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Resumo 
 

 
 
 
O presente estudo examina a associação entre o comprometimento em três focos 

(organização, carreira e sindicato) e o significado atribuído ao trabalho em 123 

funcionários de um banco de economia mista, lotados em agências de capitais do 

Nordeste e em quatro capitais extra-regionais: Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Explora a variabilidade do comprometimento no trabalho dos participantes, 

bem como, a combinação dos escores nos focos gerando os padrões do 

comprometimento, tendo utilizado como instrumento um questionário compreendendo: 

a versão reduzida do OCQ–Organizational Commitment Questionnaire (09 itens), que 

mede o comprometimento organizacional; escala reduzida de Gordon (10 itens) que 

mede o comprometimento com o sindicato; e a escala de Blau (07 itens), que mede o 

comprometimento com a carreira/profissão.  Investiga, igualmente, a variabilidade do 

significado do trabalho para a amostra, buscando conhecer os atributos descritivos e 

valorativos do significado do trabalho, como também a hierarquia destes atributos, para 

tal foi aplicado o ISMT - Inventário do Significado e Motivação no Trabalho; e a 

centralidade do trabalho, para a qual foram usadas duas questões específicas. As 

respostas foram registradas em forma de banco de dados SPSS – Statistical Package for 

Social Science for Windows, e a partir daí realizadas as análises estatísticas. Foram 

identificados 8 padrões do comprometimento e 6 do significado do trabalho. A 

associação entre os dois construtos foi evidenciada, corroborando estudos anteriores. 

 

Palavras-chave: comprometimento no trabalho; significado do trabalho; bancário. 
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Abstract 
 
 
 
The current study analyses the relation between commitment (focusing on organization, 

career and syndicate) and the meaning of the work for 123 employees from a bank of 

mixed economy, crowed in agencies located in the Northeast capitals and also in four 

capitals out of this region: Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ and São 

Paulo-SP. It explores the commitment variability in the work of participants, as well as 

the score combination in foci, generating the commitment patterns, having used as an 

instrument a questionnaire consisting: a reduced version of OCQ – Organizational 

Commitment Questionnaire (09 items), which measures the organizational commitment; 

the reduced Gordon’s Scale (10 items), which measures the syndicate commitment; and 

the Blau’s Scale, which measures the commitment to the career/occupation. It 

speculates, likewise, the meaning of work variability to the sample, seeking for the 

value attributes (what work should be), descriptive attributes (what work is) and its 

hierarchy, for which the ISMT-Inventário do Significado e Motivação no Trabalho has 

been applied; the work centrality, for which two specific inquires were used. The 

answers were registered in data at SPSS-Statically Package for Social for Windows, and 

from this point the statistical analyses were accomplished.  Eight commitments to work 

patterns and six from the meaning of work were identified (Cluster analyses). The 

relation between both constructs was confirmed, corroborating other studies.   

   

Key words: Commitment to work; meaning of work; bank clerk. 
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Apresentação 

  

O reconhecimento das transformações verificadas nas últimas décadas no 

mundo do trabalho é consensual. As implicações destas nas relações homem-trabalho 

vêm sendo abordadas sob os mais diversos enfoques, nas mais diversas Ciências.  

A curiosidade em conhecer algumas dessas nuances originou e deu forma a 

esta dissertação, que documenta a pesquisa de campo realizada com bancários de um 

banco de economia mista e que teve por objetivo explorar a associação entre o 

comprometimento no trabalho e o significado do trabalho para esses sujeitos. 

A pesquisa em questão está inserida no campo da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho e está vinculada a um Projeto mais amplo do GEST-Grupo de Estudos de 

Saúde Mental e Trabalho.  

Foram utilizados como conceitos básicos o comprometimento no trabalho, tido 

como uma atitude que vincula o trabalhador à organização, a sua carreira e ao sindicato; 

e o significado do trabalho, considerado um construto multifacetado e construído 

socialmente. 

No capítulo introdutório deste documento, estão expostas as motivações 

iniciais para o estudo, bem como declarado o objetivo geral e apresentadas as 

justificativas acadêmicas e de aplicabilidade da pesquisa. 
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No segundo capítulo – Breve história do trabalho – são sumarizadas algumas 

idéias (considerações históricas e filosóficas)  de autores que se ocuparam do tema, 

desde a década de 50, sendo estabelecida aí a delimitação do conceito da pesquisa. 

O Capítulo 3 trata do contexto da pesquisa: a empresa e o setor bancário no 

país e objetiva traçar a trajetória do banco desde a sua fundação até os dias atuais, 

articulando-a com o desenvolvimento do setor bancário no país, no mesmo período. 

No Capítulo 4, são abordados os construtos do estudo, privilegiando os estudos 

empíricos que o embasaram. 

No quinto capítulo, são apresentadas as questões de pesquisa; no sexto capítulo 

– Método – são caracterizadas a população e a amostra, descritos os instrumentos 

utilizados e a forma de realização da coleta e da análise dos dados. 

No capítulo sétimo, os resultados e suas análises; no oitavo, uma síntese e as 

conclusões e, finalmente, no capítulo intitulado “considerações finais e recomendações” 

são avaliados os limites do presente estudo e apresentadas algumas sugestões. 

Além dos capítulos acima mencionados, também são apresentadas as 

referências bibliográficas, seguidas dos anexos. 
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1. Introdução 

 

A observação da existência de uma diversidade de aspectos envolvidos na 

relação funcionário-organização tem despertado várias indagações. No tocante ao 

comprometimento no trabalho, por exemplo: existem diferentes formas de sua 

manifestação? Que fatores estão implicados no menor ou maior grau de envolvimento 

com que cada indivíduo desenvolve suas tarefas na empresa? Estará o significado 

atribuído pelo empregado ao trabalho implicado nesta resposta? A impossibilidade de 

responder a estas indagações apenas com a observação simples e a pouca 

disponibilidade de bibliografia (Bastos, 1994b), foram os principais motivadores para a 

realização de uma pesquisa empírica sobre o tema, cujo projeto ora se concretiza, 

através desta dissertação. 

 Tomar-se-á, portanto, como objetivo deste estudo explorar o significado e o 

comprometimento no trabalho e as associações entre eles para funcionários de um 

banco regional. 

O universo desta pesquisa é o funcionalismo do Banco do Nordeste do Brasil 

S/A, instituição financeira de economia mista, cuja caracterização será objeto de seção 

subseqüente. Tal funcionalismo conta ainda com um tipo de emprego considerado 

“estável”, ou seja, o empregado ingressa através de concurso público e só a ocorrência 

de uma falta muito grave pode causar seu desligamento dos quadros da empresa. Nos 

dias atuais, uma empresa que conserve estas características desperta a curiosidade 

investigativa, principalmente, se tratando de um banco, atividade intensamente 
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envolvida em todo o processo de mudanças ocorrido no mundo do trabalho, nos últimos 

anos.  

 Reconhece-se que, no presente, mesmo neste tipo de empresa, a estabilidade é 

relativa, pois as organizações contam com instrumentos avaliativos que subsidiam as 

decisões administrativas, podendo a dispensa de pessoal ser por eles justificada.   

Considera-se, no entanto, que a investigação do tema (significado e 

comprometimento no trabalho), num momento em que as grandes transformações no 

mundo do trabalho apontam para o surgimento dos mais diversos vínculos 

(terceirização, contratos temporários, entre outros), se faz importante no 

desenvolvimento dos saberes no campo da Psicologia do Trabalho, além de possibilitar 

uma melhor compreensão do comportamento organizacional, a partir de algo que tem 

sido esquecido pelas empresas: clareza e priorização na definição de suas políticas 

administrativas. 

É importante realçar que a facilidade de acesso às informações sobre o Banco 

do Nordeste e às condições necessárias ao processo de coletar dados também se 

constituiu em outro importante determinante da escolha do tema. 

 Com a realização da pesquisa, espera-se contribuir para a ampliação do 

conhecimento científico, à medida que se busca aprofundar os conhecimentos já 

existentes acerca do significado e do comprometimento no trabalho, subsidiando o 

profissional (psicólogo, assistente social, administrador, etc.) que atua na organização 

em questão, com novos dados que possam permitir a elaboração de políticas de 

administração condizentes com a concepção do homem como ser psicossocial e do 
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trabalho como atividade relacionada tanto às necessidades objetivas quanto às de 

atualização pessoal. 

 Acredita-se, ainda, poder fornecer elementos que facilitem o entendimento da 

relação homem-trabalho e, dessa forma, contribuir para a mobilização das pessoas na 

promoção da melhoria da qualidade de vida, dentro ou fora da empresa.  
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2. Breve história do trabalho 

 

2.1.  O trabalho – considerações históricas e filosóficas 

O trabalho humano, suas diversas concepções, sua importância e significados, 

tem sido objeto de grande diversidade de estudos no decorrer dos tempos, sejam no 

campo da Filosofia, da Sociologia, da Economia ou da Psicologia. Por essa vastidão, 

não há intenção aqui de levantar tal bibliografia em sua totalidade, buscando-se apenas 

discorrer sobre alguns representantes do pensamento mais diretamente relacionado aos 

caminhos adotados, delimitar o campo de estudo e resgatar o contexto no qual se 

desenvolve. 

Assim, é conhecida a abordagem existente na obra de Marx (1996/s/d), sobre o 

tema. Para o referido autor, o trabalho desenvolvido de forma planejada é algo 

exclusivo do homem, uma vez que os animais realizam suas atividades de forma 

padronizada, repetitiva e ditada pelo instinto. Afirma, também, que o trabalho é 

condição indispensável à manutenção da existência, posto que é utilizado pelo homem 

para adaptar e controlar a natureza tornando possível sua sobrevivência.  

A relação homem-natureza, mediada pelo trabalho, manifesta-se de forma 

dialética, pois, ao transformar a natureza, o homem tem a sua própria natureza 

modificada. Da leitura de Marx, pode-se apreender que o trabalho, para ele, é uma 

categoria central na vida humana, visto que se constitui no elemento básico do processo 

de tornar-se Homem, o que de certa forma lhe foi tomado com a mecanização do 

processo de produção, com a adoção de práticas repetitivas e “alienantes”. 

A influência do pensamento de Marx é notada em vários pesquisadores da 

atualidade, como Agulló-Tomás (1997, p.90), para quem o trabalho é "um dos 
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fenômenos mais característicos do ser humano e que por isso mais tem influído e 

determinado a construção da realidade social através da história". 

Em Arendt (1958/1995), considerações adicionais foram identificadas, pois ela 

destaca que para o pensamento filosófico tradicional (Antigüidade e início da Idade 

Moderna) existiam duas formas distintas de vida: a contemplativa, considerada superior 

e o real objetivo de todos; e a vida ativa, sem significado próprio ou dignidade, um mero 

instrumento para atingir o estágio de contemplação. Na vida ativa, é possível distinguir-

se três articulações diferenciadas: (1) o labor que produz o necessário à vida do 

organismo e está relacionado à sobrevivência; (2) o trabalho que “fabrica uma variedade 

de coisas perenes cuja soma total constitui o mundo em que vivemos” (p. 96); e (3) a 

ação que organiza a vida em comum (esfera política). A autora enfatiza tanto o caráter 

etimológico quanto o histórico da caracterização de tais dimensões, especialmente no 

que concerne ao labor e sua relação com os processos orgânicos. 

O trabalho, como entendido pela citada autora, é caracterizado pela produção 

(fabricação) de bens duráveis, que não se acabam com o consumo. É o trabalho que, em 

última instância, confere solidez e estabilidade ao mundo (um ente artificial), 

possibilitando a objetivação da existência humana. Trata-se, portanto, de uma 

necessidade do homem em sua relação com a natureza (instável e insegura). 

Acredita-se aqui que a diferenciação entre labor e trabalho, apresentada pela 

autora, tem maior repercussão e clareza quando em idiomas que evidenciem tal 

diferença no uso coloquial. Parece não fazer muito sentido no idioma português (Brasil), 

uma vez que no país essas palavras são geralmente empregadas como sinônimo, sendo, 

ainda, a palavra labor pouco usual.  
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Sob um enfoque mais voltado para as Ciências da Administração, Ramos 

(1981), apesar de suas posições serem mais concernentes com uma abordagem que 

defende o fim do trabalho como elemento central na vida, chama a atenção para as 

diferenças existentes entre os termos utilizados para designá-lo. Estabelece, também, 

distinção entre o trabalho e a ocupação, afirmando que o primeiro está relacionado à 

produção, ou seja, é o esforço visando à satisfação das necessidades objetivas, enquanto 

a ocupação consiste naquilo que vai resultar na atualização pessoal do indivíduo. 

Faz alusão também à questão da centralidade do trabalho ao referir que a 

difusão da política cognitiva1 nas sociedades capitalistas centradas no mercado é a 

responsável pela transformação que elevou o trabalho (aqui tratado como a detenção de 

um emprego) ao principal fator de realização dos cidadãos. Para ele, nas sociedades pré-

industriais, a atividade remunerada era apenas um dos componentes da vida e não o 

centro de existência, como verificado nos dias atuais. 

Jahoda (1987) desenvolve pesquisa empírica sobre as conseqüências 

psicossociais do desemprego e compartilha com os estudiosos citados anteriormente o 

entendimento de que são inúmeros os significados atribuídos ao trabalho, sugerindo o 

estudo da relação do indivíduo com o trabalho de uma perspectiva sociopsicológica.  

Para ela, isto só se torna possível com a identificação precisa das diferentes 

formas detrabalho, destacando as três que seguem: (1) a que compreende a definição de 

trabalho de Marshall (1890, citado por Jahoda, 1987, p.26) para quem o trabalho é 

“...um esforço da mente ou do corpo, realizado parcial ou totalmente com o propósito de 

obter algum benefício diferente da satisfação que se deriva diretamente do trabalho”; (2) 

o emprego ou posto de trabalho, entendido como acordo contratual que prevê uma 
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remuneração material; e (3) outras atividades que, apesar de econômicas, não estão 

vinculadas a contratos formais - a economia informal. 

Embora reconheça a tendência do senso comum em adotar o termo trabalho 

como sinônimo de emprego, Jahoda (1987) esclarece que eles possuem distintos 

significados, acrescentando, ainda, que é o emprego que vem sendo mais intensamente 

investigado, posto que os estudos desenvolvidos neste campo focam preferencialmente 

a relação indivíduo-organização (emprego). 

Observa-se claramente a presença de contextualização nos estudos da referida 

autora, principalmente, quando se mostra preocupada com a ambiência em que ocorrem 

os fenômenos, o que, porém, não está posto de forma explícita é a relação dialética entre 

o trabalho e o contexto, ou seja, os efeitos de um sobre o outro. Esta dialética pode ser 

observada em publicações mais recentes, por exemplo, dos autores Agulló-Tomás 

(1997) e Brief e Nord (1990). Para o primeiro deles, a compreensão do trabalho é 

impossível se não se considera suas diferentes formas e significados em um 

determinado contexto geográfico concreto e as mudanças sócio-históricas produzidas 

inerentes a tais representações. E quanto a Brief e Nord (1990), toda sua obra está 

pontuada pelo reconhecimento explícito da importância dos fatores históricos e 

geográficos nos estudos dos significados do trabalho. 

Em 1989, Peiró apresentou uma definição bastante completa de trabalho, 

afirmando que consiste num conjunto de atividades humanas, podendo ser remuneradas 

ou não, que a partir da utilização de técnicas, instrumentos, materiais ou informações, 

produz bens, produtos ou serviços. A realização destas atividades requer da pessoa o 

aporte de energias e determinadas habilidades e conhecimentos, além de outros 

                                                                                                                                                                          
1 Baseada na manipulação do indivíduo a partir da divulgação de ideologias, normalmente via mídia. 
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recursos, implicando uma espécie de investimento, com o objetivo de algum tipo de 

compensação que tanto pode se constituir em resultado econômico, bem-estar 

psicológico ou social. 

Trata-se de uma definição abrangente e didática que deixa clara a vinculação 

do trabalho com a produção (bens, produtos ou serviços). Reconhece, também, seu 

caráter não necessariamente econômico (remuneração) e, ainda, a presença de alguma 

compensação psicológica ou social para a pessoa, o que se acredita, aqui, pode ser 

entendido como atribuição de significado. 

Brief e Nord (1990) afirmam reconhecer a diversidade de significados do 

trabalho tanto para diferentes sociedades quanto em uma mesma realidade geográfica, 

por isso, chamam a atenção para a impossibilidade de se chegar a um significado 

universal do trabalho, lembrando que os significados das palavras, de modo geral, 

variam de acordo com o contexto em que são adotados. Estes autores, contudo, optaram 

por adotar o que denominaram de definição econômica do trabalho, principalmente, 

porque a maioria das pesquisas sobre o construto tem-se concentrado no trabalho sob 

este significado, ou seja, como provedor do sustento dos indivíduos. Dessa forma, para 

eles, o trabalho é a atividade realizada por uma recompensa financeira com o objetivo 

de sobrevivência.  

Em conformidade com o pensamento dos citados autores, entende-se aqui que 

mesmo se considerando o trabalho como atividade remunerada, tal remuneração terá seu 

significado determinado por quem a recebe em um determinado contexto: o de 

alimentar e educar os filhos, para alguém que os tenha; financiar sua própria educação, 

quando se trata de pessoa solteira ou sem filhos; ambas as coisas para uma terceira 

pessoa, ou ainda, um significado insuspeitado para uma quarta. 
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Acredita-se, portanto, que a forma de entender o trabalho, de acordo com Brief 

e Nord (1990), estabelece uma delimitação mais clara para estudos empíricos que 

investigam o trabalho no âmbito da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Vale 

também considerar que, apesar da ênfase no caráter econômico do trabalho, os referidos 

autores não negam em nenhum momento a existência de atividades não remuneradas, 

como o trabalho voluntário e os hobbies. Ao adotar-se a conceituação de Brief e Nord, 

compreende-se, entretanto, que estas últimas atividades extrapolam o campo de estudo 

no qual a presente pesquisa se insere: Psicologia Organizacional e do Trabalho.  

Concorda-se que a opção assinalada no parágrafo anterior vem confirmar a 

afirmação de alguns autores citados nesta revisão bibliográfica (por exemplo, Brief & 

Nord, 1990; Jahoda, 1987) quanto à predominância de pesquisas que exploram o caráter 

econômico do trabalho (emprego para a última). 

 

2.2.  O trabalho - delimitando o conceito da pesquisa 

Nos dias de hoje é encontrada uma vasta literatura sobre as transformações 

atuais no mundo do trabalho, mesmo restringindo-se à delimitação conceitual de Brief e 

Nord (1990).  

Enquanto empregados e sindicalistas, de um lado, e empresários, de outro, se 

engalfinham na busca de soluções que assegurem a oferta e a manutenção de empregos, 

para os primeiros, e a redução dos custos da mão-de-obra, para os últimos, 

pesquisadores investigam vários construtos que possam produzir conhecimentos que 

influenciem positivamente as práticas organizacionais. Vale pontuar, ainda, a existência 

de alguns autores, como Schaff (1985), Ramos (1981) e Rifkin (1995), dentre outros, 
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que, seguindo em outra direção, se propõem a buscar caminhos que auxiliem a 

sobrevivência na prenunciada sociedade sem empregos. 

