaboradores e o direito de esperar que ele apresente bom 

desempenho e lealdade. O empregado, por sua vez, deve apresentar bom desempenho e, além 

disso, ser leal e comprometido com sua organização. Essas expectativas de trocas e benefícios 

mútuos são estabelecidas no contrato psicológico desenvolvido entre trabalhador e 

organização (OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999). 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) propõem um modelo de papéis sociais entre empregadores e 

empregados a fim de utilizar, de forma mais adequada, o princípio da reciprocidade enquanto 

base do conceito de suporte organizacional. Segundo os autores, as crenças de percepção de 

suporte organizacional são desenvolvidas porque o empregado se coloca no papel de receptor 

de doações já feitas ou de provável receptor de doações futuras da organização. Tais crenças 

servem para compor a identidade social do empregado nesta relação de troca social: “ele se 

identifica como um beneficiário e a organização é por ele identificada como uma fonte social 

de apoio, fortalecendo-se o conceito de percepção de suporte organizacional como um 

componente cognitivo do esquema mental de reciprocidade”. 

Eisenberger et al. (1986) e Rhoades e Eisenberger (2002) afirmam que a percepção de suporte 

organizacional decorre da atribuição de características antropomórficas à organização. Mais 

especificamente, significa que os empregados avaliam o comportamento dos agentes 
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organizacionais e inferem os motivos que estariam por trás daquele comportamento, 

utilizando critérios que variam consideravelmente de uma organização para outra e de pessoa 

para pessoa. Alguns indivíduos, por exemplo, podem perceber maior suporte organizacional 

em ações de assistência – saúde, previdência e benefícios – ou no provimento, por parte dos 

administradores, de recursos para a realização de um projeto específico. Outros, por sua vez, 

podem basear sua percepção de suporte organizacional em treinamentos do seu interesse que 

os administradores venham a lhe propiciar (LAMASTRO, 1999).  

Além disso, a percepção de suporte dos indivíduos é frequentemente sensível a restrições 

impostas pela organização que possam limitar possibilidades de recompensas 

(EISENBERGER; CUMMINGS; ARMELI; LYNCH, 1997).  

Assim, é importante considerar que a organização não atua como uma entidade imaterial, mas 

por meio do comportamento de seus administradores e líderes, que controlam os recursos e 

definem as políticas e normas da organização. Portanto, os empregados consideram as ações 

dos administradores e líderes como ações da própria organização (RHOADES; 

EISENBERGER, 2002; EISENBERGER; STINGLHAMBER; VANDENBERGHE; 

SUCHARSKI; RHOADES, 2002; SIQUEIRA; GOMIDE JÚNIOR, 2004). 

As percepções do trabalhador sobre suporte organizacional, segundo Eisenberger et al. 

(1986), também são influenciadas pela intensidade, frequência e franqueza das manifestações 

de reconhecimento, elogio e recompensa de seus atos. Isso representa valorização do seu 

esforço em contribuir com os objetivos da organização. Também constituem expectativas dos 

trabalhadores, que a organização lhes ofereça condições para que o trabalho se torne mais 

interessante.  

A capacidade de percepção de suporte organizacional influenciar melhores resultados para as 

organizações está amplamente registrada na literatura, conforme Siqueira e Gomide Jr. 

(2004).  Uma síntese de pesquisas apresentada pelos autores revela que percepção de suporte 

em nível elevado – forte crença de compromisso da organização para com seus colaboradores 

– reduz absenteísmo e intenção de sair da empresa, aumenta desempenho e satisfação no 

trabalho, promove maior envolvimento com o trabalho, comprometimento afetivo e 

comportamentos de cidadania organizacional. 
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Para Eisenberger et al. (1986), empregados que experimentam um nível elevado de suporte 

organizacional, teoricamente se sentem obrigados a retribuir o tratamento com atitudes e 

comportamentos que, por sua vez, beneficiam a empresa. Em consonância com essa 

perspectiva de troca social, as pesquisas têm evidenciado a relevância da percepção de suporte 

no universo organizacional como variável capaz de influenciar comportamentos dos 

trabalhadores nas organizações (EISENBERG et al., 1986; SHORE; WAYNE, 1993; 

OLIVEIRA-CASTRO et al., 1999; TAMAYO; TRÓCCOLI, 2002; EISENBERG et al., 

2002). 

Entre as pesquisas analisadas, destacam-se evidências em que a percepção de suporte 

organizacional está positivamente relacionada ao comparecimento ao trabalho e a medidas de 

desempenho (EISENBERGER et al., 1986; EISENBERGER; FASOLO; DAVIS-

LAMASTRO, 1990), à tendência de ajudar os colegas de trabalho (SHORE; WAYNE, 1993), 

à tendência  de oferecer sugestões construtivas de melhorias organizacionais e ao 

comprometimento organizacional afetivo (EISENBERGER et al., 1990). 

Há maior possibilidade de o empregado comprometer-se com a empresa quando a percebe 

como justa no reconhecimento de suas contribuições e preocupada com o seu bem-estar. Uma 

alta percepção de suporte fortalece no empregado a expectativa esforço-resultado e a ligação 

afetiva com a organização, resultando em maior esforço para atingir os objetivos 

organizacionais (OLIVEIRA-CASTRO; PILATI; BORGES-ANDRADE, 1999). 

Entretanto, a produção internacional parece ser mais expressiva que a brasileira e os 

resultados apresentados até então ainda não abarcam a totalidade das situações vivenciadas 

pelos trabalhadores e pelas organizações. Logo, compreender melhor os efeitos da percepção 

de suporte sobre o comprometimento do trabalhador com a organização, o desempenho no 

trabalho, o absenteísmo, as atitudes afetivas, as expectativas de recompensa, bem como o 

efeito das diferenças culturais e os comportamentos da liderança sobre a percepção de suporte 

organizacional, são exemplos de variáveis que merecem ser mais investigadas (EISENBERG 

et al., 1986; EISENBERG et al., 2002). 

Com o objetivo de ampliar a compreensão do relacionamento da percepção de suporte 

organizacional como antecedente do comprometimento organizacional em suas três 

dimensões – afetiva, normativa e instrumental –, o capítulo seguinte apresentará a 
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conceituação do constructo comprometimento organizacional sob o ponto de vista das 

principais teorias de campo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados pela autora com o objetivo 

de verificar as relações existentes entre os constructos comprometimento e percepção de 

suporte organizacional. Por questões didáticas, decidiu-se subdividi-lo em três partes. 

A primeira parte descreve a abordagem utilizada. Em seguida, são descritos os constructos e 

as variáveis de pesquisa e, por fim, apresenta-se como foi operacionalizada a pesquisa – suas 

etapas, a amostra utilizada, o método de investigação, a população-alvo e o tratamento dos 

dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para tratamento dos dados, uma abordagem quantitativa se fez necessária, haja vista a 

utilização de tratamentos estatísticos para tabulação e análise dos dados. Como estratégia de 

pesquisa, optou-se pelo estudo de caso. Yin (2001, p.32) define: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Trata-se ainda de uma pesquisa do tipo survey, assim denominada devido à utilização de 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário, para a obtenção dos dados. De acordo 

com Babbie (1999), a adoção do método de survey possibilita a elaboração clara e rigorosa de 

um modelo lógico, permitindo que o pesquisador possa documentar processos causais mais 

complexos.  

Esse autor concorda com Malhotra (2006), de que nesse tipo de pesquisa existe a vantagem da 

quantificação e da generalização, o que permite entender a população onde a amostra foi 

colhida. Ainda conforme Babbie (1999), esta pesquisa pode ser caracterizada como surveys 

interseccionais, já que os dados serão colhidos num dado momento e, assim sendo, refletirão a 

realidade daquele momento. 
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3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUCTOS 

 

3.2.1 Construtos e variáveis da pesquisa 

 

Na pesquisa organizacional, é importante determinar se a natureza do construto é formativa 

ou reflexiva. Os construtos são ‘formativos’ quando são expressos em função das variáveis, as 

quais formam, causam ou precedem o construto. Constructos ‘reflexivos’ são aqueles em que 

as variáveis são expressas como uma função do construto (DIAMANTOPOULOS; SIGUAW, 

2006). 

Neste estudo, os construtos são de natureza reflexiva, ou seja, a direção da causalidade é do 

construto para a medida. As medidas devem ser correlacionadas (devem apresentar 

confiabilidade da consistência interna) e a eventual exclusão de um indicador do modelo de 

mensuração não irá afetar o significado do construto. 

A mensuração do construto Comprometimento Organizacional foi realizada por meio da 

utilização da escala de Meyer e Allen (1991), a qual já foi validada em diversos estudos 

(BECKER et al., 1996; PAYNE; HUFFMANN, 2005). No Brasil, a escala foi validada por 

Medeiros (2003).  

As variáveis incluídas nesse constructo são apresentadas no Quadro 2, para cada uma das 

dimensões do comprometimento – afetiva (CAFET), instrumental (CINST) e normativa 

(CNORM). 

 Variável Descrição 

C
A

F
E

T
 

A1 Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização. 

A2 Eu realmente sinto os problemas da organização como se fossem meus. 

A3 Eu não sinto um forte senso de integração com esta organização. 

A4 Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização. 

A5 Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta organização. 

A6 Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim. 

C
IN

S
T

 

A7 Na situação atual, permanecer nesta organização é, na realidade, mais uma 

necessidade do que um desejo. 

A8 Mesmo que eu quisesse, por algum motivo, seria muito difícil para mim deixar 

esta organização agora. 

A9 Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada. 

A10 Eu acho que teria poucas alternativas profissionais se deixasse esta organização. 
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A11 Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia pensar em 

trabalhar num outro lugar. 

A12 Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas profissionais imediatas. 

C
N

O
R

M
 

A13 Eu não sinto qualquer obrigação de permanecer nesta organização. 

A14 Mesmo se fosse vantajoso para mim, sinto que não seria certo deixar esta 

organização agora. 

A15 Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora. 

A16 Esta organização merece minha lealdade. 

A17 Eu não deixaria esta organização agora porque tenho uma obrigação moral com as 

pessoas daqui. 

A18 Eu devo muito a esta organização. 

Quadro 2 - Variáveis do constructo Comprometimento Organizacional, conforme Meyer e Allen 

(1991). 

 

A mensuração do construto percepção de suporte organizacional foi baseada no instrumento 

Survey of Perceived Organizational Support (SPOS), desenvolvido por Eisenberg et al. 

(1986). Conforme os autores, o SPOS serve para medir as avaliações feitas pelo trabalhador a 

respeito do valor das retribuições e benefícios dados pela organização em troca do seu esforço 

no trabalho. 

O instrumento SPOS é originalmente constituído por 36 itens, em sua forma completa. Neste 

trabalho, utilizou-se uma escala reduzida composta por oito itens. Essa escala é recomendada 

por Rhoades e Eisenberger (2002), por se tratar de escala unidimensional com alta 

confiabilidade interna. No Brasil, Siqueira (1995) validou uma forma ainda mais reduzida do 

SPOS, com apenas seis itens. 

As variáveis incluídas no constructo Percepção de Suporte Organizacional são apresentadas 

no Quadro 3.  
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Variável Descrição 

B1 Esta organização valoriza a minha contribuição. 

B2 Esta organização falha em reconhecer qualquer esforço extra da minha parte. 

B3 Esta organização irá ignorar qualquer reclamação da minha parte. 

B4 Esta organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 

B5 Mesmo que eu faça o melhor trabalho possível, esta organização não irá perceber. 

B6 Esta organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho. 

B7 Esta organização demonstra pouca preocupação comigo. 

B8 Esta organização se orgulha de minhas realizações no trabalho. 

Quadro 3 - Variáveis do constructo Percepção de Suporte Organizacional, conforme escala reduzida 

proposta por Eisenberg et al. (1986). 

 

 

3.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.3.1 Etapas da pesquisa 

 

Na primeira etapa de pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre os temas 

comprometimento organizacional e percepção de suporte organizacional. Enfatizou-se, nesse 

levantamento, o estado da arte da pesquisa de comprometimento organizacional no Brasil e no 

exterior, bem como os estudos relativos a seus antecedentes e consequentes. 

Foram então construídos os questionários de pesquisa, com base na fundamentação teórica 

pertinente aos objetivos e problemas de pesquisa. Essa primeira etapa também permitiu 

estabelecer um arcabouço de referências bibliográficas. 

Na segunda etapa, realizou-se uma pesquisa de campo, do tipo survey, com o objetivo de 

colher informações sobre a percepção dos peritos criminais quanto às dimensões apresentadas 

– percepção de suporte e comprometimento organizacional.  

3.3.2 Método de investigação 

 

Com o objetivo de investigar as relações existentes entre as dimensões pesquisadas, optou-se 

pelo levantamento por inquérito, com aplicação de um questionário. Inicialmente, o 

questionário foi submetido a uma etapa de validação, realizada por meio do preenchimento 

das questões por cinco colegas da pesquisadora, também peritos criminais.  
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Após alguns ajustes considerados pertinentes para garantir maior clareza das questões, os 

questionários foram desenvolvidos com a ferramenta Google Drive e distribuídos, por e-mail, 

aos peritos criminais que fazem parte do quadro ativo das unidades de Criminalística da 

Polícia Federal. A versão final do questionário de pesquisa é apresentada no Anexo 3. 

O questionário foi estruturado em três partes: a primeira delas possui 18 itens (A1 a A18) e 

aborda aspectos gerais do comprometimento organizacional, nas suas dimensões afetiva, 

instrumental e normativa; a segunda parte possui 8 itens (B1 a B8) relacionados à percepção 

de suporte organizacional, e a última parte aborda algumas características sócio-demográficas 

– idade, sexo, estado civil, tempo de serviço, cargo de chefia e UF de lotação. 

Para as respostas às questões foi adotada a escala Likert de cinco pontos, que corresponde a 

uma escala de concordância, com cinco níveis graduais de concordância: Discordo totalmente, 

Discordo, Não concordo nem discordo, Concordo e Concordo totalmente.  

Para a análise dos dados dos questionários, adotou-se o pacote estatístico SPSS (Statistic 

Package for Social Science), versão 10.0, para Windows. Buscou-se avaliar a correlação 

existente entre a variável dependente (comprometimento) e a variável independente 

(percepção de suporte organizacional), e quais dimensões do comprometimento se apresentam 

com maior ou menor significância. Para o tratamento e a análise dos dados, foi utilizada a 

estatística descritiva e analítica, com um processo de análise multivariado de tratamento dos 

dados, processados de acordo com cada objetivo da pesquisa. 

O levantamento dos dados foi feito pelo método de amostra auto-selecionável. Nesse tipo de 

amostra, os entrevistados determinam sua participação na pesquisa. Portanto, por não se tratar 

de amostragem probabilística, a única que permite fazer inferências para a população, a 

amostra coletada não permite expansão dos resultados para a população-alvo e também não 

permite cálculo da margem de erro na pesquisa. 

Desse modo, o presente trabalho corresponde a um estudo de caso cujo método amostral 

utilizado não permite expansão dos resultados. Serão apresentados indicativos dos resultados 

para a população-alvo, a serem confirmados em pesquisas posteriores nas quais inferências 

possam ser feitas. 
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3.3.3 População-alvo 

 

A população-alvo é o conjunto dos Peritos Criminais das Unidades de Criminalística da 

Polícia Federal. O questionário foi encaminhado, por e-mail, a 535 peritos criminais federais, 

assim distribuídos: 98 da região Centro-Oeste, 115 da região Nordeste, 81 da região Norte, 

146 da região Sudeste e 95 da região Sul. 

3.3.4 Preparação e crítica de consistência dos dados 

 

Como preparação dos dados para a análise, optou-se por categorizar as variáveis idade e 

tempo de serviço. Para a variável idade, foram criadas três faixas etárias, as quais diferenciam 

suficientemente os respondentes e cuja distribuição ficou satisfatória. São elas: 

 até 35 anos de idade: 42 peritos;  

 de 36 a 40 anos de idade: 44 peritos; e  

 acima de 40 anos de idade: 57 peritos. 

A variável tempo de serviço também foi categorizada, de modo a manter relação com as 

classes da carreira policial na Polícia Federal – 2ª classe, 1ª classe e classe especial. Foram, 

assim, definidas as seguintes faixas para o tempo de serviço: 

 até 5 anos de tempo de serviço – 2ª. classe: 50 peritos;  

 de 5 a 10 anos de tempo de serviço – 1ª. classe: 68 peritos; e  

 acima de 10 anos de tempo de serviço – classe especial: 28 peritos. 

Com relação aos missing-values - perguntas não respondidas - foi avaliado que houve poucos 

missings, de modo que a retirada destes da análise não comprometeria os resultados. Assim, 

os missing-values foram excluídos para a análise das variáveis, à exceção da variável 

“Chefia”.  

A questão “Você exerce ou já exerceu cargo ou função de chefia no serviço público?” não 

obteve resposta de 21 respondentes, valor considerado representativo. Por essa razão, 

considerou-se a possibilidade de a ausência dessa informação – se ocupa ou ocupou um cargo 

de chefia – ser uma informação útil. Com isso, os missing-values dessa questão específica 

foram incluídos na análise. 
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3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Todo e qualquer método que seja escolhido para uma pesquisa apresenta limitações 

(CRESWELL, 2007). Deve-se, portanto, agir com cuidado e zelo para que tais limitações 

sejam superadas ou minimizadas, a fim de não frustrarem o objetivo final do estudo. 

A verificação da percepção de suporte e do comprometimento organizacional foi limitada aos 

peritos criminais federais lotados nas unidades de criminalística localizadas nos estados e no 

Distrito Federal, embora existam peritos criminais lotados fora dessas unidades. A razão para 

esse corte foi manter o foco na atividade pericial nas unidades descentralizadas, que 

enfrentam em geral maiores dificuldades relacionadas ao ambiente de trabalho, motivação, 

comprometimento e retenção de profissionais. 

As unidades participantes da pesquisa foram selecionadas pela própria pesquisadora, também 

ocupante do cargo de perito criminal federal, de modo a obter uma amostra representativa das 

cinco regiões do país.  

Na etapa de aplicação dos questionários, a limitação foi devida à auto-seleção, uma vez que 

são os próprios respondentes que decidem participar da pesquisa e, portanto, podem constituir 

uma amostra concentrada nos extremos das dimensões que se quer medir. Fez-se então um 

trabalho de sensibilização, por e-mail, sobre o objetivo e a importância da pesquisa, a fim de 

minimizar o problema. 

Desse modo, por não se tratar de amostragem probabilística, a única que permite fazer 

inferências para a população, a amostra coletada não permite expansão dos resultados para a 

população-alvo e também não permite calcular a margem de erro na pesquisa. Além disso, por 

tratar-se de uma pesquisa do tipo survey interseccional, em que os dados são colhidos num 

dado momento, reflete tão somente a realidade no momento da coleta de dados. 

Outra limitação das pesquisas do tipo survey é a baixa obtenção de respostas, seja pela não 

devolução, ou devolução tardia, ou preenchimento incompleto (VERGARA, 2009). 