Rifkin (1995), a partir de dados colhidos num boletim da International Labor 

Organization, afirma que o nível de desemprego no mundo havia atingido seu ponto 

mais elevado: mais de 800 milhões de pessoas se encontravam desempregados ou 

subempregados. Os mais altos níveis anteriormente verificados ocorreram na grande 

depressão dos anos 30. Em 1985, Schaff também escrevia sobre o futuro sem empregos, 

no que ele denominou de Sociedade Informática. Como manter esse enorme contingente 

de pessoas que perderam seus empregos por mudanças na estrutura da ocupação? 

Perguntava o autor e essas mesmas indagações continuam sendo repetidas no novo 

século sem que, no entanto, sejam encontradas respostas satisfatórias para elas. 

Manter-se em condições de empregar-se e/ou conservar seu posto de trabalho - 

a empregabilidade - tornou-se a questão de ordem da atualidade e é em nome dessa 

necessidade que a figura do empregado multifuncional e com exigência de alto nível de 

qualificação é posta como peça-chave, transferindo, desta forma, para o indivíduo toda a 

responsabilidade pela manutenção de seu emprego, isentando a organização de qualquer 

participação neste sentido. Observa-se ganhando vulto a exigência das empresas em 

conseguir empregados que produzam cada vez mais em condições mínimas, seja no que 

se refere aos resultados do trabalho ou mesmo aos recursos e/ou ao ambiente oferecidos 

para o desenvolvimento das atividades. Endossando esta linha de crítica, Jaffe (1995) já 

chamava a atenção para a necessidade do compartilhamento entre a organização e o 

empregado da responsabilidade pela manutenção de um ambiente saudável que 

possibilite o desenvolvimento de ambos. 
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Tomado sob esta ótica, o panorama da situação no Brasil tem-se apresentado, 

também, de forma preocupante, já que cada dia as estatísticas são alimentadas com mais 

informações que indicam o crescimento do número de desempregados ou 

subempregados. Alguns autores (Matoso, 1995; Rifkin, 1995; Antunes, 2000; por 

exemplo) têm sido fluentes em sublinhar o caráter radical deste processo. Para Antunes 

(2000), neste momento “especial” da história, após a fase crítica iniciada nos anos 70, a 

reorganização do capital (Terceira Revolução Industrial, para Matoso, 1995 e Terceira 

Divisão Internacional do Trabalho, para Pochmann, 2001), o desemprego estrutural e a 

flexibilização do trabalho encontram-se no centro das discussões que envolvem as 

questões relacionadas ao mundo do trabalho. 

Matoso (1995) faz referência às mais recentes transformações ocorridas neste 

âmbito (principalmente anos 80) que, visando primordialmente a estimular a 

competitividade das empresas, têm afetado o processo produtivo, as relações do 

trabalhador com as organizações, entre outros aspectos que dizem respeito ao conjunto 

do mundo do trabalho. 

O novo padrão, determinado principalmente pelo desenvolvimento 

tecnológico, tem trazido no seu rastro, dentre outras coisas, o aumento do desemprego, 

o surgimento de vínculos de trabalho diferenciados e temporários, enfraquecimento da 

organização trabalhista e incentivo ao individualismo. 

A acentuada volatilidade do trabalho verificada atualmente é paradoxal 

quando, em contrapartida, elevados níveis de envolvimento, compromisso e lealdade 

são exigidos do empregado para com a organização, a qual ele muitas vezes não tem 

sequer oportunidade de conhecer. Algumas pesquisas têm revelado que os escores em 

comprometimento têm-se mostrado superiores para sujeitos com maior tempo de 
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empresa. Bastos (1994a) concluiu que o tempo de serviço atua como preditor do 

comprometimento organizacional e com o sindicato.  

A focalização das transformações, inegavelmente, é freqüente e aparece, por 

exemplo, em obras da década de 80 (Schaff, 1985). Suas repercussões, porém, têm sido 

mais evidenciadas na literatura com o decorrer da última década. Um exemplo disto é a 

pesquisa de Borges (1999a) sobre as concepções do trabalho, que assinala que no Brasil, 

predomina a concepção gerencialista, que surgida a partir do capitalismo tradicional, 

tem por preceito básico uma política de benefícios e proteção institucional. Vê o 

trabalho como provedor de salários e pobre de conteúdo. A autora assinala, contudo, o 

surgimento de duas outras concepções, as quais designou de centralidade expressiva e 

centralidade externa.  

A centralidade expressiva tem por valores principais a riqueza de conteúdo do 

trabalho, o avanço da tecnologia e a expressividade. Defende a horizontalização das 

estruturas organizacionais e a participação, além de atribuir elevada centralidade ao 

trabalho, enquanto que a centralidade externa é a concepção cujo principal valor é o 

prazer alcançado em atividades fora do trabalho. Defende a instrumentalidade e o 

igualitarismo do trabalho, além da redução de jornada. Atribui baixa centralidade ao 

trabalho. 

Estas ideologias, apesar de criticarem os padrões tayloristas-fordistas, são 

discordantes entre si em vários aspectos, como: 1) a centralidade do trabalho é alta, na 

centralidade expressiva e baixa na centralidade externa; 2) a defesa do caráter 

instrumental e da pobreza de conteúdo do trabalho estão presentes na centralidade 

externa; 3) a riqueza de conteúdo da ocupação é defendida pela centralidade expressiva. 

Elas, entretanto, “encontram amparo nas relações de produção, modos de organização 
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do trabalho e estilos de gestão, que tendem a predominar na sociedade atual” (Borges, 

1999a, p. 87).  

As considerações trazidas neste segmento parecem evidenciar que as 

transformações são na verdade uma constante, estando presentes, tanto no mundo 

concreto (por exemplo, nas relações de trabalho), quanto no ideológico (as concepções 

dominantes).  

Historicamente, entretanto, vinha-se observando que quando um setor da 

economia era atingido por algum tipo de transformação que implicasse reduzir a 

utilização da força de trabalho humana, um outro setor aflorava, sanando, ainda que 

temporariamente, o problema. Dessa forma sucedeu no início do século XX, quando 

trabalhadores agrícolas “vítimas” da mecanização puderam migrar para a área 

industrial, e, também, ainda que parcialmente, no período que teve início na década de 

70, quando muitos operários da indústria perderam seus empregos em função da 

automação, tendo sido alguns deles absorvidos pelo setor de serviços, então em 

ascensão.  

Este setor, também denominado de terciário2, no qual está incluída a atividade 

estudada nesta pesquisa, a partir da apropriação de novas tecnologias, também se 

encontra extinguindo postos de trabalho. Este fato tem suscitado grande inquietação, 

                                                           
2 O setor primário é a atividade agrícola; o secundário, a indústria. 
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uma vez que a questão para onde migrará essa força de trabalho parece teimar em ficar 

sem resposta. 
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3. O contexto da pesquisa 

 

3.1. O setor bancário no Brasil e o Banco do Nordeste 

 

3.1.1. Uma visão geral 

Inserida no setor de serviços, a atividade bancária que compreende a realização 

de transações, como depósitos e movimentação de dinheiro, empréstimos pessoais, 

descontos de títulos de vendas mercantis, crédito para a produção agrícola, comercial, 

industrial e administração de fundos de investimentos, dentre outras, tem tido uma 

presença destacada no que se refere às transformações do mundo do trabalho, conforme 

abordadas no segmento anterior.  

Existe uma unanimidade quanto ao reconhecimento da extrema velocidade 

com que se processam as mudanças neste setor, principalmente, quando se observa que 

na década de 90, alguns dos grandes bancos privados (por exemplo, o Nacional e o 

Bamerindus) desapareceram, alguns bancos estaduais ou foram extintos (o BANDERN 

foi um deles) ou privatizados (como o BANESPA) enquanto alguns bancos 

internacionais se instalaram no país. Essas mudanças também são evidenciadas na 

tecnologia, com a disponibilização de serviços cada vez mais avançados de auto-

atendimento, inclusive à distância, via computador/INTERNET.  

Neste capítulo, serão sintetizadas as transformações no setor bancário brasileiro 

desde sua formalização, buscando articulá-las com a história do banco pesquisado.  



 30

A história do Banco do Nordeste será contada considerando-se o que afirma 

Peiró (1996) ser indispensável para a análise de uma organização (tida como um 

fenômeno artificial), ou seja, a observação de todos os componentes do sistema 

organizacional, que segundo ele, são: o ambiente da organização, a estratégia 

organizacional, a estrutura, a tecnologia, as funções diretivas, as políticas e práticas de 

direção de pessoal e as pessoas que a constituem. 

Sob esta ótica, julga-se indispensável estabelecer a articulação entre as 

mudanças internas da organização e o contexto em que se processaram.  

O primeiro banco formal3 do país, o Banco do Brasil, foi fundado por D. João 

VI, em 1808. A partir daí, outras casas bancárias surgiram e, em 1952, o presidente 

Getúlio Vargas, com o objetivo de uma ação mais efetiva no combate à seca, na região 

Nordeste (Pordeus, 1958; Barbosa, 1979), fundou o Banco do Nordeste do Brasil S/A 

(Lei nº 1649). 

A idéia do novo banco surgiu após visita realizada ao Nordeste, em 1951, pelo 

então Ministro da Fazenda, Horário Lafer (Exposição nº 376, de 25.04.1951). A região, 

além do estado de pobreza crônica, naquela ocasião passava por uma estiagem sem 

precedentes, fenômeno de forte ação destrutiva, principalmente tratando-se de área 

eminentemente agrícola. A sua aprovação envolveu muita discussão política, em várias 

instâncias (Pordeus, 1958), sobretudo no que se refere à localização da sede e das 

agências. A nova instituição deveria, entretanto, contemplar as localidades que, naquela 

época, faziam parte do denominado Polígono das Secas, compreendendo as cidades 

mais atingidas por esta intempérie, isto é, toda a região Nordeste e o norte de Minas 

Gerais. 

                                                           
3 Quando se faz referência ao termo formal, quer ressaltar-se que as operações compreendidas como atinentes aos 
bancos eram realizadas até então na informalidade 
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Foi criado, portanto, com a função de banco de desenvolvimento, atuando 

apenas na área de empréstimos para atividades produtivas (indústria, agricultura, 

pecuária, comércio), tendo no crédito rural sua prioridade. Importa informar que hoje a 

participação do banco na região em aplicações nessa área (atividades agrícolas e 

pecuárias) é de 84,3% (posição em 2000), contra os 15,7% distribuídos entre os demais 

bancos. As operações de depósito à vista não faziam parte de seu foco de atuação, 

como, aliás, verifica-se até o presente.  

O novo banco iniciou suas atividades na cidade de Fortaleza (CE) contando 

com uma rede aprovada de nove agências que seriam distribuídas em oito capitais da 

região4 e uma em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, com um total de 23 

funcionários, cedidos pelo Banco do Brasil. A sua criação facilitaria o acesso do 

produtor ao crédito e trazia para a região a possibilidade de enfrentar, em melhores 

condições, as adversidades.  

Destarte haver sido criado com a função de banco de desenvolvimento, à época 

de sua criação, o setor tinha suas atividades limitadas à realização de operações de 

depósitos e empréstimos, o que funcionou até a década de 60 (ano de 1964) quando uma 

reforma ampliou o leque de atuação do Sistema Financeiro Nacional - SFN (bancos 

privados e estatais) incorporando novos serviços (Alexandre, 1997). Naquele momento, 

foi também criado o Banco Central, com a atribuição de gerir e controlar o SFN, tarefa 

que até então vinha sendo desempenhada pelo Banco do Brasil, além do Conselho 

Monetário Nacional e o Sistema Nacional de Habitação (Matoso, 1995). 

                                                           
4 Terezina-PI, Fortaleza-CE, Natal-RN, João Pessoa-PB, Recife-PE, Maceió-AL, Aracaju-SE e Salvador-BA 
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A reforma assinalada no parágrafo precedente foi caracterizada, também, pelo 

surgimento de um processo de controle e padronização das rotinas e sistemas 

(contabilização e registros, principalmente), além de abrir as portas para os primeiros 

sinais da informatização (centralização das informações sobre as contas correntes, por 

exemplo). 

Na mesma década de 60, o banco também passa por uma fase de modernização 

administrativa e dinamização operacional ao implantar processos de treinamento e 

qualificação dos recursos humanos, além da adoção de processo de planejamento de 

suas atividades, elaborando um orçamento anual de aplicações. Vê-se aqui que a 

reforma que atingiu o setor se fez sentir na instituição analisada. 

Até os anos 60, eram os recursos estáveis, provenientes de fundos federais (por 

exemplo, o Fundo de Investimentos no Nordeste – FINOR), que lastreavam suas 

atividades. Com a escassez dessas fontes, ocorrida na década de 70, novas estratégias 

que atraíssem recursos do mercado tiveram de ser adotadas, dentre elas a expansão da 

rede de agências, a modernização das instalações e o fortalecimento do sistema de 

planejamento (assumidamente um plano de metas). 

Importa destacar que nos anos 70 foram muitas as transformações verificadas 

do ponto de vista operacional, porém, no que tange à estrutura administrativa e aos 

aspectos envolvendo os recursos humanos, essa década transcorreu sem maiores 

destaques. A década do milagre econômico fomentou as grandes mudanças que tiveram 

lugar na década seguinte - 80 - quando o banco abriu-se para o mercado, aumentou o 

capital social. Nessa década, depois de acirrada luta política, foi instituído o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Em 1988, com recursos oriundos 

do imposto de renda recolhido pela União, foi criado tal fundo destinado ao 
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financiamento do setor produtivo regional, principalmente, para aqueles 

empreendimentos situados no semi-árido. O FNE, por tratar-se de uma importante fonte 

de recursos com juros subsidiados e de longo prazo, representa uma grande vitória para 

o desenvolvimento da região e, por conseguinte, para a instituição financeira que o 

administre, no caso o Banco do Nordeste.   

Foi também nesta época que teve registro um fato marcante para o banco, sob o 

enfoque estrutural, a inauguração do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, 

em Fortaleza (CE), o qual reuniu diversos órgãos da administração, que, além de 

viabilizar um melhor desenvolvimento das atividades-fim, facilitou a realização de 

seminários, reuniões e, principalmente, treinamentos do corpo funcional, que, a partir 

dessa época, foi amplamente priorizado.  

Percebe-se claramente aqui o reflexo da reforma bancária do final da década de 

80, que deu origem ao banco de funções múltiplas (Alexandre, 1997), com a inclusão de 

atividades comerciais, de crédito imobiliário, de sociedade de financiamento e 

investimento. Os serviços informatizados de atendimento ao público (Bancos 

Eletrônicos - 24 Horas) e os cartões magnéticos também foram implementados no país 

nesta época. 

Um fenômeno extremamente marcante também se verificou nessa década, o 

país atingiu elevados níveis inflacionários, o que, embora representasse um fator 

negativo economicamente, favoreceu imensamente o setor bancário, já que a 

especulação financeira cresceu, em detrimento das atividades produtivas. 

A situação de inflação foi aprofundada nos primeiros anos da década seguinte 

(90), quando, em 1994 (com a implantação do Plano Real) o país ingressou num 
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processo de estabilização econômica (Lima, 2000) que impôs limites aos ganhos 

inflacionários dos bancos, forçando-os a adotar medidas compensatórias para as ditas 

perdas.  

Os bancos privados, como principal medida, simplesmente demitiram o pessoal 

“excedente”, enquanto as instituições oficiais, por estarem presas ao caráter de 

estabilidade do contrato de trabalho, criaram os programas de demissão voluntária – 

PDV. Através deste programa, os funcionários solicitavam o desligamento da empresa, 

mediante o recebimento de uma compensação financeira. Os diversos caminhos 

seguidos pelas instituições, evidentemente, buscavam o aumento dos ganhos e a redução 

de custos, principalmente, aqueles com mão-de-obra. 

O banco em destaque não instituiu nenhum programa de demissão voluntária e 

mesmo assim teve redução de pessoal, o que se deu em decorrência da proibição da 

contratação de novos funcionários, imposta pelo Governo Federal, somada ao 

envelhecimento do quadro (aposentadorias, mortes) e aos pedidos de demissão. Além 

do ganho, com a redução de gastos de mão-de-obra, acompanhando os ditames do 

mercado e perseguindo o objetivo de aumento de lucros e redução de custos, o banco 

voltou-se de forma determinada para o que denominou o foco do cliente.  

Tal iniciativa visava a identificar e satisfazer as necessidades do público alvo 

(o agente produtivo: comercial, industrial, rural). A competitividade, a modernidade, a 

agilidade tornaram-se palavras de ordem e companheiras constantes e inseparáveis de 

todos os funcionários, em todas as áreas de atuação. Nesse período, deu-se a maior 

reforma administrativa e operacional jamais vista, desde a criação da empresa: modelos 

diferenciados de agências, gestão participativa, modernização tecnológica, 

intensificação de capacitação de recursos humanos, capacitação técnica do cliente, 
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eliminação das estruturas hierárquicas. Alguns dos aspectos presentes nas mudanças 

aqui mencionadas encontram-se detalhados no desenvolver do documento.  

A empresa, buscando sintonia com as reivindicações da sociedade, definiu sua 

missão e, conseqüentemente, seus focos estratégicos. A missão estabelecida foi 

impulsionar o desenvolvimento sustentável da região atendendo com o crédito (recursos 

financeiros) e, também, dando suporte à capacitação técnica do agente produtivo, pois a 

falta de conhecimento sobre a atividade muitas vezes concorre na inviabilização do 

empreendimento mesmo existindo o crédito.  Os focos estratégicos, buscando viabilizar 

a missão, apontavam para focar as ações no cliente, capacitando-o e oferecendo 

produtos e serviços compatíveis com sua necessidade, além de dispensar atenção à 

comercialização dos produtos, através do fortalecimento das cadeias produtivas; ampliar 

as relações sociopolítico-institucionais, integrando mais a empresa à sociedade; e 

garantir a auto-sustentabilidade, aumentando a produtividade do banco e diversificando 

as fontes de recursos. 

3.1.2. Visão interna – aspectos humanos e tecnológicos 

Após as considerações gerais previamente elencadas, julga-se importante 

destacar como se verificou a movimentação de pessoal e como se deu o 

desenvolvimento tecnológico para essa empresa. O Banco do Nordeste (conforme já 

citado) entrou em operação com 23 funcionários distribuídos por nove unidades e teve 

na década de 80 seu pico no quadro de pessoal, aproximadamente 5.000 funcionários. O 

setor, até o início da década de 90, disponibilizava 800 mil postos de trabalho e no final 

da década empregava apenas 406 mil pessoas (DIEESE). O banco, mais uma vez, 

refletindo a tendência do setor, também teve seu número de funcionários reduzido, no 

final da última década contava com aproximadamente 3.300 funcionários.  
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É conveniente lembrar que o Banco do Nordeste não instituiu nenhum 

programa de demissões voluntárias, porém, a restrição a contratações de novos 

funcionários, imposta pelo Governo Federal, associada a uma política de enxugamento 

das agências de capitais (que implicou transferências de funcionários para as agências 

do interior, ocasionando, em alguns casos, pedidos de demissão) e ao envelhecimento 

do corpo funcional (com conseqüente incremento nas aposentadorias e mesmo 

mortalidade) agiram como eficientes redutores do quadro de funcionários, conforme 

pode ser comprovado pelos números apresentados no parágrafo anterior. Esta redução 

de funcionários, contudo, deu lugar à contratação de mão-de-obra terceirizada, o que 

vem convergir outra vez com a prática dominante no setor no que concerne aos vínculos 

de trabalho.  