Novamente, foi imprescindível o contato com o respondente por e-mail, a fim de esclarecer 

eventuais dúvidas e lembrá-lo da importância de sua participação, o que elevou a taxa de 

respostas para um valor próximo a 30%, considerado satisfatório para a pesquisa. 
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Por fim, cabe destacar que ao realizar um estudo estatístico, seja ele univariado ou 

multivariado, sempre existirá perda de informação. No momento em que se representa um 

conjunto de dados pela sua média ou quando se aplica uma técnica multivariada, reduzindo a 

sua dimensionalidade, perde-se informação. O desafio que se impõe ao pesquisador, então, 

reside em fazer suas escolhas para obter a informação e assumir que existe um erro, 

quantificado ou não. 

Não obstante as limitações identificadas, esses métodos foram considerados os mais 

adequados para a realização desta pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

 

O questionário foi encaminhado a 535 peritos criminais federais. A taxa de respostas obtida 

foi de 27,85%, o que corresponde a 149 respondentes. Destes, 25 são da região Norte, 30 da 

Nordeste, 30 da Sudeste, 27 da Sul e 31 da região Centro-Oeste. Um total de 6 respondentes 

não identificaram a região de lotação. 

A Tabela 1 apresenta o perfil dos respondentes. A maioria dos respondentes é do sexo 

masculino, o que é justificado pela natureza da atividade policial, com mais de 36 anos, 

estado civil casado e mais de 5 anos de serviço. A distribuição de respondentes por região 

ficou equilibrada entre 25 e 31 respondentes por região. 

Características 
Respondentes 

N % 

Sexo Masculino 129 87% 

Feminino 19 13% 

Faixa etária Até 35 anos 42 29% 

De 36 a 40 anos 44 31% 

Acima de 40 anos 57 40% 

Estado Civil Casado (a) 117 79% 

Solteiro (a) 13 9% 

Divorciado (a) 16 11% 

Outro 2 1% 

Tempo de serviço até 5 anos – 2ª. classe 50 34% 

de 5 a 10 anos – 1ª. classe 68 47% 

acima de 10 anos – classe especial 28 19% 

Chefia Sim 62 48% 

Não 66 52% 

Região de lotação Centro-oeste (CO) 31 22% 

Nordeste (NE) 30 21% 

Norte (N) 25 17% 

Sudeste (SE) 30 21% 

Sul (S) 27 19% 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Já a questão referente à ocupação de cargo de chefia, apesar da grande quantidade de valores 

nulos (21), obteve uma quantidade equilibrada entre as possibilidades de resposta, com 52% 

respondentes que nunca exerceram função de chefia e 48% que exercem ou já exerceram 

alguma chefia no serviço público.  

 

4.1.2 Distribuição das respostas por dimensão 

 

As respostas obtidas às questões A1 a A18, relativas às dimensões CAFET, CINST e 

CNORM do constructo comprometimento organizacional têm suas distribuições expressas na 

Figura 2. 

A análise das respostas às questões A1 a A6 revela que a maioria dos respondentes demonstra 

comprometimento afetivo com a organização. O gráfico apresenta um percentual de 

concordância superior a 50% às questões A1, A2 e A6, e também um percentual significativo 

de discordância às questões com afirmações negativas, A3, A4 e A5. 

Na dimensão instrumental do comprometimento, observa-se um percentual de concordância 

superior a 50% nas questões A8 e A9, e um percentual elevado de discordância nas questões 

A10 a A12. Haja vista que as questões A8 e A9 se referem a uma sub-dimensão do 

comprometimento instrumental relativa à percepção de elevados sacrifícios em deixar a 

organização, pode-se dizer que os dados analisados apresentam algum nível de 

comprometimento instrumental. 

Para a dimensão comprometimento normativo, os dados demonstram que o percentual de 

respostas discordantes é muito elevado para as questões A14, A15 e A17. Apenas a questão 

A16, relativa à lealdade do servidor policial, apresenta concordância superior a 50%. Esses 

dados revelam fraco comprometimento normativo na amostra. 
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Questões: 

A1 - Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização. 

A2 - Eu realmente sinto os problemas da organização como se fossem meus. 

A3 - Eu não sinto um forte senso de integração com esta organização. 

A4 - Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização. 

A5 - Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta organização. 

A6 - Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim. 

 

A7 - Na situação atual, permanecer nesta organização é, na realidade, mais uma necessidade do que um 
desejo. 

A8 - Mesmo que eu quisesse, por algum motivo, seria muito difícil para mim deixar esta organização 
agora. 

A9- Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante desestruturada. 

A10 - Eu acho que teria poucas alternativas profissionais se deixasse esta organização. 

A11 - Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia pensar em trabalhar num 
outro lugar. 

A12 - Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a escassez de 
alternativas profissionais imediatas. 

 

A13 - Eu não sinto qualquer obrigação de permanecer nesta organização. 

A14 - Mesmo se fosse vantajoso para mim, sinto que não seria certo deixar esta organização agora. 

A15 - Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora. 

A16 - Esta organização merece minha lealdade. 

A17 - Eu não deixaria esta organização agora porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui. 

A18 - Eu devo muito a esta organização. 

Figura 2 - Distribuição das respostas para as dimensões de CO. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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O gráfico da Figura 3 indica que há uma baixíssima percepção de suporte organizacional no 

grupo de respondentes. Os dados apresentam um percentual de respostas discordantes muito 

elevado para as questões B1, B4, B6 e B8 e, também, um percentual de concordância elevado 

para as questões B2 e B7. 

 
Questões: 

B1. Esta organização valoriza a minha contribuição. 

B2. Esta organização falha em reconhecer qualquer esforço extra da minha parte. 

B3. Esta organização irá ignorar qualquer reclamação da minha parte. 

B4. Esta organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 

B5. Mesmo que eu faça o melhor trabalho possível, esta organização não irá perceber. 

B6. Esta organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho. 

B7. Esta organização demonstra pouca preocupação comigo. 

B8. Esta organização se orgulha de minhas realizações no trabalho. 

Figura 3 - Distribuição percentual das respostas para a dimensão PSO. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.1.3 Análise das dimensões 

 

Neste tópico é apresentado um estudo descritivo, cujo objetivo é avaliar qual dimensão é 

predominante na amostra pesquisada. Para isso, a métrica escolhida como mais adequada foi a 

mediana, calculada a partir das respostas às perguntas de cada dimensão. Por se tratar de 

medidas em escala Likert, considerada uma escala ordinal, é mais apropriado o uso de 

estatísticas de ordem (ex.: mediana, quartil) do que de estatísticas de tendência central (ex.: 

média). Conforme Hair (2009, p.24,25): 

Escalas ordinais não fornecem qualquer medida da quantia ou magnitude 
real em termos absolutos, mas apenas a ordem dos valores. O pesquisador 

conhece a ordem, mas não a quantia de diferença entre os valore. [...] Em 

muitos casos, um pesquisador pode achar atraente o uso de medidas ordinais, 

mas as implicações sobre os tipos de análises que podem ser executadas são 
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substanciais. O analista não pode realizar operação aritmética (somas, 

médias, multiplicações, divisões etc.), tornando assim todos os dados não-

métricos bastante limitados em seu uso na estimação de coeficientes do 
modelo. 

Para o cálculo da mediana, foi necessária a transformação das variáveis não-métricas, de 

modo a considerar a resposta a cada questão em uma escala ordinal de 1 a 5. Nessa escala, o 

valor 1, associado à resposta “Discordo totalmente”, indica ausência da dimensão e o valor 5, 

associado à resposta “Concordo totalmente”,  indica presença da dimensão para a respectiva 

variável. Desse modo, foi necessário inverter a ordem da escala para as questões com 

afirmações negativas – A3, A4, A5, A13, B2, B3, B5 e B7. Para essas questões, o valor 1, 

indicando ausência da dimensão, foi associado à resposta “Concordo totalmente”, e o valor 5, 

indicando presença da dimensão, foi associado à resposta “Discordo totalmente”. 

As medianas de cada dimensão foram calculadas conforme apresentado no Quadro 4.  

Dimensão Fórmula 

CAFET  

Comprometimento afetivo 

= Mediana (A1,A2,A3,A4,A5,A6) 

CINST  
Comprometimento instrumental 

= Mediana (A7,A8,A9,A10,A11,A12) 

CNORM  

Comprometimento normativo 

= Mediana (A13,A14,A15,A16,A17,A18) 

PSO  
Percepção de Suporte 

= Mediana (B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8) 

Quadro 4 - Fórmulas de cálculo das medianas. 

 

Devido à transformação de escala das variáveis, se a mediana for alta (maior que 3), significa 

que o indivíduo possui a dimensão, e se a mediana for baixa (menor que 3), que não possui a 

dimensão. Quando a mediana for igual a 3, considerar-se-á que não há posicionamento 

definido do respondente em relação à dimensão avaliada. 

A Tabela 2 apresenta os percentuais de respondentes nos quais foram identificadas presença, 

ausência ou indefinição em relação às dimensões CAFET, CINST, CNORM e PSO. Um 

diagrama de caixa para cada dimensão é ilustrado na Figura 4. 
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Classificação CAFET CINST CNORM PSO 

Presente 

(com mediana > 3) 
58% 37% 16% 16% 

Indefinido 

(com mediana = 3) 
14% 20% 14% 22% 

Ausente 

(com mediana < 3) 
27% 43% 70% 63% 

Tabela 2 - Percentuais de respondentes nos quais foi identificada presença, ausência ou indefinição da 
dimensão. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 4 - Diagramas de caixa.  

Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil; max = maior valor; min = menor valor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, nos dados apresentados, que a dimensão predominante do comprometimento é a 

afetiva. Na amostra, 58% dos respondentes revelaram níveis significativos de CAFET. A 

mediana calculada para essa dimensão é coincidente com o terceiro quartil e igual a 4, 

indicando elevado CAFET para pelo menos 50% dos respondentes. 

A base instrumental do comprometimento também se mostrou relevante na amostra para 37% 

dos respondentes. Com Q3 igual a 4, revela-se CINST alto para pelo menos 25% dos 

respondentes. 

A Tabela 2 e os diagramas de caixa da Figura 4 mostram ainda baixos níveis de 

comprometimento normativo e percepção de suporte organizacional, ambos com mediana 

igual a 2 e terceiro quartil igual a 3, o que significa que para pelo menos 75% dos 

respondentes essas dimensões estão ausentes ou indefinidas. 
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4.1.4 Análise de correlação simples entre as dimensões 

 

Calculadas as medianas para cada dimensão, foram observadas as correlações entre essas 

medianas, a fim de verificar preliminarmente como as relações entre as dimensões estão 

guardadas nos dados. 

Foram calculadas três tipos de correlações diferentes entre as medianas das dimensões 

estudadas: os coeficientes de correlação de Pearson, de Spearman e de Kendall Tau. As duas 

últimas têm a vantagem de serem apropriadas especificamente para dados ordinais, que é o 

caso da escala Likert usada neste estudo.  

O resultado foi análogo para os três tipos de correlação calculados, conforme apresentado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Correlações de Kendall Tau, de Spearman e de Pearson entre as medianas das dimensões 

estudadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As dimensões PSO, CNORM e CAFET têm correlações positivas entre si, e estas têm 

correlação negativa com CINST, ou seja, CINST tem correlação negativa com todas as 

demais dimensões. Assim, quanto maior PSO, maior CNORM e maior CAFET, mas menor 

CINST. 

Na Tabela 3, além do coeficiente de correlação, são apresentados o nível de significância 

sigma (Sig.), para o qual um valor menor que 0,05 é significativo, e o tamanho da amostra N. 

O valor de N para o cálculo da correlação é, em geral, 144 ou 145, após a retirada dos 

missing-values.  

 

4.2 RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS DIMENSÕES 

 

Para estudar as relações de interdependência entre as dimensões, foram adotados dois 

métodos de análise multivariada estatística: análise fatorial de correspondência múltipla e 

análise de cluster. Esses métodos permitem visualizar relações de associação de 

interdependência mais específicas entre as variáveis e também entre as dimensões. 
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4.2.1 Análise Fatorial de Correspondência Múltipla 

 

Conforme Hair (2009), a análise de correspondência examina as relações entre categorias de 

dados nominais em uma tabela de contingência, a tabulação cruzada de duas variáveis 

categóricas (não-métricas). Para isso, é calculada uma medida de associação ou similaridade 

entre as categorias das variáveis, chamada de inércia, que utiliza o qui-quadrado, um conceito 

básico de estatística, correspondente a uma medida padronizada de frequências reais de 

células comparadas com suas frequências esperadas. A partir do cálculo da inércia, são 

criadas coordenadas para serem plotadas em um mapa perceptual, conforme descreve Hair 

(2009, p.510): 

Com essas medidas de associação/similaridade, a CA cria um mapa 

perceptual usando a medida padronizada para estimar dimensões ortogonais 

sobre as quais as categorias podem ser colocadas para explicar melhor a 

intensidade de associação representada pelas distâncias qui-quadrado. 

As dimensões ortogonais citadas pelo autor, ou fatores, são obtidas a partir da melhor 

combinação das variáveis, de modo que as categorias fiquem dispostas da melhor maneira 

possível em relação as suas proximidades ou distâncias significativas, definidas pelos valores 

de inércia. Assim, as categorias cujas coordenadas estão próximas têm maior associação entre 

si e categorias com coordenadas distantes não têm associação. O nível de proximidade das 

coordenadas de duas categorias indica o nível de associação entre elas. 

Inicialmente, a análise de correspondência foi feita considerando todas as variáveis do modelo 

e cinco fatores. Entretanto, observou-se que os dois primeiros fatores explicavam mais de 

50% da variabilidade total dos dados. Com esse resultado, decidiu-se interpretar apenas os 

eixos 1 e 2.  

Além disso, por apresentar pequena contribuição na variabilidade total, as variáveis de perfil e 

as variáveis A2, A8, A9, A10 e A13 foram excluídas e uma nova análise foi feita. Essa 

redução de variáveis aumentou os valores do Alfa de Cronbach e da Inércia já calculados, o 

que representa maior confiabilidade da consistência interna das escalas.  

A Tabela 4 apresenta os valores do Alfa de Cronbach, Eigenvalue e Inércia, obtidos a partir 

da análise fatorial de correspondência, após a redução da quantidade de variáveis do modelo. 

O Alfa de Cronbach indica a consistência interna dos dois fatores criados. Conforme Malhotra 

(2006), um valor de Alfa de Cronbach superior a 0,6 indica confiabilidade satisfatória. Os 
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valores do Alfa de Cronbach para os fatores 1 e 2, respectivamente, são 0,943 e 0,918, 

indicando portanto forte consistência dos fatores criados pela análise de correspondência. 

 

Tabela 4 - Valores de Alfa de Cronbach e Eigenvalue, obtidos a partir análise de correspondência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Tabela 5 contém a contribuição de cada variável do modelo na variabilidade total dos 

dados. 

Variável 
Fator 

Média 
1 2 

A1            0,540            0,375             0,458  

A3            0,464            0,530             0,497  

A4            0,491            0,354             0,423  

A5            0,538            0,342             0,440  

A6            0,428            0,364             0,396  

A7            0,514            0,122             0,318  

A11            0,127            0,167             0,147  

A12            0,062            0,208             0,135  

A14            0,296            0,153             0,225  

A15            0,244            0,154             0,199  

A16            0,464            0,396             0,430  

A17            0,242            0,265             0,254  

A18            0,328            0,286             0,307  

B1            0,718            0,706             0,712  

B2            0,586            0,684             0,635  

B3            0,638            0,456             0,547  

B4            0,640            0,486             0,563  

B5            0,620            0,372             0,496  

B6            0,621            0,420             0,521  

B7            0,538            0,547             0,543  

B8            0,715            0,570             0,643  

Total            9,814            7,957             8,886  

Tabela 5 - Contribuição de cada variável na variabilidade total. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se, a partir da Tabela 5, que a dimensão de maior participação na variabilidade total 

dos dados é a PSO, na qual as variâncias associadas ao fator 1, que é o fator de maior 

explicação, têm valores próximos ou maiores que 0,6. Em seguida, destacam-se as dimensões 

CAFET e CNORM, com variâncias em torno de 0,5 e 0,3, respectivamente. 

A dimensão que menos explica a variabilidade total dos dados é a CINST, com baixas 

variâncias nas questões A11 e A12, de apenas 0,127 e 0,062, respectivamente, restando 

apenas a questão A7 com variância significativa de 0,514. 

Para interpretação dos dois fatores em um mapa perceptual, foram selecionadas, para cada 

dimensão estudada, as variáveis com maior contribuição na variabilidade total. A partir da 

Tabela 5 foram então selecionadas as variáveis A1, A7, A16 e B1, que melhor explicam as 

dimensões CAFET, CINST, CNORM e PSO, respectivamente.  

As coordenadas das categorias das variáveis selecionadas, apresentadas no Anexo 2.2, foram 

plotadas e estão ilustradas no mapa perceptual da Figura 5. Os pontos no mapa indicam a 

presença ou ausência da dimensão para a variável selecionada, conforme descrito no Quadro 

5. 

 

Figura 5 - Mapa perceptual. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dimensão Variável 

selecionada 

Categorias plotadas 

CAFET  A1 CAFET+, categorias A1.C e A1.CT => presença de CAFET 

CAFET-, categorias A1.D e A1.DT => ausência de CAFET 

CINST  A7 CINST+, categorias A7.C e A7.CT => presença de CINST 

CINST-, categorias A7.D e A7.DT => ausência de CINST 

CNORM  A16 CNORM+, categorias A16.C e A16.CT => presença de CNORM 

CNORM-, categorias A16.D e A16.DT => ausência de CNORM 

PSO  B1 PSO+, categorias B1.C e B1.CT => presença de PSO 

PSO-, categorias B1.D e B1.DT => ausência de PSO 

Quadro 5 – Variáveis e categorias representadas no mapa perceptual da Figura 5. 

 

No mapa perceptual observa-se que, com relação ao eixo do Fator 1, as categorias PSO+, 

CAFET+, CNORM+ e CINST- estão localizadas no lado direito. Com isso, podemos concluir 

que a presença de PSO está associada à presença de CAFET e CNORM e, também, à ausência 

de CINST.  

Do mesmo modo, observa-se que no lado esquerdo do eixo horizontal estão localizadas as 

categorias PSO-, CAFET-, CNORM- e CINST+. Confirma-se, assim, que a ausência de PSO 

está associada à presença de CINST e, também, à ausência de CAFET e CNORM, o que 

corrobora o resultado da análise de correlações simples já discutida na seção 4.1.4. 

4.2.2 Análise de Agrupamentos 

 

A análise de agrupamentos também é conhecida como análise de conglomerados ou análise de 

classificação ou cluster analysis. Seu objetivo é agrupar os elementos da amostra ou 

população em grupos (MINGOTI, 2005). Conforme Hair et al.(2009, p. 430): 

A análise de agrupamentos classifica objetos (p.ex., respondentes, produtos 

ou outras entidades) de modo que cada objeto é semelhante aos outros no 

agrupamento com base em um conjunto de características escolhidas. Os 
agrupamentos resultantes de objetos devem então exibir elevada 

homogeneidade interna (dentro dos agrupamentos) e elevada 

heterogeneidade externa (entre agrupamentos). 