Adicionalmente ao comentado no parágrafo precedente, convém informar que   

o último concurso para admissão de escriturários foi realizado em  fevereiro 1985, 

contudo, recentemente (2000 e 2002), contudo, foram realizados concursos para o 

Programa de Iniciação Profissional, no segmento Traineé, que visa, segundo os 

idealizadores, a preparação de profissionais de nível médio, superior e pós-graduação 

para a renovação da empresa. Com o ingresso desses profissionais o número de 

funcionários foi levemente ampliado para aproximadamente 3.800, caracterizados a 

seguir: 

A maior concentração por idade (51,96%) encontra-se na faixa entre 40 e 49 

anos, a faixa compreendida entre 30 e 39 anos responde pela 2ª maior concentração, 

com 25,54%, funcionários com menos de 30 e mais de 50 anos, compreendem, 

respectivamente, 11,42% e 11,08%. Verifica-se na empresa uma predominância do sexo 

masculino, que corresponde a 62,93% dos funcionários; são, na sua maioria (68,48%), 
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casados, apenas 23,93% deles, são solteiros. Com relação a salários, 54,06% têm uma 

renda bruta compreendida na faixa entre 11 e 20 salários mínimos, 20,64% estão 

situados na faixa entre 6 e 10 salários mínimos, enquanto 18,77%, na faixa entre 1 a 5 

salários mínimos. 

A maioria (56,11%) possui formação superior, 33,24% têm segundo grau, 

8,31% têm pós-graduação (especialização 4,26%, mestrado 3,81 e doutorado 0,24%); 

82,08% estão na empresa há mais de 10 anos, existindo pessoas que lá trabalham há 

mais de 30 anos (0,48%). Dos funcionários, 76,69% são filiados a entidades 

representativas da classe (sindicatos dos bancários).  

O funcionalismo encontra-se distribuído por uma rede composta de 174 (cento 

e setenta e quatro) agências denominadas de operacionalização (responsáveis pelas 

operações bancárias), localizadas nos municípios do Nordeste5 e Norte de Minas Gerais; 

quatro unidades destinadas apenas à promoção de investimentos, situadas em capitais 

estratégicas6 (as extra-regionais) e os órgãos da Direção Geral (administração), esta 

situada em Fortaleza-CE.  

As agências estão classificadas, de acordo com o valor de seus ativos (saldo de 

aplicações financeiras), em grande, médio e pequeno portes. Neste momento, em que 

está sendo implementado um processo de redesenho organizacional, verifica-se uma 

certa diversidade de modelos de agências do ponto de vista estrutural, prevalecendo, 

entretanto, a agência múltipla, que atua em todas as áreas (investimentos e produtos 

financeiros). 

                                                           
5 As Agências estão distribuídas da seguinte forma: 09 em Alagoas, 34 na Bahia, 28 no Ceará, 14 no Maranhão, 14 na 
Paraíba, 19 em Pernambuco, 15 no Piauí, 13 no Rio Grande do Norte, 15 em Sergipe, e 10 no norte de Minas Gerais. 
 
6 Belo Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e Brasília-DF.  
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À exceção dos primeiros funcionários empossados (oriundos do Banco do 

Brasil), a forma de seleção sempre foi o concurso público, através do qual eram supridas 

as diversas carreiras existentes: datilógrafos, escriturários, técnicos (analistas, 

advogados, médicos), contínuos, vigilantes. A ascensão na carreira podia dar-se de três 

formas: por antiguidade e merecimento (no mesmo cargo) e por concurso interno (entre 

cargos). Além de evoluir no mesmo cargo, o funcionário também podia exercer funções 

comissionadas (chefias) que, na maioria das vezes, também estavam vinculadas ao fator 

antiguidade (o mais antigo no setor ocupava a chefia que fosse disponibilizada). Esta 

sistemática foi adotada até a década de 80 e início dos anos 90, quando um novo modelo 

foi implantado, já tendo dado lugar, entretanto, ao formato adotado atualmente, 

denominado de Espaços Organizacionais.  

Nesta nova configuração, as carreiras correspondem ao conjunto das tarefas 

desenvolvidas, ou seja, gerente de agência corresponde a um espaço organizacional, 

com remuneração diferenciada individualmente. No modelo tradicional, era uma função 

comissionada, com remuneração determinada pelo tipo de agência (primeira classe, 

segunda, etc). O assistente administrativo, antigo escriturário, também constitui um 

espaço organizacional, seu formato não sofreu alterações com relação à remuneração do 

cargo e sempre foi determinada por critérios individuais (merecimento e tempo de 

serviço). Como principal inovação, o desenho atual prevê uma mobilidade tanto 

ascendente quanto descendente entre os espaços, mobilidade que era prioritariamente 

ascendente no modelo anterior, isto é, um funcionário que galgava uma função em 

comissão sabia que, mesmo que não ascendesse, permaneceria nela.  

Os antigos cargos foram suprimidos e os níveis hierárquicos reduzidos (vê-se 

aqui, também, uma tendência não só do setor, mas da atual organização do trabalho: a 
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horizontalização). O critério de antiguidade deixou de se constituir em parâmetro para 

promoção; o critério de merecimento, que anteriormente atendia basicamente a 

requisitos impessoais predeterminados, por exemplo, trabalhar em agência do interior 

ou exercer função em comissão, atualmente segue determinantes requintados, 

considerando fatores, como avaliação de resultados e qualidade do trabalho, análise de 

currículo, mapeamento de competências, dentre outros. 

No que se refere à adoção de novas tecnologias, o banco não ocupa uma 

posição de vanguarda no setor, os equipamentos utilizados, entretanto, são adequados ao 

tipo de serviço, prioritariamente, prestado: financiamentos de médio e longo prazos para 

atividades produtivas dos setores primário, secundário e terciário. O seu ingresso na era 

da informática teve início nos anos 80, com a constituição dos Centros de 

Processamento de Dados – CPD, os quais passaram a concentrar todo o serviço de 

retaguarda (principalmente digitação de documentos). Tal ingresso consolidou-se 

maciçamente nos anos 90, quando sistemas foram desenvolvidos e equipamentos de 

informática adquiridos, chegando praticamente a um computador por funcionário. 

Identifica-se uma preocupação constante do banco no tocante às políticas de 

recursos humanos, que emanam da Direção Geral, sendo porém validadas em diversos 

fóruns dos quais participam todo o corpo funcional. São eles: o Grupo de 

Assessoramento Básico, constituído pela Presidência e órgãos da Direção Geral, 

realizado mensalmente; e os Grupos de Assessoramento de Gestão, realizados 

quinzenalmente nas Superintendências e Agências. Com relação aos fóruns de gestão, a 

obrigatoriedade da participação e a exigência de cumprimento de uma pauta 

permanente, sempre têm causado desconforto e descontentamento, além de que existe a 
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crença entre os funcionários de que as opiniões que possam contrariar a administração 

não serão bem vindas.    

O banco tem dedicado, também, especial atenção à qualificação do 

funcionalismo (desde a sua fundação) disponibilizando anualmente treinamentos 

internos (presenciais e virtuais), além de possibilitar a participação do funcionário em 

eventos externos (seminários, congressos, pós-graduações), com a liberação total ou 

parcial do desempenho das funções (atualmente a forma menos usual) ou mesmo 

assumindo os custos financeiros (total ou parcialmente). Anualmente, os funcionários 

elaboram um plano de desenvolvimento individual informando suas 

necessidades/interesses de capacitação. 

As críticas internas existentes ao sistema de capacitação consistem na alegação 

de falta de transparência quanto aos critérios de seleção para os cursos, principalmente 

aqueles que requerem liberação do funcionário com custos para o banco, falando-se, 

inclusive, no tratamento privilegiado de alguns, em detrimento de outros.  

O Banco do Nordeste também lança mão de um sistema de avaliação dos 

resultados e qualidade do trabalho (360 graus) compreendendo: auto-avaliação, 

avaliação pela equipe e pelo superior imediato. Trata-se de um sistema que associa a 

atribuição de notas e comentários escritos no próprio formulário (eletrônico) a reuniões 

de feedback, nas quais aspectos mais específicos podem ser pontuados. 

São observados, também, alguns questionamentos acerca da real efetividade 

das avaliações, já que parece ter havido um maior realce no seu caráter “punitivo”, em 

detrimento da premiação. Os funcionários que são avaliados de forma negativa têm 
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sentido os efeitos do processo, enquanto as recompensas para aqueles com boa 

performance são sentidas de forma mais discreta ou inexistente. 

Acredita-se importante assinalar que o processo de transformações que vem 

sendo discorrido neste documento não tem sido vivenciado com indiferença e/ou 

tranqüilidade pelos funcionários da organização, o que se pode depreender a partir do 

discurso, ainda que não muito eloqüente, de alguns. Observa-se um estado de tensão, 

que é intensificado quando novos anúncios de mudanças surgem. Mudança que é 

apregoada num discurso, cuja palavra de ordem é a afirmação de que “a única coisa de 

permanente nos tempos atuais é a mudança”, cabendo a cada um a tarefa de adaptar-se a 

ela.  

Diante deste quadro, todavia, algo curioso chama a atenção: o fato de que, 

apesar de toda a tensão e angústia experimentadas e a associação destas à redução de 

pessoal, com conseqüente aumento de atribuições, as atividades são desenvolvidas com 

qualidade e tempestividade. Arrisca-se, aqui, a afirmar que hoje, em virtude dos níveis 

de exigência, trabalha-se mais e melhor, muito embora os salários sejam objetivamente 

menores, pois foram suprimidas as horas extras e as condições de trabalho são menos 

apropriadas. A insatisfação, presente, apenas, no discurso de alguns, parece que não se 

traduz em comportamentos observáveis. As pessoas respondem com mais presteza aos 

desafios (outra palavra de ordem) impostos e estes têm seu grau de dificuldade cada vez 

mais ampliado. 

Com o intuito de ilustrar a afirmação contida no parágrafo anterior, quanto ao 

aumento de produtividade serão fornecidos alguns números relativos aos resultados 

operacionais no início da década de 90 e no ano 2000: a) número de financiamentos 

contratados (créditos industrial, comercial e rural) em 2000 – 472.240 mil – contra 
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27.414 mil em 1994; b) recursos aplicados na região (mesmas linhas de crédito) em 

2000 - 2.606 mil para 615 mil em 1994; c) quantidade de clientes atendidos em 2000 – 

1.162,18 mil para 78,15 mil em 1994. 

Considera-se esclarecedor informar, também, que, levando em conta os demais 

bancos que aqui atuam, o banco em questão representa na região um percentual de 

aproximadamente 7% em número de agências; contudo, participa com mais de 79% dos 

financiamentos totais, ainda em comparação com as aplicações das demais instituições 

de crédito na região. 

À luz do exposto anteriormente, pode concluir-se que o bancário não tem 

passado incólume por todas essas transformações, quer seja pela perda do posto de 

trabalho (os bancos que fecharam), quer seja pela constante ameaça de desemprego que 

segue o rastro das mudanças, principalmente as tecnológicas. A exemplo de outras 

categorias ocupacionais, também esta tem sofrido os revezes dessas transformações, o 

que pode ser corroborado pelo número de demissões que, de acordo com o DIEESE, se 

caracterizou por concentrações em alguns períodos: 1986 (após o Plano Collor) 109 mil; 

1990-1992 (segunda onda após o Plano Collor) 128 mil; e 1994-1996 (iniciou-se com o 

Plano Real) 161 mil. Reforçado pela supressão, em 2001, da denominação da atividade 

“bancário” da lista da Receita Federal, passando a ser tratada por “outros trabalhadores 

de serviços diversos”. 

Acredita-se cabível neste momento questionar a aparente “atitude resignada” 

diante de exigências, tais como, maior produtividade com menores salários, 

principalmente, em se tratando de uma categoria com forte organização trabalhista, 

conhecida pelo elevado engajamento sindical, por exemplo, na empresa em questão é de 

76,69% o percentual de funcionários sindicalizados, conforme citado anteriormente. Por 
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trás desta “desmobilização” estaria apenas o temor de perder o emprego e juntar-se aos 

milhares de desempregados referidos no parágrafo anterior? Que outros aspectos se 

associam na composição das breves considerações aqui elencadas?  

Assim, com base no quadro e nos questionamentos aqui apresentados, entende-

se que avaliar a relação entre o significado do trabalho e o comprometimento no 

trabalho do funcionalismo do Banco do Nordeste constitui-se num objetivo pertinente 

porque se propõe a investigar estes dois importantes construtos, num contexto (atividade 

bancária) em que as mudanças constantes se constituem no padrão permanente das 

políticas adotadas. 
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4. Os construtos do estudo 

 

4.1. Comprometimento no trabalho 

A exemplo de outros termos, o uso nos mais diversos contextos conferiu à 

palavra comprometimento uma infinidade de significados. Para o senso comum, estar 

comprometido pode fazer referência a uma fase inicial de uma relação amorosa. 

Comprometer-se pode representar estar envolvido em algo ilícito, condenável, ou ainda, 

defender posições que contrariem a opinião dominante. Comprometer pode ser, 

também, prejudicar outra pessoa.  

Mesmo quando se estabelece um recorte e se faz referência ao 

comprometimento como um construto relacionado ao mundo do trabalho e tratado pela 

Psicologia do Trabalho ou pela Administração, também é verificada uma profusão de 

conceitos e métodos de investigação (Borges-Andrade, Cameschi & Xavier, 1990; 

Bastos, 1993; 1994a). 

Os estudos existentes neste domínio são relativamente recentes, embora 

internacionalmente (Mowday, Porters & Steers, 1989; Meyer & Allen, 1984; citados por 

Borges-Andrade, Cameschi & Silva, 1990; Maier & Brunstein, 2001, por exemplo), 

exista um vasto material sobre o tema. Destaca-se que a equipe do MOW (1987), no seu 

clássico estudo sobre o significado do trabalho, faz uma breve referência ao conceito, 

situando-o como a segunda propriedade relacionada às crenças e valores que compõem 

a centralidade do trabalho (a primeira propriedade é a identificação com o trabalho). 
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No Brasil, desenvolve-se também uma consistente linha de pesquisa tendo em 

Bastos (1993; 1994a, 1996) seu principal representante, que tem investigado o 

comprometimento do trabalhador em seus vários focos (comprometimento com a 

carreira, com o sindicato, com a organização) e para o qual (Bastos, 1994b, p.86) 

comprometer-se implica sentimento de “lealdade em relação a algo”, estando o 

comprometimento organizacional relacionado a uma resposta dada em função do 

tratamento oferecido pela organização, que possibilite oportunidade de desenvolvimento 

pessoal e profissional. Ainda segundo ele, comprometer-se está relacionado a sentir-se 

vinculado a algo e ao desejo de permanência em um determinado contexto. 

Para o mesmo autor (Bastos, 1993; 1996), predominam uma fragmentação e 

redundância conceitual envolvendo os estudos sobre comprometimento. Esta 

constatação o conduz na defesa da necessidade de uma consolidação que permita 

compreender o comprometimento em seus diversos focos de manifestação (carreira, 

sindicato, organização, etc.). Ele reconhece, no entanto, a predominância dos estudos do 

comprometimento organizacional afirmando que, mesmo os estudos nesta linha de 

pesquisa, encontram-se dissociados entre distintas abordagens (afetiva, normativa, 

instrumental, comportamental, sociológica) que, por sua vez, se fundamentam em 

conceitos e estratégias de diversificadas pesquisas. Dentre elas, a linha de pesquisa mais 

usual é a afetiva/atitudinal, seguida da instrumental e da normativa, em grau de 

importância. As abordagens comportamental e sociológica não têm sido muito 

exploradas. 

Como principais representantes da abordagem afetiva, destacam-se Mowday et 

al. (1982, citados por Borges-Andrade, Cameschi & Silva, 1990), que se referem a três 

aspectos que caracterizam o comprometimento organizacional e que estão 
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compreendidos pela identificação e o envolvimento do indivíduo com a empresa, 

envolvendo a aceitação de seus valores e crenças, a disposição para esforçar-se em prol 

dela e a vontade de permanecer em seus quadros. 

A corrente denominada instrumental, a segunda mais adotada, relaciona o 

comprometimento organizacional com a permanência na empresa e esta como sendo 

determinada pelos custos e benefícios implicados na saída. As abordagens menos 

influentes são: a normativa que parte do pressuposto de que o comprometimento 

consiste na internalização de normas e a pressão com que estas atuam direcionando os 

comportamentos do indivíduo; a comportamental que vincula o comprometimento a 

comportamentos que fortalecem vínculos, como os sentimentos de auto-

responsabilidade; e a sociológica que enfatiza o papel das relações de autoridade. 

Meyer e Allen (1991, citados por Medeiros, 1997) desenvolveram estudo no 

qual as três principais dimensões do comprometimento referidas (atitudinal, 

instrumental e normativa) estão associadas. Tal trabalho ofereceu suporte para pesquisa 

realizada com pequenas empresas no Rio Grande do Norte (Medeiros, 1997), na qual foi 

investigada a correlação entre os diversos níveis do comprometimento organizacional e 

a performance do indivíduo no trabalho, tendo sido realizada também nesta pesquisa a 

validação do modelo para a mencionada amostra (Medeiros & Enders, 1998).  

No mencionado estudo, foram identificados oito padrões de comprometimento: 

os padrões comprometido e descomprometido nas três dimensões; o padrão 

comprometido afetivo; o comprometido normativo; o comprometido instrumental; o 

comprometido afetivo-normativo; o comprometido instrumental-afetivo; o 

comprometido normativo-instrumental. Os autores consideram que foi comprovado o 
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poder de generalização do modelo utilizado: componente afetivo (alfa de 0,68), 

componente normativo (alfa de 0,70) e componente instrumental (alfa de 0,62).  

Ainda no mesmo estudo, foram estabelecidas relações entre os padrões de 

comprometimento organizacional e a performance do trabalhador, aqueles que 

pertenciam aos padrões afetivo-normativo, comprometido nas três dimensões, 

instrumental-afetivo e afetivo foram os que apresentaram maiores escores de 

performance na avaliação dos seus supervisores. 

Bastos (1996), em seu propósito de redução da fragmentação e redundância 

que envolvem o construto, propõe, entre outras coisas: o estudo de múltiplos 

comprometimentos no trabalho, considerando-se, além da organização, os focos na 

carreira, sindicato, valores; a atribuição de um novo conceito do comprometimento 

organizacional que o considere como a soma de compromissos em vários grupos, como 

a cúpula gerencial, os colegas de trabalho, os clientes, etc. (Reichers, 1985; citado por 

Bastos, 1996); o uso de metodologias que utilizem técnicas quantitativas e qualitativas; 

e maior atenção aos indicadores comportamentais. Pertinente a esta última questão, para 

ele, os atuais estudos, por priorizarem aspectos atitudinais, "deixam de confrontar o 

dizer-se comprometido e o mostrar-se comprometido" (p.100), podendo levantar 

dúvidas quanto à autenticidade do conteúdo do discurso do trabalhador, o que seria 

minimizado com a utilização de estudos longitudinais, conforme adotado por Mowday, 

Porter e Steers (1982, citados por Bastos, 1996).  