Para essa análise, construiu-se no SPSS uma árvore de classificação ou dendograma (Anexo 

1.1), baseado na distância média de conexão (average linkage). À medida que você se move 

para a direita no diagrama de árvore, aumentando as distâncias de conexão, agrupamentos 

cada vez maiores são formados, com cada vez maiores diversidades intra-agrupamentos. Se 

este gráfico mostra um platô claro, isto significa que muitos clusters foram  formados a 
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aproximadamente a mesma distância de conexão. Esta distância poderá ser um local de corte 

para a divisão dos dados em grupos ou classes. (WANGENHEIM, 2006) 

Percorreu-se então esse dendograma, a partir da raiz, até obter-se um número de 

agrupamentos que garantisse a parcimônia entre não ter um número tão pequeno de grupos, 

que não diferenciasse suficientemente os indivíduos, e nem um número elevado de grupos a 

ponto de dificultar a análise. Formaram-se cinco agrupamentos de respondentes, cujos perfis 

multivariados são descritos na Tabela 6. 

Para cada cluster identificado na análise de agrupamentos, foram calculados os valores da 

mediana e do terceiro quartil do conjunto de respostas de cada dimensão. A análise desses 

valores determinou a presença ou ausência da dimensão no cluster, conforme o seguinte 

critério adotado pela pesquisadora: a dimensão está presente quando o valor da mediana for 

maior ou igual a 3 e o do terceiro quartil for maior que 3, caso contrário, está ausente. 

Agrupamento (cluster) 
  Descrição 

  PSO CAFET CINST CNORM % 

1.Comprometidos afetiva-normativamente, com 
percepção de suporte 

M 3 4 2 3 
23,80 

Q3 4 5 2 4 

2.Comprometidos apenas afetivamente, com 

percepção de suporte 
M 3 3,5 2 2 

11,40 
Q3 4 4 2 2 

3.Comprometidos afetiva e instrumentalmente, 

sem percepção de suporte  
M 2 3 3 2 

28,60 
Q3 3 4 4 3 

4.Comprometidos apenas  instrumentalmente, 
sem percepção de suporte 

M 1 2 3 1 
20,00 

Q3 2 3 4 2 

5.Comprometidos apenas afetivamente, sem 

percepção de suporte 
M 2 4 2 2 

16,20 
Q3 3 4 2 3 

Tabela 6 - Perfis observados nos grupos de respondentes identificados na análise de agrupamentos.  

M = mediana do conjunto de dados do cluster, Q3 = valor do terceiro quartil. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se constatar, a partir dos dados da Tabela 6 -, que a totalidade da amostra estudada 

apresenta algum nível de comprometimento organizacional em pelo menos uma das 

dimensões, com predominância da dimensão afetiva. Apenas o cluster 4 não apresentou 

comprometimento afetivo. 
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 A dimensão instrumental foi elevada nos clusters 3 e 4, e a normativa mostrou-se relevante 

apenas no cluster 1. Não foram identificados clusters de respondentes descomprometidos nas 

três dimensões. 

A percepção de suporte organizacional mostrou-se fraca na amostra. Apenas os respondentes 

dos clusters 1 e 2 percebem algum nível de suporte da organização no seu dia-a-dia, o que 

aponta para uma oportunidade de melhoria da gestão de pessoas na instituição pesquisada. 

Os perfis representados pelos clusters de 1 a 4 guardam as relações observadas nas análises 

anteriores, reforçando a correlação positiva entre PSO, CAFET e CNORM e negativa entre 

PSO e CINST. Apenas o grupo de respondentes representado pelo cluster 5 parece contrariar 

essa relação. Contudo, mesmo que o nível das associações possa ser alto, ele nunca chegará a 

100%, razão pela qual sempre existe uma parcela de respondentes que naturalmente não segue 

as associações mais relevantes identificadas pelas técnicas estatísticas multivariadas.  

A Figura 6 ilustra a distribuição dos agrupamentos por faixa etária. Observa-se que os 

respondentes com menos tempo de casa se concentram nos clusters 3 e 4, no qual há um 

maior comprometimento instrumental sem percepção de suporte. Já os respondentes com mais 

tempo de casa são os mais representativos no cluster 1, com maior percepção de suporte 

organizacional. 

 

Figura 6 – Distribuição de agrupamentos por faixa etária. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Figura 7 ilustra a distribuição dos agrupamentos por região geográfica. Observa-se que uma 

parcela significativa dos respondentes da região Sul está no cluster 1, com maior percepção de 

suporte organizacional e maior comprometimento afetivo. A região Sudeste se destaca no 

cluster 4, que apresenta comprometimento apenas na dimensão instrumental e sem percepção 

de suporte. Os respondentes das regiões Norte e Nordeste se concentram no cluster 3, com 

comprometimento nas dimensões afetiva e instrumental, mas sem percepção de suporte. 

 

Figura 7 - Distribuição de agrupamentos por região. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A quantidade de respondentes, perfil demográfico e distribuição de respostas por cluster é 

apresentada no Anexo 1.2. 

 

4.3 RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DIMENSÕES 

 

Para confirmar e complementar a análise preliminar de correlações, bem como a análise de 

correspondência, foi realizado um estudo das relações de dependência entre as dimensões da 

pesquisa. O objetivo é estudar a relação de dependência entre as três dimensões de 

Comprometimento Organizacional – CAFET, CINST e CNORM – como variáveis resposta, e 

a dimensão PSO como variável explicativa. Para atingir esse objetivo, com múltiplas 

variáveis dependentes e independentes, a técnica estatística mais apropriada e poderosa é a 

Análise de Correlação Canônica (HAIR, 2009). 
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Conforme Hair (2009), a análise de correlação canônica tem como objetivo principal explicar 

a relação entre dois conjuntos de variáveis, encontrando um pequeno número de combinações 

lineares para cada um dos conjuntos de variáveis, de modo a maximizar as correlações 

possíveis entre os grupos. A análise das variáveis canônicas (obtidas pelas combinações 

lineares) pode ser de grande utilidade no estudo de dependências multivariadas. 

A correlação canônica apresenta o menor número de restrições aos tipos de dados nos quais 

opera. A sua generalidade também se estende às suposições estatísticas: variáveis lineares, 

normalidade (de pelo menos um dos conjuntos de variáveis), ausência de multicolinearidade e 

de heterocedasticidade (HAIR, 2009). Sobre a suposição de normalidade dos dados, Hair 

(2009, p.34) destaca, em capítulo adicional: 

[...] a correlação canônica pode acomodar até variáveis não-normais se a 

forma de distribuição (por exemplo, altamente assimétrica) não diminuir a 

correlação com outras variáveis. Isso permite que dados não-métricos 

transformados (na forma de variáveis dicotômicas) também sejam usados. 

No entanto, a normalidade multivariada é exigida para o teste de inferência 

estatística da significância de cada função canônica. 

Para aplicar a técnica de correlação canônica aos dados coletados na pesquisa foi usado o 

procedimento CANCORR procedure, disponível no SPSS.  Dados dois conjuntos de dados 

com p variáveis X e q variáveis Y, o CANCORR procedure encontra as combinações 

lineares:  

v1 = a11X11 + a21X21 + ... +ap1Xp1    (1) 

w1= b11Y11 + b21Y21 + ... + bq1Yq1   (2) 

de modo que as duas variáveis canônicas, v1 e w1, tenham a maior correlação possível. Essa 

correlação máxima encontrada corresponde à primeira correlação canônica. Os coeficientes 

das combinações lineares são os coeficientes canônicos ou pesos, que são usualmente 

normalizados com variância igual a 1 para cada variável canônica.  

O procedimento continua até que o número de pares de variáveis canônicas corresponda ao 

menor valor entre p e q (SAS, 2010).  

Para os conjuntos de dados pesquisados, inicialmente foram feitas a normalização e 

linearização das variáveis. Desse modo, na combinação linear 1, os aip's são os coeficientes 
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regressores das variáveis para a dimensão PSO, e Xip's são as variáveis de PSO (B1 a B18), 

normalizadas e linearizadas. Na combinação linear 2, os bip's são os coeficientes regressores 

das variáveis para as dimensões de CO, e Yip's são as variáveis de CO (A1 a A18), 

normalizadas e linearizadas.  

Assim, a Análise de Correlação Canônica fornece a relação existente entre as dimensões de 

CO (CAFET, CINST e CNORM) e a dimensão de PSO. O principal interesse para análise é 

observar as relações de dependência entre as dimensões, tendo PSO como variável 

explicativa, o que implica analisar a correlação entre o conjunto 2 de variáveis – CO – como 

variável resposta, e a variável canônica do conjunto 1 de variáveis – PSO – como variável 

explicativa na relação de dependência. 

A Tabela 7 apresenta o resultado da análise da correlação canônica aplicada aos dados 

coletados pelo CANCORR procedure no SPSS. Observa-se que somente a primeira 

combinação linear, com correlação canônica de 0.796704, é significativa estatisticamente, 

com o valor do teste F igual a 1,73 e p-value de 0.0001. Além disso, os testes Lambda e 

Lawley confirmam o ajuste do modelo.  

Portanto, analisa-se apenas a primeira combinação linear e descartam-se as demais. Uma vez 

que a primeira variável canônica é a única significativa, será analisada apenas a relação entre 

o conjunto de variáveis de CO (A1 a A18) e a variável canônica V1, relativa à PSO, 

apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 7 - Resultado da análise da correlação canônica aplicada aos dados coletados pelo CANCORR procedure no SPSS. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 8 - Correlações entre as variáveis de CO e a variável canônica V1, obtidas por meio do 

CANCORR procedure no SPSS. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Na dimensão CAFET, representada pelas variáveis A1 a A6, apenas a variável A2 tem 

correlação muito baixa, de 0,2588, com a variável canônica V1 (de PSO). As demais 

correlações são significativas e altas, portanto, CAFET tem correlação alta com PSO. As 

variáveis A3, A4 e A5 se referem a questões com afirmações negativas, como “Eu não me 

sinto emocionalmente vinculado a esta organização”, o que justifica o sinal negativo da 

correlação com V1. Nesses casos, quanto menor o valor da resposta, maior será o CAFET e, 

consequentemente, maior o PSO. 