Ainda neste sentido, Bastos (1994a) já afirmava que para analisar o processo 

de comprometimento, torna-se necessário conhecer aspectos do trabalhador anteriores 

ao seu ingresso na organização (valores, objetivos, expectativas), fatores que 
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influenciaram na sua escolha, além de características do trabalho na fase inicial (por 

exemplo, estratégias de socialização).  

As considerações anteriores dizem respeito, principalmente, ao 

comprometimento organizacional. O interesse neste estudo, contudo, é abordar os três 

focos referidos por Bastos (1994a; 1996), tornando necessário discorrer sobre os demais 

componentes do construto.  

Para apresentação do conceito de carreira, outros termos surgem (ocupação, 

profissão) e alguns esclarecimentos que colaborem para o estabelecimento de sua 

diferenciação são necessários. A ocupação ou vocação (Bastos, 1994a) está representada 

pelo nível mais básico da relação com a atividade desenvolvida, entende-se aqui que a 

atividade bancária pode ser considerada uma ocupação. Ela se diferencia da profissão 

quanto ao grau de sistematização e formação que solicita (por exemplo, um médico, um 

advogado).  

A carreira compreende uma dimensão mais ampla, que pode englobar 

ocupações e profissões e está relacionada à idéia de seqüência e de evolução do 

indivíduo na organização (por exemplo, o plano de cargos de uma empresa, quando 

prevê possibilidade de ascensão).  

Neste sentido, o comprometimento com a carreira (Bastos 1994a) pode ser 

tomado como o interesse na busca de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

e o desejo de manter-se vinculado à determinada empresa que possibilite o seu 

progresso. Identifica-se, no estudo de Blau (1985, citado por Bastos 1997), relevante 

contribuição no campo do comprometimento com a carreira: a elaboração de uma 

definição operacional,  na qual  o comprometimento com a carreira representa uma 
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atitude relacionada à profissão, além de uma escala para mensurá-lo. Para o mesmo 

autor devem ser considerados dois aspectos no comprometimento com a carreira, que 

são a resistência às barreiras para o desempenho da profissão (persistência) e o grau de 

envolvimento pessoal, que denominou de identidade. Em sua pesquisa, Blau concluiu 

que o comprometimento com a carreira se constitui num construto diferente de 

comprometimento organizacional e de envolvimento com o trabalho, além de apresentar 

correlação negativa com a rotatividade no emprego. 

Com relação a este foco, considera-se importante assinalar que Bastos (1994a), 

utilizando-se de análise qualitativa de entrevistas (estudo de caso), concluiu que as 

pessoas avaliaram seu comprometimento, prioritariamente, a partir da percepção do 

grau da congruência entre a profissão exercida e seu interesse e vocação e, ainda, o 

sentimento de gostar dela. Nesse estudo, o autor propõe que variáveis ligadas à escolha 

da carreira, bem como a relação entre as escolhas e as questões familiares que a 

determinaram, devem ter lugar nos estudos futuros sobre o comprometimento com a 

carreira. 

O terceiro foco a ser estudado é o sindicato; trata-se do aspecto com menor 

tradição no desenvolvimento de pesquisas (Bastos, 1994a) no tocante ao 

comprometimento. Ganhou mais destaque a partir dos anos oitenta, com o incremento 

dos estudos do comprometimento organizacional e o aumento do interesse por 

informações das organizações sindicais em face da grande redução de trabalhadores 

sindicalizados verificada na época.  

Estes estudos ganharam uma nova dimensão a partir da definição apresentada 

por Gondon, Philpot, Burt, Thompson e Spiller (1980, citados por Bastos, 1994a), 

apoiada nas mesmas dimensões utilizadas para o comprometimento organizacional 
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propostas por Porter, Steers e Mowday e Boulian (1974, citados por Bastos, 1994a), que 

afirma que estar comprometido com o sindicato envolve sentimento de lealdade e 

responsabilidade para com a entidade, além do desejo de trabalhar em sua defesa e 

crença nos seus princípios. 

Partindo de pesquisa realizada pelos citados autores, os estudos no campo do 

comprometimento sindical como construto independente se ampliaram, o instrumento 

de mensuração, assim como a preocupação com os antecedentes e conseqüentes 

ganharam mais destaque.    

Bastos (1994a) identificou como dimensões presentes na avaliação do 

comprometimento, nesse foco, a participação efetiva nas atividades sindicais, bem como 

o sentimento de gostar ou não da entidade. Recomenda que sejam exploradas as 

relações sindicato-organização e o processo de socialização dos indivíduos com o 

sindicato, além dos valores prévios da pessoa.  

Considera-se importante investigar o foco sindicato para os profissionais 

pesquisados neste estudo, principalmente por tratar-se de categoria tradicionalmente 

vinculada aos órgãos de representação de classe, especialmente na empresa em questão, 

que, conforme mencionado anteriormente, conta com um índice de filiação sindical de 

76,69% entre seus funcionários. 

Apresentados os três focos objeto da presente pesquisa, será feita uma 

explanação acerca de alguns estudos desenvolvidos considerando um modelo que, 

utilizando a noção de padrões, se fundamenta nos três focos do comprometimento 

(organização, sindicato e carreira). 
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A primeira pesquisa no Brasil adotando tal modelo e utilizando-se de uma 

estratégia metodológica diferenciada da tradicional, empregando técnicas qualitativas e 

quantitativas, foi desenvolvida por Bastos (1994a).  

Nesse estudo, o referido autor utilizou-se da convenção, a seguir, para 

classificar os níveis de comprometimento: maior que 5, elevado comprometimento; 

entre 4 e 5, moderadamente positivo; entre 3 e 4, moderadamente negativo; e menor que 

3, elevado descomprometimento. Trabalhando com uma amostra de 1029 indivíduos 

pertencentes a várias categorias profissionais, o autor, para os três focos, obteve as 

seguintes médias: comprometimento organizacional moderado positivo (média 4,68, 

com desvio padrão de 1,078); comprometimento com a carreira média 4,66, com desvio 

padrão de 1,234, também moderado positivo e comprometimento com o sindicato, com  

média 3,81 e desvio padrão de 1,029, moderado negativo. 

No estudo em tela, foram identificados oito padrões de comprometimento os 

quais formaram quatro pares de padrões antagônicos organizados: 

1. o anti-sindicalista (apresenta alto comprometimento com a organização e 

com a carreira e baixo comprometimento com o sindicato) versus o 

sindicalista (alto comprometimento com o sindicato, baixo 

comprometimento com a carreira e com a organização); 

2. o profissional (alto comprometimento apenas com a carreira) versus o 

descomprometido com a carreira (alto comprometimento com a 

organização, comprometimento positivo com o sindicato e baixo nível de 

comprometimento com a carreira); 
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3. o comprometido (elevados níveis de comprometimento nos três focos) 

versus o descomprometido (baixo comprometimento nos três focos);  

4. o profissional sindicalista (alto nível de comprometimento com a carreira e 

sindicato e muito negativo com a organização) versus o localista 

(comprometimento positivo apenas com a organização, baixo com o 

sindicato e a carreira). 

Na aludida pesquisa, o autor concluiu, dentre outras coisas, que os padrões do 

comprometimento são influenciados pelas características pessoais e por fatores internos 

à organização; além de sugerir vários desdobramentos para a pesquisa neste domínio, 

conforme a seguir: (1) necessidade de investigar simultaneamente múltiplos 

comprometimentos; (2) observar o nível de estabilidade dos padrões do 

comprometimento identificados, com a aplicação em outras categorias; e (3) aprimorar 

os modelos teóricos com a aplicação de pesquisas de caráter mais exploratório e 

qualitativo. 

Concomitantemente com o desenvolver da presente pesquisa, foi realizada 

outra de semelhante design (Barros, 2002) tratando de trabalhadores de empresa privada 

de distribuição de petróleo. Tal pesquisa se desenvolveu com uma amostra de 110 

funcionários distribuídos nos nove estados da região Nordeste e foi objeto de 

dissertação de Mestrado. Nela foram identificados oito padrões de comprometimento no 

trabalho: 

1. anti-sindicato – elevados escores para com a carreira, escores 

moderadamente positivos com a organização e elevados descomprometidos 

com o sindicato; 
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2. altamente comprometido – elevado comprometimento nos três focos;  

3. comprometido moderado – escores moderadamente positivos nos três 

focos;  

4. descomprometido com a carreira – escores moderadamente positivos com a 

organização e com o sindicato e moderadamente negativo com a carreira; 

5. comprometido moderado inferior – escores moderadamente positivos com 

a organização e moderadamente negativos com a carreira e sindicato;  

6. comprometido sindicalista – escores elevados positivos com o sindicato e a 

organização e moderadamente positivo com a carreira;  

7. profissional – elevado comprometimento com a carreira, moderadamente 

positivo com a organização e moderadamente negativo com o sindicato;  

8. localista – escores elevados com a organização, moderados negativos com 

a carreira e elevado descomprometido com  o sindicato. 

O autor concluiu que o padrão de comprometimento que representava a 

amostra apresentava as seguintes características: moderadamente positivo com a 

profissão, elevado comprometido com a organização e moderadamente negativo com o 

sindicato. Um padrão que estaria situado entre o grupo descomprometido e o 

comprometido, porém com uma clara tendência para este último, o mais representativo 

da amostra. 
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4.2. Significado do trabalho 

Na parte introdutória deste documento, apesar da citação de alguns autores que 

trabalham empiricamente os significados do trabalho (por exemplo, Brief & Nord, 

1990; Agulló-Tomás, 1997), falou-se dos significados do trabalho sob enfoques abstrato 

e societal, a exemplo do que se verifica nos estudos da Filosofia, Sociologia ou 

Economia (por exemplo, Arendt, 1958; Ramos, 1981). 

A Psicologia Social, no tocante a estes estudos e a partir da década de 80 

(Inglehart, 1982; Von Klipstein & Strümpel, 1984; citados por MOW, 1987), vem-se  

dedicando preferencialmente à investigação da representação individual. Para Vygotski 

(1995, citado por Siqueira & Nuernberg, 1998), a capacidade de atribuir significados, 

criando ou adotando signos, é o grande diferenciador entre os homens e os outros 

animais, isto sob o ângulo psicológico; para Marx (1995/s/d.) esta diferença está no 

trabalho; entende-se, portanto, que Agulló-Tomás (1997, p.96) apresenta um 

fechamento para esta questão quando afirma que "para se compreender a natureza 

psicossocial do trabalho será de crucial importância destacar como se reflete nos 

discursos, na vivência subjetiva, a centralidade ou acentralidade dessa complexa 

realidade que nos empenhamos em denominar ”trabalho". 

Os estudos do tema trabalho, que seguem esta linha de investigação, ganharam 

uma maior expressividade a partir das contribuições da pesquisa realizada pelo Meaning 

of Working International Research Team - MOW (1987) com uma amostra de 14.700 

pessoas (de diversas categorias profissionais, desempregados, estudantes, aposentados, 

etc.), em oito países industrializados7. A pesquisa do MOW teve como objetivos: 1) 

identificar os principais padrões do significado do trabalho; 2) como os indivíduos e os 
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grupos diferem nestes padrões; 3) as conseqüências desses padrões para o indivíduo, a 

organização e a sociedade; 4) qual a proporção da força de trabalho em cada país com 

relação ao padrão de significado predominante; 5) comparar os significados do trabalho 

seu desenvolvimento histórico e conseqüências para os países envolvidos na pesquisa; e 

6) o desenvolvimento de políticas a partir dos resultados encontrados. 

Este modelo, que tem servido de referência obrigatória para os estudos 

subseqüentes, toma o significado do trabalho como Cognição Social, de composição 

multifacetada e está baseado em três construtos ou facetas: a centralidade do trabalho 

que consiste em verificar a posição do trabalho com relação a outras esferas da vida; as 

normas societais que refletem a influência da absorção das normas do trabalho (direitos 

e deveres) no significado atribuído pelo indivíduo; e objetivos e resultados valorados 

que se constituem naquilo que o trabalhador espera no tocante aos resultados do 

trabalho e quanto estes são valorizados por ele. 

Foram apresentadas como principais conclusões do estudo do MOW:  

1. a variabilidade de definições empíricas (concreto, social, deveres e carga) 

do significado do trabalho tende a acentuar-se quando consideradas 

nacionalidades distintas. Entre categorias profissionais, num mesmo país, 

esta variabilidade não se manifestou de forma significativa. O nível de 

escolaridade mostrou-se também mais presente na diferenciação dessas 

definições que gênero e idade; 

2. os resultados econômicos foram altamente pontuados, predominaram em 

55% dos respondentes;  

                                                                                                                                                                          
7 Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Israel, Japão, Holanda, Estados Unidos e Iugoslávia. 
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3. na faceta objetivos do trabalho, entretanto, cerca de 50% da amostra 

apontaram a dimensão expressiva como mais importante;  

4. 90% das respostas, considerando o conjunto de países, apresentaram 

escores de 5 a 10 na faceta Centralidade do Trabalho, revelando níveis de 

moderado a alto nesta dimensão;  

5. no que se refere às normas societais, foram verificadas diferenças nas 

medidas do nível de influência de direito e deveres do trabalho e o grau de 

equilíbrio entre essas normas nos países e o resultado das amostras é 

influenciado pela posição do país;  

6. foram identificados (análise de Cluster) quatro padrões de significado do 

trabalho: instrumental, centralidade expressiva, orientação para direitos e 

contato social e baixa orientação para direitos.  

Em análise crítica, Borges (1998a, 1998b) classifica a pesquisa do MOW como 

descritiva, estática e eminentemente quantitativa, isto é, ao valer-se de técnicas 

exclusivamente quantitativas, descreve os resultados sem, entretanto demonstrar grande 

atenção ao contexto sócio-histórico, às explicações das diferenças e ao processo 

dinâmico de mudança. Entende-se aqui que as características apontadas pela autora, 

contudo, não invalidam o estudo da equipe, detentor de reconhecimento internacional; 

assinalam, porém, aspectos limitadores que poderiam ser eliminados com o uso de 

outros recursos mais condizentes com uma das tendências atuais da investigação 

científica: a associação de técnicas qualitativas e quantitativas, além de análises que 

ressaltem o caráter dinâmico e histórico dos fenômenos. 
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Mourão e Borges-Andrade (2001) realizaram levantamento bibliográfico, no 

qual relatam o estado da arte, no Brasil e exterior, neste domínio, destacando a 

amplitude e complexidade do tema, a necessidade da realização de estudos 

longitudinais, além de corroborarem a análise de Borges (1997; 1998b) quando defende 

o caráter de complementaridade das técnicas quantitativas e qualitativas. 

Diante do reconhecimento da grande diversidade de significados do trabalho, 

quer sejam de atribuição individual ou num nível de ideológico, faz-se necessário 

esclarecer o leitor quanto à abordagem adotada nesta pesquisa, na qual o significado do 

trabalho está sendo tomado como Cognição Social, relacionado a conceitos subjetivos e 

individuais formulados a partir do conhecimento das definições correntes e os 

conteúdos e vivências do trabalhador, constituído por diversas facetas (multifacetado) 

através de um processo dinâmico em constante reformulação e construído a partir das 

relações do indivíduo com o meio (Borges, 1997, 1998b; Brief & Nord, 1990). 

Apesar de haver um reconhecimento quanto ao caráter multifacetado do 

trabalho, não existe um consenso quanto aos aspectos que se encontram compondo este 

construto. A equipe do MOW, por exemplo, explorou as facetas centralidade do 

trabalho, normas societais, objetivos e resultados valorados (conforme sumarizado 

anteriormente). Borges e Tamayo (2001) apresentaram modelo próprio adotando as 

facetas: centralidade do trabalho (England & Misumi, 1986); atributos valorativos, 

atributos descritivos (Borges, 1998b); e a hierarquia dos atributos (Salmaso & Pombeni, 

1986; Ravlin & Meglino, 1989, citados por Borges, 1998b). Em consonância com a 

proposta dos referidos autores e por tratar-se de modelo validado em pesquisas 

anteriores realizados no Brasil, nesta pesquisa serão verificadas as facetas por eles 

propostas, as quais serão explicitadas a seguir. 
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4.2.1. Facetas do significado do trabalho 

Centralidade do trabalho 

Embora se entenda aqui que os resultados da pesquisa realizada por Morse e 

Weiss8 (1955, citados por Vroom, 1964/1995), revelaram indiretamente aspectos da 

centralidade do trabalho, o conceito de Centralidade do Trabalho foi desenvolvido por 

England e Misumi (1986) a partir de estudo realizado com trabalhadores do Japão e 

Estados Unidos e diz respeito à importância do trabalho para a pessoa em determinado 

momento.  

Na pesquisa dos dois últimos autores, foi investigada a posição atribuída ao 

trabalho pelos trabalhadores naqueles dois países, em comparação com outras esferas da 

vida, como o lazer, a comunidade, a religião e a família. O estudo em questão chegou a 

duas principais conclusões: (1) o trabalho é uma importante área na vida dos 

trabalhadores investigados nesses dois países; e (2) o trabalho é considerado a mais 

importante esfera na vida pelos japoneses, estando a família em segundo lugar, com 

uma pequena diferença de pontuação média (36,1 e 35,0, respectivamente) enquanto 

que, para os americanos,  a situação se manifestou de forma inversa, ficando a família 

em primeiro lugar em importância, com expressiva diferença para o trabalho na segunda 

posição (33,5 e 24,5, respectivamente). Os estudos realizados no Brasil (por exemplo: 

Bastos, Pinho & Costa, 1995; Borges, 1998b; 1999b; Borges & Tamayo, 2001) têm 

chegado a conclusões semelhantes ao da amostra americana: a família constituindo-se 

na esfera mais importante da vida, seguida pelo trabalho.  

Atributos descritivos e valorativos do trabalho 
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Os atributos descritivos e valorativos estão sendo utilizados como proposto por 

Borges (1997). Os primeiros correspondem àquilo que o trabalhador percebe como a 

realidade do trabalho, ou seja, o que o trabalho é para ele, enquanto que os atributos 

valorativos constituem-se no que o indivíduo pensa que o trabalho deve ser, referem-se 

aos valores do trabalho e sua utilização encontra respaldo no conceito de valor de 

Schwartz (1994, citado por Borges & Tamayo, 2001) segundo o qual são os valores que 

direcionam a vida (de uma pessoa ou ente social). 

A identificação dos atributos valorativos e descritivos, como empregados nesta 

pesquisa, teve sua origem em estudo empírico realizado por Borges (1996) através da 

análise de conteúdo de 134 entrevistas aplicadas com trabalhadores da construção civil, 

das indústrias de confecções e costura e do comércio, na qual se levantou uma série de 

características, algumas delas confirmando a bibliografia sobre o tema (realização, 

exploração, por exemplo), outras (como sobrevivência) citadas só por autores brasileiros 

(Tamayo, 1994) em estudos dirigidos para outras temáticas e algumas, ainda, que não 

faziam parte da bibliografia consultada, por exemplo: o trabalho como expressão da 

saúde corporal. Em trabalhos posteriores (Borges, 1999b; Borges & Tamayo, 2001; 

Borges & Alves-Filho, 2001), considerando-se as peculiaridades das amostras 

investigadas, novas arrumações do modelo foram sendo desenvolvidas e, no que se 

refere aos atributos descritivos e valorativos, serão adotadas nesta pesquisa as estruturas 

fatoriais identificadas por Borges e Alves-Filho (submetido) em investigação com 

bancários, petroleiros e profissionais de saúde, conforme explicitado a seguir.  

Os atributos descritivos foram agrupados nos seguintes fatores: 

                                                                                                                                                                          
8 No citado estudo, trabalhadores foram pesquisados quanto a permanecer trabalhando ainda que fossem agraciados 
com grande quantia em dinheiro; 80% deles responderam que continuariam trabalhando mesmo assim. 
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a) Auto-expressão - O trabalho representa concretamente a oportunidade de 

emitir opinião e influenciar nas decisões, expressar a criatividade, 

merecer confiança e reconhecimento, ser e crescer como pessoa. 

b) Condições de Trabalho - A presença no trabalho de equipamentos 

adequados, segurança, higiene, assistência e amparo social.  

c) Responsabilidade - O trabalho relacionado ao caráter de obrigatoriedade 

do cumprimento das atividades possibilita à pessoa sentir-se digna e 

respeitadora, por produzir e assumir responsabilidades.  

d) Recompensa Econômica - O trabalho como garantidor do auto-sustento e 

independência. 

e) Desgaste e Desumanização - O trabalho implicando desgaste e 

desumanização, exigindo esforço físico, rapidez, ritmo acelerado. 

Os fatores dos atributos valorativos são aqueles caracterizados a seguir: 

a) Justiça no Trabalho - O trabalho deve garantir boas condições de higiene, 

assistência, conforto, eqüidade de direitos entre colegas, provisão 

salarial, equilíbrio entre esforços e recompensas e reconhecimento. 

b) Auto-expressão e Realização Pessoal - O trabalho como oferecendo 

oportunidade para expressão da criatividade e habilidades interpessoais, 

da capacidade de tomar decisões e do prazer pela realização das tarefas. 
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c) Sobrevivência Pessoal e Familiar - A garantia de condições econômicas 

de sobrevivência e de sustento pessoal e familiar, estabilidade no 

emprego através do desempenho, o salário e o progresso social. 

d) Desgaste e Desumanização - O trabalho entendido como ritmo, desgaste, 

desumanização, repetição, ocupação, pressa e exploração. 

Hierarquia dos atributos 

A faceta hierarquia dos atributos consiste na maneira dinâmica como o 

indivíduo organiza as características atribuídas por ele ao trabalho, refere-se tanto aos 

atributos descritivos quanto aos valorativos. A análise sob esta ótica busca identificar, 

através da hierarquização dos escores, os níveis de priorização dos atributos para o 

indivíduo. A introdução desta faceta nos estudos do significado do trabalho encontra 

respaldo principalmente em Rokeach (1973, citado por Tamayo, 1994) quando afirma 

que a quantidade de valores conhecida é restrita, o que varia de indivíduo para indivíduo 

é a maneira como estes valores são classificados hierarquicamente.  

Borges e Tamayo (2001), em pesquisa com trabalhadores da construção 

habitacional e de redes de supermercados, ao explorarem as associações (análise de 

regressão - stepwise) apenas para os participantes que apresentaram seus maiores 

escores no fator valorativo Sobrevivência Pessoal (43,1% a moda da distribuição), 

constataram que, quando tomado cada fator como variável dependente, as equações que 

explicam a variância (R²), em comparação com os resultados para a amostra total, se 

ampliam, revelando, assim, um estreitamento da relação entre tais variáveis. Citam, 

como exemplo, o resultado encontrado para o fator valorativo Exigências Sociais 
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(quando tomado como variável dependente), cuja  equação passou de  R²=0,64, quando 

considerada toda a amostra, para R²=0,71, em se tratando do segmento específico.  

Dessa análise, concluíram (p.11) que “conhecer a organização hierárquica 

individual dos atributos pode tornar previsíveis os nexos sistêmicos existentes entre os 

diversos fatores valorativos e descritivos”, o que vem reforçar “o poder discriminativo 

da hierarquia dos valores”.  

Os padrões do significado do trabalho 

 Partindo-se da noção de que o significado do trabalho é multifacetado e 

compartilhado entre os sujeitos, torna-se fácil a compreensão de que as facetas que o 

compõem interagem entre si formando combinações que por sua vez podem também ser 

comuns a diversos sujeitos em um determinado contexto (por exemplo, a organização). 

A equipe do MOW (1987) operacionalizou este conceito utilizando-se da 

combinação dos escores nas facetas: centralidade do trabalho, normas de direitos, 

normas de obrigações, as funções econômicas, resultados expressivos do trabalho e os 

contatos interpessoais. Obtendo daí quatro padrões do significado do trabalho que foram 

designados de instrumental, centralidade expressiva, orientação para direitos e contatos 

e baixa orientação para os direitos. 

  De acordo com Borges (1998b), a adoção de padrões do significado possibilita 

uma visão completa do construto permitindo comparar-se indivíduos e grupos.   

 Na presente pesquisa os padrões foram explorados a partir da combinação dos 

escores nas diversas facetas do significado do trabalho, centralidade do trabalho, 

atributos descritivos e valorativos e hierarquia dos atributos, já mencionadas. 



 63

Em conformidade com o declarado na introdução deste documento, explorar as 

associações entre o comprometimento no trabalho e o significado do trabalho para os 

funcionários da empresa pesquisada é o objetivo deste estudo. Salienta-se, entretanto, 

que são poucos os estudos conhecidos que tenham como tema central explorar tais 

associações, como abordadas na presente pesquisa.   

Sabe-se que a equipe do MOW (1987), utilizando-se de metodologia diversa 

tanto no que concerne ao construto significado do trabalho quanto comprometimento, 

realizou rápida exploração sobre essa associação.  

Da mesma forma, Bastos (1994a) comparou os padrões do comprometimento 

no trabalho com o significado do trabalho, adotando para esta última dimensão a 

metodologia do MOW, tendo identificado, entre outras constatações, que a Centralidade 

do Trabalho é um forte preditor do comprometimento no trabalho, explicando 42% do 

comprometimento organizacional, 12% do comprometimento com a carreira e 21% do 

comprometimento com o sindicato, com beta positivos para os três focos. Das 

dimensões exploradas naquele estudo, apenas a Centralidade do Trabalho pode ser 

comparada, tendo em vista ser a única constante na atual pesquisa.  

Barros (2002), utilizando-se da mesma abordagem aqui adotada como já foi 

mencionado, assinala que na sua amostra aqueles participantes mais comprometidos 

também são os que reconhecem as condições de trabalho oferecidas e valorizam o 

trabalho como possibilidade de expressão e realização; revelam, entretanto, percebê-lo 

como responsabilidade que dignifica. 

Em síntese, para o desenvolvimento da presente pesquisa buscou-se 

embasamento teórico na literatura aqui revisada, principalmente o que diz respeito aos 
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construtos tratados neste e no subitem precedente (comprometimento e significado do 

trabalho). Considera-se pertinente explorar tais construtos utilizando os modelos 

propostos: comprometimento (Bastos, 1994a) e significado do trabalho (Borges, 1998b; 

Borges & Tamayo, 2001), por se tratarem de estudos realizados no país, e, por tratar-se 

de pesquisa com bancários (Borges & Alves-Filho, 2001; submetido). 
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5. Questões de Pesquisa  

 

 Os questionamentos expostos em capítulo anterior, apoiados pela definição do 

objetivo, também mencionado, e com base no referencial teórico apresentado, 

permitiram a elaboração das seguintes questões de pesquisa, as quais conduziram o 

desenvolvimento do presente estudo: 

1. Qual a variabilidade do comprometimento no trabalho dos participantes da amostra? 

a) Qual a caracterização dos participantes considerados os focos de 

comprometimento no trabalho?  

b) Esta configuração é influenciada pelas características biográficas da 

amostra? 

c) Quais os padrões de comprometimento no trabalho da amostra? 

e) Os padrões são influenciados pelas características biográficas dos 

participantes? 

2. Qual a variabilidade do significado do trabalho para a amostra do estudo, 

compreendendo: 

a) O que é o trabalho concreto para a amostra (atributos descritivos) e o que 

o trabalho deve ser para os participantes (atributos valorativos). 

b) Existe associação entre os fatores dos atributos descritivos? E entre os 

valorativos? 
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c) Como os participantes hierarquizam suas percepções e valores quanto ao 

trabalho (hierarquia dos atributos descritivos e valorativos)? 

d) Como a amostra revela-se em termos de centralidade do trabalho? 

e) Tais facetas, fatores dos atributos descritivos e valorativos, centralidade 

do trabalho e as hierarquias dos atributos apresentam variações conjuntas 

com as características demográficas da amostra? 

f) Quais os padrões do Significado do Trabalho para estes funcionários?  

g) Qual a variabilidade de tais padrões, segundo as características 

sociodemograficas? 

 3. Que relações existem entre os significados e o comprometimento no trabalho para os 

participantes? 

a) A centralidade do trabalho e os fatores valorativos e descritivos são 

preditores dos focos do comprometimento no trabalho? 

b) Os padrões do significado e do comprometimento estão associados? 
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6. Método  

 

 Trata-se de uma pesquisa de campo, vinculada a um Projeto de Pesquisa9 do 

GEST-Grupo de Estudos de Saúde Mental e Trabalho. Foi realizada com os 

funcionários de todos os níveis hierárquicos em 14 agências do Banco do Nordeste do 

Brasil S/A, situadas nas cidades de Belo Horizonte-MG (uma agência), Fortaleza-CE 

(três), João Pessoa-PB (uma), Maceió-AL (uma), Natal-RN (duas), Recife-PE (duas), 

Rio de Janeiro-RJ (uma), Salvador-BA (uma), São Paulo-SP (uma), Teresina-PI (uma).  

 Alguns procedimentos anteriores se fizeram necessários para sua realização, 

dentre os quais os seguintes. Num primeiro momento, encaminhou-se correspondência à 

administração do Banco, solicitando autorização para a aplicação da pesquisa; 

concomitantemente, foi realizado um levantamento do quadro de lotação de cada 

agência a ser pesquisada (Tabela 1); depois de recebida a autorização, os questionários, 

juntamente com uma carta explicativa do estudo e envelope para devolução, em número 

igual ao dos funcionários de cada unidade foram enviados pelo malote da empresa; os 

questionários respondidos foram devolvidos, também, através do malote. 

 Nos subitens a seguir, serão descritos população e amostra e os instrumentos 

utilizados, bem como a forma de realização da coleta e da análise de dados.  

 

                                                           
9 O referido projeto é Significado e Motivação no Trabalho, coordenado pela Profa. Dra. Livia de Oliveira Borges, 
com a colaboração do Prof. Ms. Antônio Alves Filho e de vários estudantes de Psicologia, nos níveis de mestrado e 
graduação. 
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6.1. População e amostra  

A população pesquisada compunha-se de 684 funcionários, distribuídos por 

agência, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

Trabalhou-se, entretanto, com uma amostra acidental composta de 123 

funcionários, constituída do número considerado válido dos questionários devolvidos 

respondidos. Este número corresponde a 18% do universo pesquisado e a 3,25% do 

número total de funcionários (dezembro de 2002). 

Dentre os respondentes, 56,6% (respostas válidas) são do sexo feminino e 

43,4% do masculino. A idade média dos participantes é de 42,3 anos (desvio padrão 

8,27) existindo um respondente com 17 e outro com 70 anos (extremos mínimo e 

máximo, respectivamente). Quanto ao estado civil, 67,8% são casados; 20,9% solteiros; 

7,8% declararam-se separados e 3,5% viúvos. No tocante ao número de filhos, 

apresentam uma média de 2,0 filhos por funcionário (desvio padrão 1,22), sendo que a 

faixa de 0 a 3 filhos responde pela maior concentração da amostra (91,3%) contra 8,7% 

que possuem 4 e 5 filhos. A forma de residência predominante é com cônjuge e filhos 

(60,9%), seguida de longe por aqueles que marcaram a alternativa outra (13%).  

Dos participantes, 63,2% possuem nível superior, 19,3% o ensino médio e 

14,9% são especialistas. Percentual pouco expressivo encontra-se nas duas 

extremidades das alternativas apresentadas no questionário, isto é, na extremidade 

inferior, ensino fundamental, 1,8% e na superior, doutorado, 0,9%, os quais foram 

excluídos das análises apresentadas nesta dissertação. 

 
 
 
 
 

Tabela 1. Distribuição dos funcionários por agência 
Agências Funcionários por 

agência 

Participantes por 

agência 

Aracaju-Centro-SE 18 - 
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Belo Horizonte-MG 13 05 

Brasília-DF 12 - 

Fortaleza-Centro-CE 65 11 

João Pessoa-Centro-PB 34 07 

Maceió-Centro-AL 29 - 

Metro-Aldeota-CE 37 13 

Metro-Aracaju-SE 16 - 

Metro-Barra-BA 18 - 

Metro-Bezerra de Menezes-CE 24 04 

Metro-Empresarial Catabas-BA 25 03 

Metro-Empresarial Center-PE 18 06 

Metro-João Pessoa-PB 20 - 

Metro-Maceió-AL 25 05 

Metro-Montese-CE 21 - 

Metro-Natal-RN 28 14 

Metro-Recife-PE 24 08 

Metro-São Luis-MA 41 - 

Metro-Teresina-PI 21 07 

Natal-Centro-RN 34 22 

Recife-Centro-PE 44 - 

Rio de Janeiro-RJ 14 07 

Salvador-Centro-BA 24 - 

São Luis-Centro-MA 41 - 

São Paulo-SP 10 09 

Teresina-Centro-PI 28 - 

 
Total                                            684 

      
125 

Fonte: Banco do Nordeste  
Obs. Estão sendo consideradas apenas as agências para as quais foram enviados 
questionários. 
 

Prosseguindo-se com a análise, constatou-se, também, que a maioria dos 

participantes é formada por católicos (65,5%), seguidos por 13,3% de evangélicos e 

9,7% de espíritas. Da amostra, ainda, 7,3% declararam não pertencer a nenhuma 

religião e 3,5% dizem professar outra sem informá-la. Com relação à freqüência à 
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igreja, 22,9% declararam ir semanalmente, enquanto 22% quase que semanalmente, 

26,6% afirmaram freqüentar a igreja às vezes e nas datas especiais; 15,6% só nas datas 

especiais e 7,3% nunca vão à igreja. 

Com relação à distribuição da renda, a amostra apresentou uma concentração 

da renda familiar no patamar de 11 a 21 salários mínimos (43,5%), vindo em segundo 

lugar a faixa de 6 a 10 salários mínimos, representando 31,3%. No que tange à renda 

individual, verifica-se que 47% dos respondentes percebem entre 6 e 10 salários 

mínimos.  

Importa referir que, segundo dados do IBGE, em 2001, 74,5% da população 

economicamente ativa do país tinham um rendimento de trabalho na faixa entre meio e 

5 salários mínimos. Para esse mesmo período o Ministério do Trabalho e do Emprego 

informa que os empregados em instituições financeiras percebiam uma remuneração 

média de 9 salários mínimos. Contudo, considerando-se a distribuição da média salarial 

por faixa etária, ainda segundo dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, a 

remuneração média dos empregados em instituições financeiras na faixa etária de 40 a 

64 anos (a média de idade da amostra é de 42 anos) se eleva para cerca de 13 salários 

mínimos.  

Continuando a descrição da amostra, verificou-se que 37,4% daqueles que 

responderam à pesquisa são ocupantes de cargos comissionados10, 52% são operativos 

(sem comissão) e 10,6% não informaram sua condição.  

No tocante ao tempo de trabalho, a média encontrada é de 21,2 anos (desvio 

padrão 7,63) verificando-se um tempo de mínimo de 0,1 ano e um máximo de 50 anos, 

a maioria da amostra encontra-se no intervalo compreendido entre 22 e 26 anos (22 anos 

8,3%; 23 anos 7,4%; 24 anos 9,3%; 25 anos 15,7%; 26 anos 10,2%), o que representa 

um percentual de 50,9% dos respondentes. Funcionários com até 10 anos de trabalho 

constituem um percentual de 10,2% da amostra.  

O tempo de empresa apresentou uma média em 20,2 anos (desvio padrão 7,73), 

havendo uma ocorrência de tempo mínimo de 0,1 ano e máximo de 38 anos. À 

                                                           
10 Na amostra, estão representados, predominantemente, por gerentes gerais, gerentes de negócios e agentes de 
desenvolvimento; não se dispõe das quantidades de cada categoria, em virtude da maioria dos respondentes não haver 
declarado a função, embora a indagação haja sido feita. 
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semelhança do tempo de trabalho, existe uma grande concentração na faixa que vai de 

22 aos 26 anos de empresa (48,1%), o que pode sugerir que muitos dos funcionários 

tiveram aí seu primeiro trabalho. 

As médias elevadas de tempo de trabalho (x=21,2 anos), tempo de empresa 

(x=20,2 anos) e de idade (x=42,3 anos) corroboram o descrito anteriormente no que se 

refere à restrição de contratação de novos funcionários imposta pelo Governo Federal a 

partir da década de 90. Convém lembrar que a última contratação de funcionários 

ocorreu no ano de 1985, porém, esse concurso teve seu prazo de vigência revalidado por 

algumas vezes o que, juntamente com os recentes concursos (2000 e 2002) para o 

Programa de Iniciação Profissional – Traineé, explica a existência de pessoas com 

menos tempo de empresa.   

 O tempo de permanência em uma mesma agência concentrou-se em torno de 

um a cinco anos, apresentando seu pico mais alto em três anos (10,5% dos 

participantes), seis funcionários, entretanto, compõem o quadro de uma mesma agência 

há 25 anos (5,7% da amostra). 

 Portanto, pode-se observar que, excetuando-se as variáveis sexo e nível de 

instrução, a composição da amostra revela-se semelhante à população investigada no 

que concerne aos dados sociodemográficos, conforme disponibilizados pela empresa e 

explanados no segmento correspondente. Com relação ao nível de instrução, considera-

se interessante destacar, que apenas o percentual de participantes com nível de pós-

graduação não corresponde ao da população, representam 17,6% da amostra, enquanto 

constituem 8,31% dos funcionários da empresa.  E no tocante à variável sexo, enquanto 

na população se observa certa predominância masculina (62,9%), a maioria dos 

participantes da pesquisa, apesar de discreta, é de mulheres (56,6%). 

Em virtude da homogeneidade da amostra, visando a melhor subsidiar a análise 

de resultados, foram realizadas adicionalmente explorações entre algumas variáveis 
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sociodemográficas. Nessa análise mereceu destaque apenas a variável forma de 

residência que apresentou correlação positiva com as variáveis idade, tempo de 

trabalho, tempo de empresa, número de filhos, renda individual e tempo no cargo 

comissionado.  

Esta variável mostrou-se ainda correlacionada negativamente com a variável 

tempo na agência atual. Estimaram-se também as médias nestas últimas variáveis, 

considerando-se a forma de residência dos participantes. Na Tabela 2, encontram-se as 

médias e desvios-padrão relativos às variáveis que apresentaram diferenças 

significativas por forma de residência. Nela pode ser observado que os participantes que 

residem com os pais apresentaram as menores médias nas demais variáveis exploradas. 