Assim, confirmam-se os resultados das análises de correlações simples e correspondência já 

apresentados, de que a correlação entre CAFET e PSO é positiva e forte. 

A dimensão CINST, representada pelas variáveis A7 a A12, tem correlação fraca e negativa 

com PSO. Fraca porque somente A7 e A11 têm correlação alta, de -0,6032 e -0,3489, 

respectivamente. As demais variáveis apresentam valor de correlação abaixo de 0,22 em 

módulo.  

A correlação entre CINST e PSO, portanto, é negativa e fraca, portanto, não ter CINST está 

associado a ter PSO, e vice-versa. 
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Por fim, a dimensão CNORM, representada pelas variáveis A13 a A18 tem relação positiva e 

alta com PSO. Apenas a variável A13 possui baixa correlação com PSO, de -0,1708.  

Quando se analisa a relação inversa, apresentada na Tabela 9, a relação entre as variáveis de 

PSO e a variável canônica W1 do conjunto de variáveis de CO, observa-se que todas as 

variáveis de PSO são significativas, muitas acima de 0,60. Esse fato indica que a dimensão 

principal seja a PSO, pois é a que tem maior nível de correlação com todas as outras de CO 

(CAFET, CINST e CNORM). 

 
Tabela 9 - Correlações entre as variáveis de PSO e a variável canônica W1, obtidas por meio do 

CANCORR procedure no SPSS. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo central desta pesquisa foi identificar e analisar a relação existente entre o suporte 

organizacional percebido pelo servidor público investido no cargo de perito criminal federal e 

o seu comprometimento com a organização em que trabalha, a Polícia Federal. Assim sendo, 

o enfoque se dá sob a perspectiva da administração de recursos humanos em uma organização 

pública, na percepção de seus servidores. 

O papel da área de recursos humanos em uma organização é, fundamentalmente, dar suporte à 

organização, mediando e buscando o equilíbrio na relação trabalhador-organização. No setor 

público, a administração de recursos humanos busca a melhoria da qualidade do trabalho do 

servidor, tendo como produto a melhoria da estrutura do Estado para a sociedade.  

Também no setor público, deve-se buscar a valorização dessa área, haja vista que uma boa 

política de gestão de pessoas proporciona resultados positivos dentro da estrutura 

governamental. A organização governamental, sua estruturação legal e política, seus 

programas de políticas públicas vão sempre necessitar de um corpo de servidores motivado, 

atualizado, com boa formação técnica e comprometido com o seu trabalho e com o bem 

público (ROCHA, 2010). 

Nesse contexto, buscando contribuir com a melhoria das políticas de gestão de pessoas da 

Polícia Federal, delineou-se o objetivo deste trabalho: analisar a influência exercida pelo 

suporte organizacional percebido pelos peritos criminais federais no seu comprometimento 

com a organização em que trabalham. Para atingir esse objetivo foram levantadas as 

principais teorias acerca do comprometimento organizacional e estudada a teoria de suporte 

organizacional, de Eisenberger et al.(1986), bem como revisadas outras pesquisas que 

correlacionam a percepção de suporte organizacional com o comprometimento 

organizacional.  

A operacionalização da pesquisa foi feita por meio de questionários elaborados a partir das 

escalas do modelo multidimensional de comprometimento organizacional, de Meyer e Allen 

(1997), e do instrumento Survey of Perceived Organizational Support (SPOS), desenvolvido 

por Eisenberg et al. (1986). Os questionários foram enviados ao grupo de peritos criminais 

federais lotados nas unidades de criminalística da Polícia Federal, localizadas nos estados e no 

Distrito Federal. 
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Após a análise dos resultados obtidos e à luz das teorias estudadas, pode-se concluir que o 

suporte organizacional percebido pelos peritos criminais federais da amostra pesquisada 

influencia de forma positiva o comprometimento organizacional, em suas dimensões afetiva e 

normativa (OLIVEIRA-CASTRO, PILATI, BORGES-ANDRADE, 1999; EISENBERGER et 

al., 1990; MEYER et al.,2002; LEITE, 2004; MEYER & PARFYONOVA, 2009). 

Embora o nível de percepção de suporte organizacional entre os respondentes tenha se 

mostrado baixo, a análise de correlações simples, cujo resultado é apresentado na seção 4.1.4, 

confirma que as dimensões PSO, CNORM e CAFET têm correlações positivas entre si, e 

estas têm correlação negativa com CINST, ou seja, CINST tem correlação negativa com todas 

as demais dimensões. Destaca-se a correlação positiva e forte entre CAFET e CNORM, já 

discutida no referencial teórico, indicando uma possível sobreposição entre essas dimensões.  

A análise de correspondência apresentada na seção 4.2.1 corrobora o resultado da análise de 

correlações simples da seção 4.1.4. O mapa perceptual ilustrado na Figura 5 confirma que a 

presença de PSO está associada à presença de CAFET e CNORM e, também, à ausência de 

CINST.  Do mesmo modo, confirma que a ausência de PSO está associada à presença de 

CINST e, também, à ausência de CAFET e CNORM. 

Por fim, a análise de correlação canônica apresentada na seção 4.3 confirma os resultados 

anteriores, das análises de correlações simples e de correspondência, de que a correlação entre 

CAFET e PSO é positiva e forte. Além disso, também confirma que a dimensão CINST tem 

correlação fraca e negativa com PSO. A correlação entre CINST e PSO, portanto, é negativa e 

fraca, portanto, não ter CINST está associado a ter PSO, e vice-versa. A dimensão CNORM 

também apresentou relação positiva e alta com PSO.  

Desse modo, consistente com o referencial teórico apresentado, evidenciou-se a relação 

positiva e forte entre PSO, CAFET e CNORM, confirmando que quanto maior PSO, maior 

CAFET e CNORM. Pode-se concluir, portanto, que, nesse estudo, indivíduos que se sentem 

valorizados e suportados pela organização em que trabalham estão mais ligados 

emocionalmente a sua organização.  

Também de modo consistente com o estudo teórico, observou-se uma relação negativa, 

embora fraca, entre PSO e CINST, confirmando que quanto maior PSO, menor será o CINST. 

Conclui-se, com isso, que indivíduos com níveis altos de PSO estão menos tendenciosos a 
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sentir que “têm que” permanecer na organização por falta de alternativas de trabalho ou por 

causa dos custos associados a sua saída.  

Os dados da estatística descritiva relativos às dimensões de comprometimento revelam ainda 

a prevalência, na amostra estudada, do comprometimento organizacional de base afetiva, 

seguido pelos de base instrumental e normativa, conforme ilustrado na Tabela 2. 

A análise de agrupamentos, discutida na seção 4.2.2, também confirmou a predominância do 

comprometimento afetivo entre os respondentes da amostra. Foram identificados cinco 

clusters, os quais apresentam algum nível de comprometimento organizacional em pelo 

menos uma das dimensões, com predominância da dimensão afetiva. Apenas o cluster 4 não 

apresenta comprometimento afetivo. 

A prevalência da base afetiva, confirmada também na análise das medianas das respostas 

apresentada nas figuras Figura 3 e Figura 4, ratifica as conclusões de Mowday (1982), que 

apontam a base afetiva como a mais forte. Conforme Meyer e Allen (1997), a base afetiva 

tende a ser maior quando o escopo do trabalho confere mais autonomia ao trabalhador, 

característica presente nas atividades do perito criminal federal.  

Enfim, o propósito deste trabalho foi o de analisar a influência exercida pelo suporte 

organizacional percebido pelo perito criminal federal no seu comprometimento com a 

organização Polícia Federal. Considera-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado e que, 

com isso, foi dado um passo inicial no campo de estudos comportamentais que podem 

contribuir de modo significativo para a formulação de políticas de gestão de pessoas mais 

efetivas na organização. 

Certamente, mais investigações são necessárias com o intuito de testar o modelo em questão 

em outras amostras, nesta ou em outras instituições públicas. Além disso, estudos posteriores 

poderão ampliar o conhecimento sobre o construto comprometimento organizacional com a 

identificação também de seus consequentes, ou seja, de seu impacto sobre o trabalhador e a 

organização, mais especificamente sobre o desempenho da organização. 

Entre as áreas apontadas por Mowday (1998) como direção para a pesquisa do 

comprometimento organizacional, destacam-se: compreender o processo por meio do qual 

determinados trabalhos e práticas organizacionais produzem comprometimento, e verificar se 

o comprometimento pode ser uma variável interveniente, ligando os sistemas de recursos 
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humanos ao desempenho organizacional. Com isso, pode-se compreender o esforço de 

pesquisa ora realizado e a importância de seus resultados. 
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ANEXO 1 – RESULTADO DA ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS 

 

 

Anexo 1.1 – Dendograma de análise hierárquica de agrupamentos, usando a distância média de conexão 

entre agrupamentos. Distância reescalonada de combinação de agregados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Cluster Number of Case 