Tabela 2. Médias dos dados sociodemográficos por forma de residência dos participantes. 
Idade Tempo de trabalho Tempo de 

empresa 
Número de 

filhos 
 

 

Médias 

Min - Max 

 

DP 

 

Médias 

Min - Max 

 

DP 

 

Médias 

Min – Max 

 

DP 

 

Médias 

Min - Max

 

DP 

 
Sozinho 

 

41,17 

34 - 50 

 
5,74 

 

21,50 

17 - 26 

 

3,83 

 

20,83 

17 – 26 

 

3,43 

 

1,17 

0 - 4 

 

1,83 

 
Com os pais 

 

35,79 

17 - 52 

 

11,11 

 

 

15,34 

0,50 - 27 

 

10,20 

 

12,46 

0,10 –26 

 

11,13 

 

0,79 

0 - 4 

 

1,31 

 
Com o cônjuge  

 

41,30 

23 - 70 

 

13,73 

 

22,37 

4 - 50 

 

12,79 

 

19,00 

4 – 25 

 

6,59 

 

1,56 

0 - 4 

 

1,42 

 
Cônjuge e filhos 

 

43,39 

22 - 61 

 

6,45 

 

22,30 

0,30 - 38 

 

6,27 

 

21,71 

0,30 –38 

 

6,59 

 

2,49 

1 - 5 

 

0,86 

 
Outra 

 

44,67 

28 - 53 

 

6,48 

 

20,43 

0,50 - 28 

 

6,85 

 

20,83 

0,50 –28 

 

7,26 

 

1,87 

0 - 3 

 

1,06 

 
ANOVA 

 

F = 3,91 

p = 0,011 

 

F = 3,17 

p = 0,028 

 

F = 5,72 

p = 0,001 

 

F = 12,05 

p < 0,0001 

 

6.2. Instrumentos 
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 Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

• Escalas de Atributos Valorativos (64 itens) e Descritivos (62 itens) do 

ISMT– Inventário do Significado e Motivação no Trabalho (Borges & 

Alves Filho, 2001). Este instrumento mede os fatores que compõem duas 

das facetas do Significado do Trabalho, os Atributos Valorativos e 

Descritivos (todos já conceituados no referencial teórico), além das 

Expectativas e Instrumentalidade (Teoria das Expectativas, Vroom, 

1964). Estes últimos aspectos não foram analisados para efeito deste 

estudo, embora o protocolo completo esteja sendo utilizado. Optou-se 

por adotar esse instrumento neste estudo por considerar-se sua 

adequação, visto haver sido adaptado e validado no projeto de pesquisa 

no qual esta dissertação está inserida. Dessa forma, a amostra de 

validação do ISMT inclui a amostra dos bancários do Banco do Nordeste 

aqui tratada (Borges & Alves Filho, submetido). Tal instrumento mede 

os fatores valorativos e descritivos do significado do trabalho, conforme 

descritos no Capítulo 4 e consiste numa escala de 0 a 4 pontos (0 – 

nunca; 1 – raramente; 2 – moderadamente; 3 - quase sempre; 4 – 

sempre). Seus coeficientes de consistência são considerados satisfatórios, 

conforme pode ser observado nos Anexos 1 e 2. 

• Duas questões sobre centralidade do trabalho (MOW, 1987) na versão 

para o Português, adaptada e traduzida por Soares (1992, citada por 

Borges, 1998b). A primeira delas explora a importância das diversas 

áreas da vida do indivíduo e consiste na distribuição de um total de 100 

pontos entre as seguintes esferas de vida: lazer, comunidade, trabalho, 
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religião e família. Na segunda questão, solicita-se que seja atribuída uma 

nota, numa escala de um a sete (gradação compreendida entre “uma das 

coisas menos importantes” a “uma das coisas mais importantes em minha 

vida”). 

• Questionário desenvolvido por Bastos (1996) compreendendo a versão 

reduzida do OCQ–Organizational Commitment Questionnaire (10 itens), 

que mede o comprometimento organizacional, validado para o contexto 

brasileiro por Borges-Andrade, Afanasieff e Silva (1989, citado por 

Bastos, 1994); deste instrumento, apenas 09 questões foram tabuladas, 

excluiu-se a de número 7, face a sua baixa carga fatorial, conforme 

constatado por Bastos (1994); escala reduzida de Gordon (10 itens) que 

mede o comprometimento com o sindicato; e, para a medida do 

comprometimento com a carreira/profissão, a escala de sete itens 

proposta por Blau, (1985, 1988, citado por Bastos, 1996). 

• O questionário acima foi validado para a realidade brasileira por Bastos 

(1992, citado por Bastos, 1994a), apresentando os seguintes coeficientes 

de confiabilidade (Anexo 3): os itens de comprometimento 

organizacional alcançaram um escore alfa = 0,88; para os itens de 

comprometimento com o sindicato o coeficiente de confiabilidade foi 

alfa = 0,84; e nos itens de comprometimento com a carreira obteve um 

escore alfa = 0,83. 

• Uma ficha sociodemográfica no formato de múltipla escolha, na qual 

foram solicitadas informações relativas a aspectos biográficos e 
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profissionais dos indivíduos, como, agência em que trabalha, idade, sexo, 

tempo de trabalho, tempo de empresa, tempo na agência atual, nível de 

instrução, religião, freqüência à igreja, estado civil, número de filhos, 

forma de residência, rendas familiar e individual, se tem cargo 

comissionado, tempo no cargo (comissionado) atual. 

 Todos estes instrumentos foram organizados em um único protocolo 

(formulário) de coleta de dados (Anexo 4). 

 

6.3. Coleta de dados 

  Inicialmente, foi encaminhada correspondência (Anexo 5) à administração do 

Banco, acompanhada de um resumo do projeto, solicitando autorização para a aplicação 

da pesquisa, tendo sido o pleito autorizado, sem restrições, pela Superintendência de 

Recursos Humanos. 

Os questionários foram remetidos pelo malote do Banco, no período de 5 de 

novembro a 2 de dezembro de 2002, para todos os funcionários de cada agência 

envolvida na pesquisa. Juntamente com o questionário, enviou-se correspondência 

(Anexo 6) constando uma breve apresentação do projeto, seu objetivo e os resultados 

esperados. A contribuição do participante em responder ao questionário, bem como, o 

caráter sigiloso das respostas, também, foram ressaltados. Cada participante respondeu 

anonimamente, embora alguns se tenham declarado pouco à vontade, tendo em vista a 

suposição de que a associação de algumas das informações sociodemográficas poderia 

vir a identificá-los, se considerada a agência isoladamente, o que em nenhum momento 

foi objetivado na pesquisa. 
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 Em cada agência, um funcionário (Facilitador de Recursos Humanos11) 

colaborou na distribuição, recolhimento e devolução dos questionários respondidos, no 

intuito de conseguir um maior empenho destes colaboradores, foram mantidos contatos 

telefônicos com alguns deles, além de enviada correspondência (Anexo 7).  

 Na agência Natal-Centro-RN, adotou-se procedimento diferenciado: o 

formulário da pesquisa foi entregue diretamente pela autora a cada funcionário e para o 

recolhimento foi reservado um local especial. A maioria dos funcionários entregou 

pessoalmente o questionário respondido.  

Das 26 agências que receberam os questionários, 14 os devolveram, constituindo, dessa 

maneira, um percentual de 53,85% do universo pesquisado no que se refere ao número de agências, tendo 

a devolução destes acontecido entre 29 de novembro de 2002 e 16 de janeiro de 2003. Algumas tentativas 

de ampliação deste número foram realizadas (telefonemas, mensagens, via Internet, para os facilitadores), 

porém sem lograr êxito. 

É conveniente informar que a pesquisa se desenrolou em um período em que muitas das 

agências estavam passando por um processo de redesenho radical associado à aplicação da avaliação 

periódica de desempenho, na qual o Facilitador de Recursos Humanos é figura vital em sua unidade, fatos 

que, se supõe, podem haver influenciado na falta de adesão de 46,15% das agências, principalmente por 

se tratar de ocorrências determinantes na vida profissional e pessoal dos funcionários, conforme relatado 

no item sobre o banco, uma vez que delas dependem questões como mudanças de espaços 

organizacionais, seja em forma de transferências de lotação (para outras cidades, inclusive) ou 

movimentação numa mesma agência, quer ascendente (antigas promoções) ou descendentes (por 

exemplo, perda de função comissionada). 

6.4. Procedimento para análise dos dados 

                                                           
11 Funcionário encarregado da coordenação do processo de avaliação em cada agência. 
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As respostas foram registradas em forma de banco de dados SPSS – Statistical 

Package for Social Science for Windows e, a partir daí, realizadas as análises 

estatísticas. 

 Na análise dos resultados foram examinadas as seguintes etapas: 

1. Os escores nos focos do comprometimento no trabalho foram obtidos a partir da 

média aritmética da pontuação atribuída a cada item; para os fatores do 

significado do trabalho foi considerada a média ponderada dos escores de cada 

item pelo peso fatorial (Borges & Alves-Filho, submetido); 

2. Desenvolveram-se análises descritivas (médias, desvio padrão e análise de 

freqüência) para explorar a variabilidade dos escores dos participantes em cada 

componente do Significado do Trabalho. 

3. Exploraram-se as associações entre os escores nos fatores do Significado do 

Trabalho e Centralidade e os focos do Comprometimento no Trabalho, através 

de análise de regressão12 (stepwise), tomando-se os últimos como variáveis 

dependentes; 

4. Para a identificação dos padrões do Significado do Trabalho e do 

Comprometimento no Trabalho, foi adotada a técnica de Análise de Cluster13; 

5. Com a aplicação do teste Qui-Quadrado, foi analisada a independência entre as 

distribuições de freqüência nos padrões do significado e do comprometimento 

no trabalho; 

                                                           
12 Técnica que permite avaliar a capacidade de previsibilidade entre as variáveis; detecta quais delas são preditoras 
(variáveis independentes) de uma determinada (dependente) e, ainda, assinala a que possui melhor poder de 
previsibilidade sobre a outra.  
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6. Exploraram-se as associações e/ou variações conjuntas dos aspectos 

sociodemográficos e ocupacionais (sexo, idade, tempo de trabalho, tempo de 

empresa, tempo de agência, se tem cargo comissionado, tempo no cargo 

comissionado, rendas individual e familiar, número de filhos, etc.) com os 

componentes e padrões do significado e comprometimento, através da aplicação 

das técnicas estatísticas de correlação de Pearson (bivariada), ANOVA, Qui-

quadrado, de acordo com o nível de mensuração (nominal, intervalar e contínua) 

de cada um dos aspectos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
13 Esta técnica estatística consiste na combinação dos escores de maneira que os fatores agrupados sejam capazes de 
identificar e explicar cada padrão resultante. Utilizou-se aqui o método apenas classificar.  
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7. Resultados 

 

7.1. Comprometimento no trabalho 

7.1.1. Focos do comprometimento

 Conforme descrito no segmento respectivo, os instrumentos utilizados para 

medir os três focos do comprometimento no trabalho (a organização, a carreira e o 

sindicato) são formados de itens aos quais os participantes da amostra respondem 

atribuindo de 1 a 7 pontos. Através da média aritmética dos pontos atribuídos no 

questionário, chegou-se às medidas do comprometimento em cada foco. A tendência do 

conjunto dos participantes nessas medidas pode ser observada na distribuição dos 

escores obtidos (Tabela 3), a saber: comprometimento com o sindicato, média 4,43 

(desvio padrão 0,86); comprometimento com a carreira, média 4,63 (desvio padrão 

0,87) e, por último, comprometimento organizacional com média de 4,95 (desvio 

padrão 0,84).  

Tabela 3. Escores dos participantes nos focos de comprometimento no trabalho (n=116 ) 
Freqüência de participantes por intervalos

Elevado 
descomprom

Moderado 
negativo 

Moderado 
positivo 

Elevado 
comprom 

Focos Média Desvio 
padrão

x ≤3 3 < x ≤ 4 4 < x ≤ 5 x > 5 
Comprometimento com a 
carreira 

4,63 0,87 0,8 26,0 37,4 30,1 

Comprometimento com o 
sindicato 

4,43 0,86 2,4 33,3 33,3 25,2 

Comprometimento 
organizacional 

4,95 0,84 4,1 8,9 33,3 48,0 

Obs.: 1) As freqüências estão expressas em percentuais. 
         2) Houve 5,7% de respostas nulas (7 participantes). 

 As diferenças entre as médias revelaram-se significativas, o que pôde ser 

constatado com a aplicação do Paired Samples T-Test (teste t), no qual a análise dos 
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pares (1) comprometimento com o sindicato e comprometimento com a carreira, (2) 

comprometimento com o sindicato e comprometimento organizacional e (3) 

comprometimento com a carreira e comprometimento organizacional gerou como 

resultados os coeficientes a seguir: t = -2,00, para p = 0,047; t =-5,00, para p < 0,0001 e 

t = -4,96, para p < 0,0001. Observando-se as médias e as freqüências das respostas nos 

intervalos (elevado comprometido, moderado positivo, moderado negativo e elevado 

descomprometimento) dos focos, em conformidade com a Tabela 3, é possível concluir-

se que a amostra pesquisada apresenta uma atitude moderadamente positiva nos três 

focos de comprometimento, denotando, contudo, uma clara tendência a elevado 

comprometimento organizacional: além da média 4,95, a moda da distribuição (48% 

dos participantes) encontra-se no intervalo mais elevado dos escores (> 5) equivalente a 

elevado comprometimento. 

 A média mais elevada no comprometimento organizacional pode ser analisada 

sob dois aspectos: 1) a predominância de pessoas com muito tempo de empresa, média 

de 20 anos, conforme descrito no Capítulo 6, pode explicar a ocorrência, já que o tempo 

de serviço como preditor do comprometimento organizacional está evidenciado em 

várias pesquisas (por exemplo, Bastos, 1994a); 2) o fomento de uma cultura 

organizacional, que ao longo dos tempos (empresa com mais de 50 anos) enfatiza a 

existência de uma ligação especial dos funcionários para com a empresa, presente, por 

exemplo, na expressão utilizada para denominar os funcionários: “família benebeana”, 

ou, ainda, a maneira de fazer referência ao banco como a uma “boa mãe”, acredita-se, 

também estar refletida nesta tendência. A média neste foco para a amostra investigada 

mostrou-se superior àquela encontrada (x=4,68) por Bastos (1994a) e inferior à dos 
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funcionários da empresa distribuidora de petróleo (x=5,00), identificada por Barros 

(2002), conforme Capítulo 4. 

 No tocante à carreira, pode-se entender que um comprometimento moderado 

positivo decorre, principalmente, da natureza da ocupação para a qual não existe uma 

preparação específica anterior ao ingresso, o que pode distanciar o trabalhador do 

conceito de carreira aqui adotado, conforme explanado no referencial teórico (Bastos, 

1994a). É importante, também, lembrar que a mobilidade nos cargos (carreira) dentro da 

empresa em pauta vinha se dando de forma automática, até recentemente e só há pouco 

tempo está baseada em avaliação de qualidade de trabalho e performance, conforme 

citado no capítulo de contextualização, o que se entende, aqui, certamente contribui para 

um menor destaque deste foco pelos funcionários. Ressalta-se, entretanto, que não se 

tratam de funcionários descomprometidos com a profissão, tal análise deve-se à 

constatação de escores mais baixos que aqueles atribuídos por categorias profissionais 

analisadas em outros estudos (por exemplo, Bastos, 1994a).  

 Com referência à média dos participantes no comprometimento com o 

sindicato, verifica-se que, embora menor que aquelas encontradas nos demais focos, é 

superior às médias no foco assinaladas nos estudos de Bastos (1994a) e Barros (2002). 

Entende-se, aqui, que os bancários, especialmente quando funcionários de bancos 

públicos, historicamente sempre se mostraram envolvidos com as questões relacionadas 

à defesa de seus direitos, com expressiva adesão aos movimentos grevistas, forte 

atuação sindical e elevados índices de filiação (conforme já informado, a população 

pesquisada apresenta um índice de filiação sindical de 76,69%). 

 Ainda analisando-se a Tabela 3, percebe-se que a moda da distribuição do 

comprometimento organizacional (48% dos respondentes) encontra-se nos escores mais 
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elevados (maior que 5: elevado comprometimento); a segunda maior concentração 

(33,3%) verifica-se nos escores moderados positivos (entre 4 e 5). Nos demais 

intervalos, o percentual de respostas mostrou-se pouco expressivo: 8,9% 

comprometimento moderadamente negativo (entre 3 e 4) e 4,1% (menor que 3) elevado 

descomprometimento. 

 As distribuições nos demais focos manifestaram-se de forma mais dispersa e 

suas modas coincidem em termos de intervalo: ambas localizaram-se naquele que 

corresponde ao comprometimento moderadamente positivo (entre 4 e 5), com uma 

freqüência de 37,4% para o comprometimento com a carreira e 33,3% para o 

comprometimento com o sindicato. Observa-se que a segunda maior freqüência do foco 

comprometimento com a carreira está compreendida nos escores mais elevados, 30,1% 

dos respondentes com escores superiores a 5, enquanto que no comprometimento com o 

sindicato esta posição situa-se no nível moderadamente negativo (entre 3 e 4 pontos), no 

qual 33,3% dos participantes estão localizados. 

 Ainda considerando-se as freqüências, há um outro aspecto ao qual se julgou 

importante dar relevo: a distribuição dos escores mais baixos (elevado 

descomprometimento) nos três focos. Notou-se aí que o comprometimento com a 

carreira foi aquele que recebeu a menor atribuição de pontos inferiores a 3 (0,8% dos 

respondentes), a ele segue o comprometimento com o sindicato, com 2,4% das 

respostas. O comprometimento organizacional, a despeito de haver recebido o maior 

número de escores elevados, foi também o que recebeu a maior quantidade de escores 

inferiores a 3 (4,1% dos participantes), provavelmente sinalizando para a presença da 

insatisfação revelada apenas em comentários extremamente reservados.   
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Focos do comprometimento no trabalho e características sociodemográficas 

 Os focos do comprometimento também foram analisados de acordo com suas 

variações por características sociodemográficas. Assim, compararam-se as médias nos 

focos de comprometimento entre segmentos da amostra formados de acordo com as 

categorias das variáveis nominais (sexo, nível de instrução, religião, freqüência à igreja, 

forma de residência, cargo comissionado) e aplicou-se a ANOVA para testar se as 

diferenças entre os segmentos eram estatisticamente significativas. Encontrou-se apenas 

que a variável forma de residência dos participantes subdivide a amostra em subgrupos 

que se diferenciam significativamente (Tabela 4) nas médias do comprometimento 

com a carreira (F = 4,191; para p = 0,003) e nas do comprometimento 

organizacional (F = 3,972; para p = 0,05). Aqueles funcionários que residem com os 

pais apresentam maior comprometimento com a carreira e com a organização.  

 Portanto, observa-se que na Tabela 4, aqueles funcionários que residem com os 

pais apresentaram no comprometimento com a carreira média 5,73 (dp = 0,534) e no 

comprometimento organizacional média 5,39 (dp = 0,682), medidas superiores às 

médias da amostra. 

Tabela 4. Médias nos focos do comprometimento no trabalho de acordo com a forma de 
residência dos participantes. 

Comprometimento 
com a carreira 

Comprometimento 
com o sindicato 

Comprometimento 
organizacional 

Focos do 
comprometimento 

Forma de residência 
Médias DP Médias DP Médias DP 

Sozinho 4,16 0,58 4,05 0,97 4,59 0,84 

Com os pais 5,39 0,68 4,82 0,88 5,73 0,53 

Com o cônjuge  4,88 0,98 4,32 0,80 4,83 0,93 

Com o cônjuge e filhos 4,54 0,81 4,41 0,83 4,90 0,81 

Outra 4,36 1,01 4,41 0,94 4,72 0,91 

ANOVA F = 4,19 

     p = 0,003 

F = 1,07 

 p = 0,374 

F = 3,97 

  p = 0,005 
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 Com a finalidade de uma exploração mais acurada destes resultados, repetiu-se 

a análise anterior, suprimindo do cálculo os participantes que residiam sozinhos, por 

constituírem apenas 5,2% da amostra (6 funcionários); este procedimento, porém, não 

alterou o índice de significância, razão pela qual se optou pela manutenção destes 

dados. 

 Importa lembrar que na exploração entre as variáveis sociodemográficas 

relatada no Capítulo 6 (Tabela 2), a variável forma de residência revelou-se associada à 

idade, tempo de trabalho, tempo de empresa e número de filhos dos participantes; 

acredita-se, portanto, que estas associações se refletem de forma indireta na associação 

verificada entre a forma de residência e os focos do comprometimento, podendo sua 

análise lançar alguma luz sobre seu entendimento.  

 Partindo-se da mencionada análise, pode-se assinalar que os funcionários que 

residem com os pais, são, na sua maioria, as pessoas mais jovens do grupo pesquisado 

(média 35,7 anos), com menos tempo de trabalho (15,3 anos) e de empresa (12,4 anos) e 

sem filhos (média de 0,7). Grupo bastante diferenciado da média da amostra, a qual 

apresentou (convém lembrar) 42 anos de idade, 20 de empresa e 21 de tempo de 

trabalho, além de dois a três filhos. A principal elucidação advinda da referida análise, 

principalmente considerando-se o ponto mínimo de tempo de empresa (0,1 ano), que 

também pode ser observado no Capítulo 6, é que entre essas pessoas se encontram 

muitas que estão em estágio probatório, para as quais a exposição a avaliações 

periódicas pode constituir o principal indicador das médias elevadas.  

 Chegou-se a refletir aqui sobre o fato de tais associações se encontrarem 

contrariando resultados de pesquisas anteriores, nas quais aspectos como maiores 

responsabilidades familiares, maior idade (por exemplo, Bastos, 1994a), maior tempo de 
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trabalho (Bastos 1994a; Tamayo et al., 2001), implicam maior comprometimento com a 

organização (Bastos, 1994a). Retoma-se, entretanto, a observação feita no parágrafo 

anterior sobre o predomínio neste grupo de funcionários recém-admitidos (Maier & 

Brunstein, 2001) e que se encontravam em estágio probatório por ocasião da aplicação 

da pesquisa.  

 Para explorar a associação entre os escores nos focos de comprometimento no 

trabalho e as características sociodemográficas contínuas como, idade, tempo de 

trabalho, tempo de empresa, tempo na agência atual, número de filhos, tempo em cargo 

comissionado e as intervalares (rendas familiar e individual) foram estimados os 

coeficientes de correlação de Pearson (bivariada).  

 Detendo-se nos coeficientes estatisticamente significativos na Tabela 5, 

verifica-se uma correlação positiva de r = 0,23 (p = 0,016) entre a variável idade e o 

comprometimento com o sindicato, sinalizando que esse tem aumentado com a idade 

dos funcionários, mostrando que os funcionários mais novos são mais indiferentes ao 

sindicato. Esse resultado também contraria explorações anteriores (Bastos, 1994a) para 

as quais maior idade implica menor comprometimento com o sindicato. Entende-se aqui 

que a suposta indiferença das gerações mais novas ao sindicato pode estar vinculada ao 

desconhecimento de sua ação, uma vez que o modelo atual de relação de trabalho 

(Matoso, 1995; Pochmann, 2001) tem fomentado o enfraquecimento dessa entidade. 

 Dando continuidade à analise da Tabela 5, percebe-se que as variáveis renda 

familiar (r = -0,22 para p = 0,027)  e tempo no cargo atual  (r = -0,38 para p = 0,015) 

mostraram-se correlacionadas negativamente com o comprometimento com o sindicato, 

o que indica que tal foco tem-se desenvolvido de forma inversa às variáveis 
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enumeradas, isto é, maior renda familiar e mais tempo no cargo implicaram menor 

envolvimento com as questões relacionadas ao sindicato e vice-versa.  

Tabela 5. Correlação entre os focos do comprometimento no trabalho e características 
sociodemográficas. 
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 O resultado que correlaciona negativamente a renda familiar ao 

comprometimento sindical pode sugerir que, para um funcionário que se sinta 

respaldado financeiramente pela família, uma possível perda de direitos não o mobiliza 

tanto, deixando-o mais indiferente à ação sindical, a qual poderia ser necessária na 

defesa desses direitos. 
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 Por outro lado, com relação ao tempo no cargo atual (lembrando ao leitor que 

esta variável faz referência ao tempo em cargo comissionado) pode-se inferir que muito 

tempo em cargo comissionado pode implicar uma percepção de estabilidade 

proporcionada pelo sentimento de competência, de mérito pessoal e conseqüente 

destemor de ocorrências que venham ameaçar esta suposta estabilidade. Considerando-

se ser comum uma visão individualista e utilitarista das relações com o sindicato, parece 

compreensível uma maior indiferença para com o sindicato daqueles com essa 

característica.   

 Ponderando-se a inexistência de correlação significativa na amostra entre os 

focos do comprometimento no trabalho e as variáveis tempo de trabalho e tempo de 

empresa (Bastos, 1994a; Tamayo et al., 2001, Barros, 2002), voltou-se a estimar os 

coeficientes de correlação de Pearson apenas com aqueles funcionários que contavam 

mais de quinze anos de banco. A correlação entre idade e comprometimento 

organizacional passou a ser significativa (r=0,29 para p=0,007), tendo-se mantido a 

correlação entre essa variável e o comprometimento com o sindicato (r=0,25 para 

p=0,020), em ambos os casos, as correlações verificadas são positivas.  

 Aprofundando-se mais a investigação, foi elaborado um gráfico de linha (y = 

médias de comprometimento organizacional; x = tempo de empresa), havendo-se 

observado que a relação existente entre estas grandezas não é linear, conforme pode ser 

observado na Figura 1: o comprometimento revela-se elevado nos primeiros pontos, cai 

num determinado momento e depois volta a crescer numa inclinação menor. Apreende-

se desta análise que, devido à amostra estar distribuída em blocos com relação ao tempo 

de empresa, qualquer relação entre esta variável e outra grandeza não pode ser linear, 
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sendo isto provavelmente que está mascarando os resultados quando tratada a amostra 

como um todo. 
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Figura 1. Médias do comprometimento organizacional por tempo de empresa 
 
 

 Em suma, a amostra revelou uma atitude moderadamente comprometida nos 

três focos do comprometimento, devendo ser frisada a tendência a elevado 

comprometimento organizacional. O comprometimento da amostra para com o sindicato 

merece ser destacado, pois os escores, ao se revelarem mais elevados que em estudos 

com outras categorias investigadas, confirmam a idéia de que se trata de uma profissão 

politicamente “engajada” na defesa de seus direitos. 

 A distribuição da amostra no que concerne ao tempo de trabalho, tempo de 

empresa e idade dissimulou alguns resultados, principalmente, quanto à associação do 

tempo de empresa ao comprometimento organizacional, evidenciada na bibliografia 

consultada.  
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7.1.2. Padrões do comprometimento  

 Após a análise minuciosa de cada foco, procedeu-se ao agrupamento da 

amostra em grupos, de acordo com as semelhanças de suas respostas nos três focos: os 

padrões do comprometimento no trabalho.  

 A técnica adotada para determinar tais padrões foi a análise de Cluster, 

conforme já explicitado no capítulo Método, tendo sido identificados oito padrões de 

comprometimento. A aplicação do teste ANOVA demonstrou a adequação de cada foco 

na identificação dos padrões, com as seguintes medidas de associação: para 

comprometimento com o sindicato, F = 31,774; comprometimento com a carreira, F = 

47,708; e comprometimento organizacional, F = 33,161. Todos com p < 0,0001.  

 Na Tabela 6, podem ser visualizadas as estatísticas que definem cada um dos 

clusters, ou seja, a média (X), a amplitude (Amp) de variação dos escores (mínimo e 

máximo) e o desvio padrão (Dp) das medidas de comprometimento de cada padrão, 

além das freqüências (n - %) de participantes em cada um deles. 

 Os oito padrões do comprometimento no trabalho, conforme aqui identificados, 

tiveram suas denominações atribuídas a partir da distribuição das médias dos escores em 

cada foco do comprometimento, constituindo-se no que segue: descomprometido 

apenas com a carreira, comprometido organizacional-profissional, sindicalista, 

moderado comprometido, comprometido, localista, elevado comprometido, 

moderado comprometido. 
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 A Figura 2 possibilita visualizar as médias referentes a cada foco do 

comprometimento em cada um dos padrões.    

 
 
Tabela 6. Estatísticas descritivas que caracterizam as medidas de comprome-timento que definem 
os clusters identificados. 

Comprometimento com 
a carreira 

Comprometimento 

organizacional 

Comprometimento 
com o sindicato 

Clusters (n) 

 % 

 X Amp Dp  X Amp Dp  X Amp Dp 

1 6 

5,2 

3,5 2,71 

3,86 

,411 5,00 4,67 

5,44 

,272 4,76 4,0 

5,4 

,609 

2 9 

7,8 

4,92 4,57 

5,43 

,295 5,46 5,00 

6,56 

,496 3,50 3,0 

3,8 

,260 

3 4 

3,4 

3,53 3,29 

3,71 

,179 3,11 2,56 

3,89 

,559 4,57 4,0 

5,1 

,479 

4 22 

19 

4,87 4,14 

5,57 

,470 4,65 3,22 

5,33 

,509 4,67 3,8 

5,9 

,656 

5 16 

13,8 

5,99 5,43 

6,86 

,371 5,94 5,33 

6,78 

,376 4,31 3,3 

5,6 

,585 

6 27 

23,3 

3,77 3,14 

4,57 

,350 4,17 2,89 

5,11 

,605 3,67 2,8 

4,5 

,436 

7 12 

10,3 

5,03 3,71 

5,86 

,718 5,33 4,11 

6,33 

,599 6,03 5,6 

6,5 

,278 

8 20 

17,2 

4,65 3,86 

5,57 

,469 5,44 4,89 

6,22 

,320 4,64 4,1 

5,6 

,505 

Geral  116 4.63 2,71 

6,86 

,872 4,95 2,56 

6,78 

,848 4,43 2,8 

6,5 

,861 

ANOVA F= 47,708 

p< 0,0001 

F= 33,161 

P< 0,0001 

F= 31,774 

p<0,0001 
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1. Padrão descomprometido apenas com a carreira 2. Padrão comprometido organizacional-profissional

3. Padrão sindicalista 4. Padrão moderado comprometido

5. Padrão comprometido 6. Padrão localista

Figura 2. Padrões do comprometimento no trabalho 

7. Padrão elevado comprometido 8. Padrão elevado comprometido organizacional
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 No primeiro padrão – descomprometido apenas com a carreira - composto 

por sujeitos com escores que indicaram comprometimento moderadamente positivo com 

o sindicato (média 4,76; dp = ,061), elevado comprometimento organizacional (média 

5,00; dp = 0,272) e comprometimento moderadamente negativo com a carreira (média 

3,50; dp = 0,411) encontram-se 5,2% (n = 06) dos funcionários pesquisados e constitui a 

segunda menor representatividade da amostra. No estudo de Bastos (1994a), este era o 

oitavo padrão, tendo-se adotado aqui o mesmo rótulo descritivo daquele autor. 

 O segundo grupo, representado por 7,8% dos participantes, os quais revelaram 

elevado comprometimento organizacional (média 5,46; dp = 0,496), comprometimento 

moderado positivo com a carreira (média 4,92; dp = 0,295) e moderado negativo com o 

sindicato (média 3,50; dp = 0,260). Este padrão, apesar de apresentar como único escore 

negativo aquele dirigido para o sindicato, não chega a se assemelhar com o designado 

anti-sindicato na investigação de Bastos (1994a), tendo aqui recebido o rótulo de 

comprometido organizacional-profissional. É o único padrão que apresenta acentuado 

antagonismo entre os escores do comprometimento organizacional e os do 

comprometimento com o sindicato. 

 O terceiro padrão, com a menor representatividade da amostra (3,4%), está 

constituído por quatro indivíduos com escores moderadamente negativos para com a 

carreira (média 3,53; dp = 0,179) e a organização (média 3,11; dp = 0,559) e 

moderadamente positivos para com o sindicato (média 4,57; dp =  0,479). A exemplo do 

estudo que vem sendo mencionado, no qual corresponde ao segundo padrão, foi 

denominado de sindicalista. 

 O padrão quatro, composto por funcionários que apresentaram escores 

moderadamente comprometidos nos três focos, (comprometimento com o sindicato, 
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média 4,67 e dp = 0,656; com a carreira, média 4,87 e dp = 0,470; e organizacional, 

média 4,65 e dp = 0,509), representa 19% da amostra, tendo sido rotulado de  

moderado comprometido. 

 O padrão de número cinco, correspondente ao sexto do estudo que vem sendo 

focalizado, rotulado de comprometido, compõe-se de 13,8% da amostra, funcionários 

que apresentaram elevado comprometimento com a carreira (M=5,99; dp = 0,371) e 

com a organização (M=5,94; dp = 0,376) e comprometimento moderadamente positivo 

com o sindicato (M=4,31; dp = 0,585). 

 O sexto padrão, com 23,3% dos participantes, é o grupo mais representativo da 

amostra (n = 27), apresentando comprometimento moderado negativo com o sindicato 

(M=3,67; dp = 0,436) e com a carreira (M=3,77; dp = 0,350); e moderado positivo com 

a organização (M=4,17; dp = 0,605). Recebeu o rótulo de localista, similarmente ao 

estudo anterior, no qual correspondia ao sétimo padrão. 

 O sétimo padrão, constituído por 10,3% (n = 12) da amostra, composto de 

funcionários com elevado comprometimento nos três focos – comprometimento sindical 

(M=6,03; dp = 0,278), comprometimento com a carreira: (M=5,03; dp = 0,718) e 

comprometimento organizacional (M=5,33; dp = 0,599) – foi denominado de elevado 

comprometido. Este grupo apresentou os maiores escores no foco comprometimento 

com o sindicato, seguido do comprometimento organizacional. 

 Os componentes do oitavo e último grupo, 17,2% da amostra, revelaram 

comprometimento moderado positivo com o sindicato (M=4,64; dp = 0,505) e com a 

carreira (M=4,65; dp = 0,469) e elevado com a organização (M=5,44; dp = 0,320). 

Diferencia-se do padrão moderado comprometido tão-somente pelos escores elevados 
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positivos no foco organizacional, constitui uma parcela consideravelmente represen-

tativa da amostra, não apresenta o antagonismo entre organização e sindicato presente 

no segundo padrão e abordado na literatura, foi designado de elevado comprometido 

organizacional. 

 Embora se haja identificado oito clusters, o mesmo número do estudo de 

Bastos (1994a), devidamente caracterizados na revisão de literatura, todos os padrões 

assinalados naquela investigação não foram confirmados na amostra aqui analisada. 

Dentre eles, apenas quatro reproduzem as características dos padrões daquela amostra: o 

primeiro padrão, descomprometido apenas com a carreira, o terceiro padrão, 

sindicalista, o padrão de número cinco, comprometido e o sexto padrão, o localista.  

 Os demais padrões identificados no estudo anterior, anti-sindicato, profissional, 

profissional-sindicalista e descomprometido, não se confirmaram na presente 

investigação, em seu lugar emergiram os seguintes: o segundo padrão, comprometido 

organizacional-profissional, o padrão quatro, moderado comprometido, o sétimo 

padrão, elevado comprometido e o oitavo padrão, elevado comprometido 

organizacional. Tal resultado, no entanto, já era previsto por Bastos (1994a) quando 

afirmou (p.140) “... não se espera que os padrões possam ser generalizáveis para a 

população trabalhadora em geral”. 

 Acredita-se que as combinações identificadas na análise de Cluster refletem as 

peculiaridades da amostra investigada. O padrão de maior representatividade da amostra 

(23,3%) – localista – apresenta comprometimento moderado positivo com a organização 

e moderado negativo com o sindicato e com a carreira, o que de certa forma apóia os 

resultados obtidos quando analisados os focos isoladamente: escores mais elevados de 

comprometimento organizacional, seguido da carreira e do sindicato. Vale destacar que 
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as médias nestes dois últimos focos, apesar de representarem comprometimento 

moderadamente negativo, são consideravelmente elevadas dentro de seu intervalo (3,77 

e 3,67) o que as aproxima mais dos escores de comprometimento moderado positivo 

que do moderadamente negativo, no qual estão inseridas. 

 Observa-se pela configuração dos clusters que para a amostra investigada não 

se verifica a predominância de um determinado padrão. O padrão oito, anteriormente 

mencionado, é o mais representativo; porém, entende-se que o sexto padrão, constituído 

por 17,3% dos participantes, evidencia as características gerais da amostra: elevado 

comprometimento organizacional e moderadamente positivo com a carreira e com o 

sindicato. 

Os padrões do comprometimento no trabalho e as variáveis sociodemográficas  

 A exemplo da prática adotada com relação aos focos do comprometimento, 

explorou-se também a variação dos padrões do comprometimento no trabalho de acordo 

com as características sociodemográficas. Convém informar que nos cálculos foram 

mantidos apenas os clusters com número a partir de 9 participantes.  

 As variáveis nominais (sexo, estado civil, religião, freqüência à igreja, cargo 

comissionado) foram analisadas através da técnica de comparação de freqüências 

Crosstab, complementada pela extração do Qui-quadrado, o qual rejeitou a 

independência apenas para a variável sexo (χ² = 12,15 para p = 0,033). Como se 

observa na Tabela 7, a amostra apresenta uma leve preponderância feminina (57,8%) e 

esta disposição, contudo, configura-se de forma bastante variada entre os diversos 

padrões analisados. Constata-se uma massiva presença feminina nos padrões 

comprometido organizacional-profissional (87,5%) e comprometido (78,6%), 

enquanto que, no padrão elevado comprometido organizacional, predomina a 
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participação masculina (70%), sendo este último o único padrão a apresentar tal 

configuração (maioria de homens). Vale ressalvar que no padrão elevado 

comprometido, também, se verifica expressiva participação das mulheres (66,7%), 

estando elas também em maioria nos demais padrões, à exceção do oitavo, já 

mencionado. 