1 2 3 4 5 Total 

N % N % N % N % N % N % 

Total 25 23,8% 12 11,4% 30 28,6% 21 20,0% 17 16,2% 105 100,0% 

Sexo Feminino 4 28,6% 1 7,1% 4 28,6% 3 21,4% 2 14,3% 14 100,0% 

  Masculino 21 23,1% 11 12,1% 26 28,6% 18 19,8% 15 16,5% 91 100,0% 

fxet +41 6 17,1% 5 14,3% 12 34,3% 4 11,4% 8 22,9% 35 100,0% 

36-40 12 36,4% 3 9,1% 6 18,2% 7 21,2% 5 15,2% 33 100,0% 

ate35 6 17,1% 3 8,6% 12 34,3% 10 28,6% 4 11,4% 35 100,0% 

Estado 
Civil 

Casado 19 23,2% 9 11,0% 25 30,5% 17 20,7% 12 14,6% 82 100,0% 

Divorciado 3 23,1% 2 15,4% 2 15,4% 2 15,4% 4 30,8% 13 100,0% 

Solteiro 3 30,0% 1 10,0% 3 30,0% 2 20,0% 1 10,0% 10 100,0% 

Chefia Não 15 24,6% 5 8,2% 21 34,4% 13 21,3% 7 11,5% 61 100,0% 

NR 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Sim 9 21,4% 7 16,7% 9 21,4% 8 19,0% 9 21,4% 42 100,0% 

fxts +10 6 33,3% 1 5,6% 6 33,3% 1 5,6% 4 22,2% 18 100,0% 

5-10 13 25,0% 7 13,5% 12 23,1% 13 25,0% 7 13,5% 52 100,0% 

ate5 6 17,1% 4 11,4% 12 34,3% 7 20,0% 6 17,1% 35 100,0% 

Regiao CO 5 20,8% 2 8,3% 6 25,0% 5 20,8% 6 25,0% 24 100,0% 

NE 4 22,2% 2 11,1% 7 38,9% 2 11,1% 3 16,7% 18 100,0% 

NO 4 19,0% 4 19,0% 8 38,1% 4 19,0% 1 4,8% 21 100,0% 

SE 2 11,1% 2 11,1% 3 16,7% 7 38,9% 4 22,2% 18 100,0% 

SU 10 43,5% 2 8,7% 6 26,1% 3 13,0% 2 8,7% 23 100,0% 

A1. DT 0 0,0% 1 12,5% 2 25,0% 5 62,5% 0 0,0% 8 100,0% 

D 1 7,1% 1 7,1% 8 57,1% 4 28,6% 0 0,0% 14 100,0% 

N 1 3,7% 3 11,1% 13 48,1% 9 33,3% 1 3,7% 27 100,0% 

C 13 31,7% 7 17,1% 7 17,1% 2 4,9% 12 29,3% 41 100,0% 

CT 10 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 4 26,7% 15 100,0% 

A3. DT 4 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 5 100,0% 

D 15 34,9% 4 9,3% 11 25,6% 1 2,3% 12 27,9% 43 100,0% 

N 2 11,1% 2 11,1% 9 50,0% 3 16,7% 2 11,1% 18 100,0% 

C 4 12,5% 5 15,6% 10 31,3% 13 40,6% 0 0,0% 32 100,0% 

CT 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 4 57,1% 2 28,6% 7 100,0% 

A4. DT 9 64,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 35,7% 14 100,0% 

D 13 26,5% 7 14,3% 14 28,6% 3 6,1% 12 24,5% 49 100,0% 

N 3 30,0% 0 0,0% 3 30,0% 4 40,0% 0 0,0% 10 100,0% 

C 0 0,0% 5 18,5% 12 44,4% 10 37,0% 0 0,0% 27 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 0 0,0% 5 100,0% 

A5. DT 9 56,3% 2 12,5% 1 6,3% 0 0,0% 4 25,0% 16 100,0% 

D 16 33,3% 6 12,5% 15 31,3% 2 4,2% 9 18,8% 48 100,0% 

N 0 0,0% 1 7,1% 7 50,0% 3 21,4% 3 21,4% 14 100,0% 

C 0 0,0% 3 15,0% 7 35,0% 10 50,0% 0 0,0% 20 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 

A6. DT 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 4 100,0% 

D 0 0,0% 4 25,0% 2 12,5% 10 62,5% 0 0,0% 16 100,0% 

N 2 7,4% 4 14,8% 12 44,4% 7 25,9% 2 7,4% 27 100,0% 

C 16 36,4% 3 6,8% 14 31,8% 1 2,3% 10 22,7% 44 100,0% 

CT 7 50,0% 1 7,1% 1 7,1% 0 0,0% 5 35,7% 14 100,0% 

A7. DT 10 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 28,6% 14 100,0% 
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D 12 36,4% 8 24,2% 1 3,0% 0 0,0% 12 36,4% 33 100,0% 

N 2 10,0% 2 10,0% 11 55,0% 4 20,0% 1 5,0% 20 100,0% 

C 1 3,2% 2 6,5% 16 51,6% 12 38,7% 0 0,0% 31 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 5 71,4% 0 0,0% 7 100,0% 

A11. DT 9 50,0% 1 5,6% 3 16,7% 1 5,6% 4 22,2% 18 100,0% 

D 15 27,3% 10 18,2% 13 23,6% 7 12,7% 10 18,2% 55 100,0% 

N 1 5,9% 1 5,9% 6 35,3% 7 41,2% 2 11,8% 17 100,0% 

C 0 0,0% 0 0,0% 8 61,5% 4 30,8% 1 7,7% 13 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 

A12. DT 9 56,3% 2 12,5% 0 0,0% 3 18,8% 2 12,5% 16 100,0% 

D 9 20,0% 6 13,3% 10 22,2% 9 20,0% 11 24,4% 45 100,0% 

N 2 13,3% 2 13,3% 5 33,3% 3 20,0% 3 20,0% 15 100,0% 

C 5 21,7% 1 4,3% 11 47,8% 5 21,7% 1 4,3% 23 100,0% 

CT 0 0,0% 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7% 0 0,0% 6 100,0% 

A14. DT 2 8,0% 4 16,0% 5 20,0% 12 48,0% 2 8,0% 25 100,0% 

D 5 11,1% 7 15,6% 16 35,6% 7 15,6% 10 22,2% 45 100,0% 

N 7 43,8% 1 6,3% 4 25,0% 1 6,3% 3 18,8% 16 100,0% 

C 10 55,6% 0 0,0% 5 27,8% 1 5,6% 2 11,1% 18 100,0% 

CT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

A15. DT 5 10,9% 7 15,2% 11 23,9% 16 34,8% 7 15,2% 46 100,0% 

D 11 24,4% 5 11,1% 17 37,8% 4 8,9% 8 17,8% 45 100,0% 

N 6 75,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 8 100,0% 

C 2 40,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 5 100,0% 

CT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

A16. DT 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 9 75,0% 1 8,3% 12 100,0% 

D 0 0,0% 1 7,1% 6 42,9% 7 50,0% 0 0,0% 14 100,0% 

N 3 15,8% 4 21,1% 7 36,8% 2 10,5% 3 15,8% 19 100,0% 

C 13 28,9% 5 11,1% 15 33,3% 3 6,7% 9 20,0% 45 100,0% 

CT 9 60,0% 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 4 26,7% 15 100,0% 

A17. DT 3 10,0% 7 23,3% 3 10,0% 14 46,7% 3 10,0% 30 100,0% 

D 12 21,1% 5 8,8% 24 42,1% 7 12,3% 9 15,8% 57 100,0% 

N 4 40,0% 0 0,0% 2 20,0% 0 0,0% 4 40,0% 10 100,0% 

C 5 83,3% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 

CT 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100,0% 

A18. DT 0 0,0% 2 11,1% 3 16,7% 10 55,6% 3 16,7% 18 100,0% 

D 4 12,9% 5 16,1% 11 35,5% 5 16,1% 6 19,4% 31 100,0% 

N 3 11,5% 5 19,2% 9 34,6% 5 19,2% 4 15,4% 26 100,0% 

C 12 50,0% 0 0,0% 7 29,2% 1 4,2% 4 16,7% 24 100,0% 

CT 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 

B1. DT 0 0,0% 1 7,1% 1 7,1% 10 71,4% 2 14,3% 14 100,0% 

D 0 0,0% 0 0,0% 19 45,2% 10 23,8% 13 31,0% 42 100,0% 

N 7 29,2% 6 25,0% 9 37,5% 1 4,2% 1 4,2% 24 100,0% 

C 17 70,8% 5 20,8% 1 4,2% 0 0,0% 1 4,2% 24 100,0% 

CT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

B2. DT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

D 10 62,5% 4 25,0% 1 6,3% 1 6,3% 0 0,0% 16 100,0% 

N 9 50,0% 4 22,2% 5 27,8% 0 0,0% 0 0,0% 18 100,0% 

C 5 11,4% 4 9,1% 21 47,7% 4 9,1% 10 22,7% 44 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 3 11,5% 16 61,5% 7 26,9% 26 100,0% 

B3. DT 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

D 12 37,5% 11 34,4% 4 12,5% 0 0,0% 5 15,6% 32 100,0% 

N 9 31,0% 0 0,0% 8 27,6% 3 10,3% 9 31,0% 29 100,0% 

C 2 7,1% 1 3,6% 15 53,6% 8 28,6% 2 7,1% 28 100,0% 
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CT 0 0,0% 0 0,0% 3 21,4% 10 71,4% 1 7,1% 14 100,0% 

B4. DT 0 0,0% 2 7,1% 6 21,4% 16 57,1% 4 14,3% 28 100,0% 

D 4 10,0% 5 12,5% 17 42,5% 4 10,0% 10 25,0% 40 100,0% 

N 17 51,5% 5 15,2% 7 21,2% 1 3,0% 3 9,1% 33 100,0% 

C 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

CT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

B5. DT 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

D 15 62,5% 6 25,0% 2 8,3% 0 0,0% 1 4,2% 24 100,0% 

N 7 22,6% 5 16,1% 12 38,7% 2 6,5% 5 16,1% 31 100,0% 

C 0 0,0% 1 3,2% 12 38,7% 10 32,3% 8 25,8% 31 100,0% 

CT 0 0,0% 0 0,0% 4 25,0% 9 56,3% 3 18,8% 16 100,0% 

B6. DT 0 0,0% 2 8,3% 8 33,3% 12 50,0% 2 8,3% 24 100,0% 

D 5 10,6% 3 6,4% 17 36,2% 8 17,0% 14 29,8% 47 100,0% 

N 15 55,6% 6 22,2% 4 14,8% 1 3,7% 1 3,7% 27 100,0% 

C 4 66,7% 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 

CT 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

B7. DT 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 100,0% 

D 8 61,5% 1 7,7% 4 30,8% 0 0,0% 0 0,0% 13 100,0% 

N 13 56,5% 1 4,3% 5 21,7% 1 4,3% 3 13,0% 23 100,0% 

C 3 6,5% 9 19,6% 16 34,8% 7 15,2% 11 23,9% 46 100,0% 

CT 0 0,0% 1 4,8% 5 23,8% 12 57,1% 3 14,3% 21 100,0% 

B8. DT 0 0,0% 0 0,0% 4 22,2% 11 61,1% 3 16,7% 18 100,0% 

D 2 4,3% 7 14,9% 17 36,2% 9 19,1% 12 25,5% 47 100,0% 

N 11 40,7% 5 18,5% 9 33,3% 1 3,7% 1 3,7% 27 100,0% 

C 12 92,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 13 100,0% 

Anexo 1.2 – Número de respondentes, perfil demográfico e distribuição das respostas por cluster. 

Agrupamentos identificados no dendograma do Anexo1.1. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO 2 – RESULTADO DA ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA 

 

Model Summary 

Dimension Cronbach's Alpha 

Variance Accounted For 

Total (Eigenvalue) Inertia 

1 ,943 9,814 ,467 

2 ,918 7,958 ,379 

Total   17,772 ,846 

Mean ,932a 8,886 ,423 

a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

Anexo 2.1 – Valores de Alfa de Cronbach, Eigenvalue e Inércia, calculados pela análise de correspondência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Coordenadas no mapa perceptual 

Category Centroid Coordinates 

  Dimension 

  Fator 1 Fator 2 

A12.C -0,3 0,0 

A11.C -0,5 -0,3 

A12.CT -0,5 -0,7 

A15.DT -0,6 -0,4 

A3.C -0,6 -0,2 

A4.C -0,6 -0,1 

A1.D -0,7 -0,3 

A17.DT -0,7 -0,8 

A16.D -0,8 -0,1 

A14.DT -0,8 -0,7 

A5.C -0,9 -0,3 

A6.D -0,9 -0,4 

A3.CT -1,0 -0,7 

B4.DT -1,0 -0,6 

B2.CT -1,0 -0,7 

B7.CT -1,1 -0,7 

B6.DT -1,1 -0,8 

A18.DT -1,1 -0,8 

B5.CT -1,1 -1,0 

A6.DT -1,2 -0,8 

B8.DT -1,2 -0,9 

B3.CT -1,2 -0,8 

A16.DT -1,3 -0,8 

A5.CT -1,3 -1,1 

A7.CT -1,3 -0,9 

B1.DT -1,3 -1,2 

A1.DT -1,4 -0,9 

A4.CT -1,4 -1,0 

A11.CT -1,5 -1,0 

A18.D 0,0 0,3 
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A18.N 0,0 0,5 

A14.D 0,0 0,2 

B4.D -0,1 0,4 

B6.D -0,1 0,4 

A12.N -0,1 0,3 

A3.N -0,1 0,5 

B8.D -0,2 0,3 

B7.C -0,2 0,3 

A7.N -0,3 0,2 

B1.D -0,4 0,2 

A6.N -0,4 0,2 

A4.N -0,4 0,2 

A5.N -0,4 0,3 

A11.N -0,4 0,3 

B5.C -0,5 0,1 

A1.N -0,5 0,2 

B3.C -0,5 0,1 

A7.C -0,5 0,0 

B8.CT 4,7 -6,9 

B1.CT 4,0 -5,9 

B2.DT 4,0 -5,9 

B4.CT 3,4 -4,8 

B6.CT 2,7 -3,5 

B5.DT 2,7 -2,6 

B3.DT 2,6 -3,0 

B7.DT 2,4 -4,3 

A3.DT 2,1 -2,9 

B4.C 2,1 -1,6 

A14.CT 1,8 -0,8 

A15.CT 1,8 -0,8 

B6.C 1,5 -0,6 

B8.C 1,4 -0,3 

A4.DT 1,4 -1,2 

A5.DT 1,3 -1,0 

A6.CT 1,3 -1,4 

A18.CT 1,3 -1,3 

A1.CT 1,3 -1,2 

A7.DT 1,1 -0,4 

A16.CT 1,1 -1,2 

B7.D 1,0 -0,1 

B2.D 0,7 -0,1 

A12.DT 0,4 -0,9 

A11.DT 0,3 -0,7 

A17.C 1,1 0,3 

B1.C 1,0 0,1 

B5.D 0,9 0,1 

A15.N 0,8 0,6 

A14.C 0,8 0,4 

B3.D 0,8 0,2 

B6.N 0,7 0,3 
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A17.CT 0,7 0,5 

B4.N 0,6 0,4 

A15.C 0,6 0,4 

A7.D 0,6 0,2 

B2.N 0,6 0,7 

B7.N 0,6 0,5 

A17.N 0,5 0,6 

A3.D 0,4 0,4 

A1.C 0,4 0,5 

A14.N 0,4 0,3 

B8.N 0,4 0,5 

A18.C 0,4 0,2 

A5.D 0,3 0,5 

A6.C 0,3 0,5 

B5.N 0,3 0,6 

A15.D 0,3 0,4 

A16.C 0,3 0,5 

B1.N 0,2 0,5 

A4.D 0,2 0,5 

A11.D 0,2 0,3 

A17.D 0,1 0,3 

A12.D 0,1 0,4 

B3.N 0,1 0,4 

B2.C 0,1 0,3 

A16.N 0,0 0,4 

Anexo 2.2 – Coordenadas no mapa perceptual da análise de correspondência. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Anexo 2.3 – Contribuição de cada variável na variabilidade total. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  



81 
 
 

ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1. Questionário de Pesquisa 

Caro(a) colega,  

Sou aluna do curso de Mestrado em Administração com ênfase em Criminalística, promovido pela 

Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV, e estou 

realizando um estudo que procura compreender como o Perito Criminal Federal se relaciona com 

alguns aspectos da sua vida no trabalho. Trata-se de uma pesquisa com finalidade acadêmica. Os 

resultados irão subsidiar a elaboração da minha dissertação, cujo objetivo é avaliar as relações entre 

as variáveis Comprometimento e Percepção de Suporte Organizacional nas Unidades de 

Criminalística da Polícia Federal.   

Gostaria, portanto, de contar com a sua valiosa colaboração a fim de responder o questionário de 

pesquisa anexo, acessível por meio do link indicado neste e-mail. Para submeter suas respostas, por 

favor não se esqueça de acionar o botão "Submit" ao final. A sua participação é voluntária e 

anônima. As informações ora prestadas terão seus resultados apresentados por meio de análises 

quantitativa e qualitativa apenas.  

É importante ressaltar que, por se tratar de pesquisa no campo organizacional, não existem 

respostas “certas” ou “erradas”, mas é imprescindível que você responda as questões com atenção e 

sinceridade. E, também, que não deixe questões em branco.  

Desde já, agradeço a sua disponibilidade e colaboração. Em caso de dúvidas, estarei à disposição 

para esclarecimentos. 

 
Atenciosamente,  

Solange Berto de Medeiros  

Perita Criminal Federal 

 

PARTE A - RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO 

A seguir, são apresentadas algumas sentenças que buscam dimensionar a sua relação com a 

organização na qual você trabalha. Selecione a resposta que melhor corresponde a sua posição 

frente a cada item.  

A1. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização. 

A2. Eu realmente sinto os problemas da organização como se fossem meus. 

A3. Eu não sinto um forte senso de integração com esta organização. 

A4. Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização. 

A5. Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta organização. 
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A6. Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim. 

A7. Na situação atual, permanecer nesta organização é, na realidade, mais uma necessidade do 

que um desejo. 

A8. Mesmo que eu quisesse, por algum motivo, seria muito difícil para mim deixar esta 

organização agora. 

A9. Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante desestruturada. 

A10. Eu acho que teria poucas alternativas profissionais se deixasse esta organização. 

A11. Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia pensar em trabalhar 

num outro lugar. 

A12. Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a escassez de 

alternativas profissionais imediatas. 

A13. Eu não sinto qualquer obrigação de permanecer nesta organização. 

A14. Mesmo se fosse vantajoso para mim, sinto que não seria certo deixar esta organização 

agora. 

A15. Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora. 

A16. Esta organização merece minha lealdade. 

A17. Eu não deixaria esta organização agora porque tenho uma obrigação moral com as pessoas 

daqui. 

A18. Eu devo muito a esta organização. 

 

PARTE B - PERCEPÇÃO DE SUPORTE ORGANIZACIONAL 

A seguir, são apresentadas algumas sentenças que buscam dimensionar a sua percepção em relação 

ao suporte oferecido pela organização na qual você trabalha. Selecione a resposta que melhor 

corresponde a sua posição frente a cada item. 

B1. Esta organização valoriza a minha contribuição. 

B2. Esta organização falha em reconhecer qualquer esforço extra da minha parte. 

B3. Esta organização irá ignorar qualquer reclamação da minha parte. 

B4. Esta organização realmente se preocupa com meu bem-estar. 

B5. Mesmo que eu faça o melhor trabalho possível, esta organização não irá perceber. 

B6. Esta organização se preocupa com minha satisfação geral no trabalho. 
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B7. Esta organização demonstra pouca preocupação comigo. 

B8. Esta organização se orgulha de minhas realizações no trabalho. 

 

PARTE C - DADOS DEMOGRÁFICOS 

Idade  

 

Sexo  

Masculino  

Feminino  
 

Estado Civil  

Tempo de serviço:  Informe há quantos anos você trabalha nesta organização. 

 

Chefia: Você exerce ou já exerceu cargo ou função de chefia no serviço público?  

Sim  

Não  

 
UF de Lotação: Informe a Unidade Federativa de sua lotação atual. 

 

 

 