Tabela 7. Freqüência dos padrões no comprometimento por sexo 

7 1 8

87,5% 12,5% 100,0%

12 9 21

57,1% 42,9% 100,0%

11 3 14

78,6% 21,4% 100,0%

15 12 27

55,6% 44,4% 100,0%

8 4 12

66,7% 33,3% 100,0%

6 14 20

30,0% 70,0% 100,0%

59 43 102

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

2-Comprometido
organizacional-profissional

4-Moderado
comprometido

5-Comprometido

6-Localista

7-Elevado comprometido

8-Elevado comprometido
organizacional

Padrões do
comprometimento

Feminino Masculino

Sexo
Total

 

 Estes dados, ao assinalarem as diversas formas de combinação dos escores nos 

focos do comprometimento, segundo o sexo, revelam uma participação expressiva da 

mulher nos grupos de maior comprometimento, confirmando a situação vivenciada na 

empresa, onde muitas mulheres ocupam cargos de gestão. Contraria, no entanto, o 

resultado de estudo anterior (Bastos, 1994a), no qual a presença feminina é mais notada 

nos grupos com menores médias de comprometimento. 

 Para a análise das variáveis contínuas e intervalares, a técnica empregada foi a 

comparação de médias ANOVA, não tendo sido encontradas diferenças estatisticamente 
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significativas entre as médias das variáveis investigadas por padrão de 

comprometimento no trabalho, significando que a forma de combinar os escores dos 

padrões do comprometimento da amostra não está associada a características como 

idade, tempo de trabalho, tempo de empresa, renda, entre outras. É conveniente lembrar, 

contudo, que a amostra em questão, além de apresentar certa homogeneidade em 

algumas destas características, também revelou relação não-linear entre 

comprometimento organizacional e tempo de empresa, o que pode estar 

impossibilitando a ANOVA identificar o possível relacionamento existente. 

 

7.2. Significado do trabalho 

 

 Conforme já explanado, buscou-se apreender o significado do trabalho para a 

amostra estudada, investigando-se as suas várias facetas (Borges, 1998b) – atributos 

descritivos, e valorativos, centralidade do trabalho e a hierarquia dos atributos 

descritivos e valorativos – e o conceito de padrão do significado do trabalho.  Por isso, 

os resultados sobre o significado do trabalho serão tratados, organizando-os segundo as 

subseções que se seguem. 

7.2.1. Atributos descritivos e valorativos do significado do trabalho 

 Ao pontuar as questões relativas aos atributos descritivos, o respondente está 

assinalando o que o trabalho é para ele, ou seja, sua experiência concreta. Os escores 

conferidos aos atributos valorativos, por sua vez, vêm revelar suas definições sobre o 

que o trabalho deve ser. O oferecimento das duas possibilidades sugere o pressuposto 

da existência de configurações diferenciadas para as duas categorias enumeradas, o que 
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vem sendo confirmado a cada estudo realizado. Os fatores dos atributos foram 

identificados calculando-se as médias ponderadas dos escores de cada funcionário em 

cada uma de suas respostas por seus respectivos pesos na composição dos fatores 

(Borges & Alves-Filho, submetido). 

 Examinando-se a Tabela 8, nota-se que o fator Responsabilidade aparece com a 

maior média (M=3,11) entre os fatores descritivos, esta média apresentou diferença 

significativa estatisticamente para a segunda maior média (2,69), o fator Auto-expressão 

(t = -4,339 para p < 0,0001). Corroborando isto, pode-se observar, também na mesma 

Tabela 8, que FD3 – Responsabilidade é o único fator no qual a moda da distribuição 

dos escores é o intervalo mais elevado. Tais resultados sugerem que, para a amostra 

estudada, o trabalho consiste, principalmente, na obrigatoriedade da realização das 

tarefas e cumprimento das responsabilidades; porém, também o vêem como 

possibilidade de expressão de habilidades.  

 Entre os pares seguintes, contudo, as diferenças entre as médias não se 

revelaram significativas estatisticamente (todos com p > 0,05), o que significa que os 

fatores descritivos estão ordenados pelos participantes em dois níveis. No primeiro, está 

apenas FD3 – Responsabilidade e no segundo, todos os demais. Observada a 

distribuição das freqüências nos intervalos dos escores, pode-se visualizar (Tabela 8) 

que 68,1% dos participantes atribuíram o segundo escore mais elevado ao fator 

Desgaste e Desumanização, não obstante 67,1% se posicionarem no mesmo intervalo 

para o fator Condições de Trabalho. Deste modo, pode-se afirmar que a maioria dos 

funcionários da empresa em questão percebe que existem as condições necessárias para 

o desenvolvimento das atividades através de equipamentos, assistência e salários 

adequados (Condições de Trabalho); outrossim, um percentual bastante similar dos 
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funcionários identifica o desgaste gerado pelo esforço físico despendido e pela repetição 

de tarefas (Desgaste e Desumanização). 

Tabela 8.  Escores dos participantes nos fatores dos atributos descritivos 
Freqüência de participantes por intervalos 

(%) Fatores Média Amp Desvio
padrão

x ≤ 1 1 < x ≤ 2 2 < x ≤ 3 x > 3 
Atributos Descritivos 

FD1-Auto-expressão 2,69 0,15 

4,00 

,925 7,3 11,4 48,8 32,5 

FD2-Condições de 
Trabalho 

2,61 1,40 

3,70 

,513 - 12,6 67,2 20,2 

FD3-Responsabilidade 3,11 0,60 

4,00 

,631 1,7 3,4 29,4 65,5 

FD4-Recompensas 
Econômicas 

2,54 0,00 

4,00 

,902 6,7 27,7 39,5 26,1 

FD5-Desgaste e 
Desumanização 

2,54 0,88 

3,77 

,551 1,7 12,6 68,1 17,6 

  

 Pode-se verificar ainda na Tabela 8, que mais de 80% dos participantes 

reconhecem o trabalho realizado como agente que possibilita o reconhecimento como 

pessoa e o crescimento pessoal (Auto-expressão); enquanto que mais de 60% o 

percebem como uma oportunidade de independência econômica e sobrevivência 

(Recompensa Econômica). Estes percentuais revelam a tendência da amostra, mas é 

também importante considerar que há parcelas da amostra que divergem na percepção 

desses aspectos do trabalho, o que não está sendo explorado neste estudo.  

 Com o objetivo de entender melhor o significado do trabalho para os sujeitos 

pesquisados, exploraram-se as inter-relações de seus componentes (os fatores) através 

do coeficiente de correlação de Pearson, obtendo-se para os fatores dos atributos 

descritivos as associações a seguir caracterizadas: os escores no fator Auto-expressão 

apresentaram correlação positiva com os escores no fator Condições de Trabalho 
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(r=0,22 p=0,013) e com os escores no fator Recompensas Econômicas (r=0,18 

p=0,047); os escores no fator Responsabilidade revelaram-se correlacionados, também 

positivamente, com os escores nos fatores Condições de Trabalho (r=0,29 p=0,001) e 

Desgaste e Desumanização (r=0,56 p<0,0001). 

 A leitura destes números sugere que, para os participantes, ter condições de 

trabalho e recompensas econômicas compatíveis faz com que o sentido de trabalho 

como oportunidade de crescimento pessoal, de reconhecimento como pessoa respeitada 

aumente. Por outro lado, as condições oferecidas para a realização das atividades 

(Condições de Trabalho), também, revelaram-se diretamente associadas ao trabalho, 

visto como obrigação do cumprimento da tarefa (Responsabilidade). O trabalho descrito 

como obrigação (Responsabilidade) também está gerando a percepção de desgaste 

físico, o que pode explicar a concentração da freqüência no segundo mais elevado 

escore. Convém lembrar que, para os participantes, o fator Responsabilidade é o mais 

presente na realidade do trabalho que realizam e o fator descritivo Desgaste e 

Desumanização foi aquele com menor média.  

 Este resultado confirma o que foi dito no segmento que contextualiza a 

empresa, quando se fala da insatisfação dos funcionários para com esta. 

 Comparando-se o presente estudo com outro realizado com bancários (Borges 

& Alves-Filho, 2001), observa-se que neste, à exceção do fator Desgaste e 

Desumanização, todos os fatores descritivos apresentaram médias superiores às daquela 

amostra, o que leva a acreditar que os bancários da amostra atual percebem o trabalho 

realizado de forma mais positiva. A diminuição, ainda que discreta, nos escores do fator 

Desgaste e Desumanização e a moda da distribuição no segundo intervalo mais baixo 

sugerem, também, que a amostra atual percebe menos tal aspecto no seu trabalho. 
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Convém assinalar que na pesquisa de Borges e Alves-Filho (2001) o tema foi explorado 

com bancários dispersos em vários bancos. Portanto, essa diferença de percepção do 

trabalho concreto pode ser reflexo tanto de diferenças entre os bancos quanto do tempo 

decorrido entre as pesquisas.  

 Explorando-se os escores nos fatores dos atributos valorativos, quanto as suas 

médias, verifica-se na Tabela 9, que as duas maiores são nos fatores Auto-expressão e 

Realização Pessoal (M=3,29 dp=0,577) e Sobrevivência Pessoal (M=3,27 dp=0,577); 

entre elas, todavia, não se verificou diferença estatisticamente significativa (p > 0,05). A 

similaridade estatística das médias nos dois fatores, somada à posição da moda da 

distribuição de freqüência (em ambos se encontram nos maiores níveis), podem ser 

interpretadas como a valorização num mesmo patamar dos fatores Auto-expressão e 

Realização Pessoal e Sobrevivência Pessoal e Familiar, sinalizando que, para a amostra, 

realizar-se, expressar sua criatividade e ter prazer pela realização das tarefas são tão 

importantes quanto o conforto pessoal e familiar e a possibilidade de ascensão social.  

 As médias dos escores nos demais fatores, entretanto, demonstram obedecer a 

uma gradação de importância, isto é, perceber-se possuindo as condições materiais 

necessárias ao desempenho de suas tarefas, com recompensas compatíveis com os 

esforços efetivamente despendidos e contando com eqüidade no tratamento entre os 

profissionais (Justiça no Trabalho) seria o segundo aspecto mais valorizado, de acordo 

com o coeficiente do teste t  (t=-5,95 para p<0,0001).  
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Tabela 9.  Escores dos participantes nos fatores dos atributos valorativos 

Freqüência de participantes por 
intervalos (%) Fatores Média Amp Desvio

padrão  
x ≤ 1 

 
1 < x ≤ 2 

 
2 < x ≤ 3

 
x > 3 

 
FV1-Justiça no Trabalho 
 

 
2,87 

 
,21 

4,0 

 
,638 

 
,8 

 
6,5 

 
49,6 

 
43,1 

FV2-Auto-expressão e 

realização pessoal 

3,29 ,44 

4,0 

,578 ,8 2,4 20,3 76,4 

FV3-Sobrevivência pessoal e 

familiar 

3,27 ,68 

4,0 

,577 ,8 1,6 25,2 72,4 

FV4-Desgaste e 

Desumanização 

1,91 ,16 

3,76 

,810 15,6 40,2 34,4 9,8 

 

 Os escores no fator que apresentaram a menor média dos escores (1,91) foram 

aqueles no fator Desgaste e Desumanização, o qual relaciona o trabalho com o esforço 

físico que esgota e é próprio das atividades mais repetitivas e desumanizadoras, 

podendo levar, inclusive, o trabalhador a perceber-se como máquina ou animal e 

discriminado no ambiente de trabalho. Observa-se que esta última média, 

diferentemente das demais, está compreendida abaixo de dois pontos, com pontuações 

mínima e máxima de 0,16 e 3,76, respectivamente. Ponderando-se este resultado com a 

média no fator descritivo Desgaste e Desumanização, conclui-se que os funcionários da 

empresa investigada deixam patente que verificam muito mais desgaste físico e 

desumanização nas atividades desenvolvidas do que acreditam que deveriam ter.  

 Estes escores nos fatores valorativos também foram submetidos ao tratamento 

estatístico, correlação de Pearson, tendo sido reveladas as seguintes medidas: o fator 

Justiça no Trabalho está correlacionado positivamente com os fatores Auto-expressão e 

Realização Pessoal (r=0,58 p<0,0001) e Sobrevivência Pessoal e Familiar (r=0,25 
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p=0,005) e negativamente com o fator Desgaste e Desumanização (r=-0,32 para 

p<0,0001), significando que valorizar a Justiça no Trabalho, aqui abrangendo aspectos 

de condições de higiene, materiais, de segurança, compatibilidade econômica e 

reconhecimento da igualdade entre os profissionais, implica valorizar a expressão da 

criatividade, das habilidades pessoais e do prazer pela realização das tarefas, além da 

possibilidade de garantia de sobrevivência pessoal e familiar. Pode-se concluir, 

ademais, que, para os participantes, valorizar a Justiça no Trabalho equivale a não 

acreditar no trabalho como gerador de desgaste físico.  

 Os escores no fator Auto-expressão e Realização apresentaram correlação 

positiva com Sobrevivência Pessoal e Familiar (r=0,39 para p<0,0001), o que pode ser 

traduzido pela crença em que valorizando a possibilidade de expressão e realização se 

está valorizando a garantia de sustento pessoal e familiar; os escores neste último fator, 

por sua vez, correlacionam-se também de forma positiva, com o fator Desgaste e 

Desumanização (r=0,23 para p=0,009), significando que, mesmo a Sobrevivência 

Pessoal e Familiar estando associada ao prazer pela realização das atividades (Auto-

expressão e Realização), também se associa ao esforço físico e dedicação que gera 

desgaste. 

No que se refere aos atributos valorativos, face às alterações verificadas 

(Borges e Alves-Filho, submetido) e que estão sendo adotadas no presente estudo, 

conforme detalhado no segmento apropriado (Capítulo 4), apenas para os fatores Justiça 

no Trabalho, Desgaste e Desumanização e Auto-expressão e Realização Pessoal foi 

possível estabelecer-se uma comparação com o estudo de Borges e Alves-Filho (2001). 

Verificou-se, então, que, diversamente do acontecido aos fatores descritivos, as 

médias, no que concerne aos valores do trabalho para esta amostra, diminuíram. Esta 
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redução nos escores, juntamente com a constatação de médias inferiores a 3 (a maioria), 

podem indicar que esses funcionários acreditam menos no trabalho. Tal diferença, é 

conveniente ressaltar, tanto pode ter origem no tempo decorrido entre as pesquisas, 

quanto nas especificidades dos bancos pesquisados. 

Os fatores do significado do trabalho e as características sociodemográficas 

 Buscando-se resposta para mais uma das questões da pesquisa, a que se refere à 

variação dos significados do trabalho com as características sociodemográficas, aplicou-

se o teste ANOVA, o qual trouxe as informações a seguir (Tabela 10): os participantes 

com segundo grau foram os que apresentaram as maiores médias para os escores no 

fator valorativo Sobrevivência Pessoal e Familiar, significando que o trabalho deve 

garantir as condições econômicas de sobrevivência para  eles e suas famílias. 

Tabela 10.  Médias no FV3-Sobrevivência pessoal e familiar por nível de instrução  
          Fator  Sobrevivência pessoal e familiar 

Nível de instrução Média Desvio padrão Coeficiente  Significância 
Segundo grau 3,47 ,533 

Superior 3,31 ,469 

Especialista 2,93 ,636 

Total 3,29 ,531 

 

 

F = 5,733 

 

 

p = 0,004 

  

 As mulheres da amostra (Tabela 11) atribuíram maior pontuação ao fator 

Justiça no Trabalho como fator valorativo (F = 6,883, para p = 0,010), assim como os 

funcionários que residem com os pais (F = 2,548, para p = 0,043); os não-

comissionados (F = 6,047, para p = 0,016) e os não-casados (F= 5,987, para p = 0,016). 

A valorização do citado fator revela o anseio por melhores condições de higiene, mais 

conforto e assistência, eqüidade de direitos (inclusive salários) e correspondência entre 

o esforço e a recompensa, considerado, também, o reconhecimento.  
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Tabela 11. Médias nos fatores valorativos conforme as características sociodemográficas  
dos participantes 

Justiça no Trabalho                        Fator 
Variável 

Sexo 

Média Desvio padrão Coeficiente Significância

Feminino 3,01 ,573 

Masculino 2,72 ,582 

 

F = 6,88 

 

p = 0,010 

Total 2,87 ,638   

Forma de residência Média Desvio padrão Coeficiente Significância

Sozinho 2,95 ,853 

Com os pais 3,22 ,413 

Com o cônjuge 2,55 ,377 

Cônjuge e filhos 2,84 ,601 

Outra 3,08 ,575 

Total 2,90 ,593 

 

 

F = 2,548 

  

 

  p = 0,043 

Cargo comissionado Média Desvio padrão Coeficiente Significância

Sim 2,74 ,583 

Não 3,02 ,586 

Total 2,90 ,598 

 

F = 6,04 

 

 

p = 0,016 

Estado civil Média Desvio padrão Coeficiente Significância

Casados 2,80 ,578 

Não-casados 3,09 ,585 

Total 2,90 ,593 

 

F = 5,987 

  

  p = 0,016 

  

 Tratando-se dos fatores descritivos (Tabela 12), observou-se que os 

funcionários com nível de especialização atribuíram os maiores escores ao fator Auto-

expressão (F = 5,38, para p = 0,006) como representante do que o trabalho é 

concretamente para eles. Importa ressaltar, que ao mesmo tempo, aqueles com o 

segundo grau de escolaridade são os que percebem menos essa característica no trabalho 

executado, sendo, ainda, estes últimos, os que atribuíram os maiores escores ao fator 

FV3-Sobrevivência Pessoal e Familiar, ao responderem sobre o que o trabalho deve ser. 
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Tabela 12. Médias nos fatores descritivos conforme as características sociodemográficas 
dos participantes. 

Auto-expressão                   Fator 

Variável  

Nível de instrução 

Média 

 

Desvio padrão Coeficiente 

 

Nível de 
significância 

Segundo grau 2,09 ,992 

Superior 2,79 ,818 

Especialista 2,80 1,058 

Total 

 

2,65 ,929 

 

F = 5,38 

 

   p = ,006 

 25 Recompensa Econômica  

 

Cargo comissionado Média Desvio padrão Coeficiente Nível de 
significância 

Sim 3,01 ,799 

Não 2,30 ,828 

Total 

 

2,59 ,886 

 

F = 20,191 

 

 

p < ,0001 

  

 Os funcionários comissionados reconhecem o fator Recompensa Econômica 

como o mais representativo daquilo que o trabalho é para eles (F=20,191, para p< 

0,001), significando que são bem remunerados em suas funções e que têm seu sustento e 

independência garantidos. Considera-se explicada nesta associação, ainda que 

parcialmente, a acentuada valorização do FV1-Justiça no Trabalho pelos não-

comissionados, ou seja, eles estão desejando eqüidade de direitos. Estes últimos, 

também, atribuíram os menores escorres ao fator Recompensa Econômica. 

 Dando continuidade à exploração da associação entre as variáveis 

sociodemográficas contínuas (idade, tempo de trabalho, tempo de empresa, tempo na 

agência atual, renda familiar, renda individual, tempo em cargo comissionado, tempo no 
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cargo atual) e os escores dos fatores descritivos, estimou-se o coeficiente de Pearson 

(correlação bivariada) como pode ser visto na Tabela 13.  

 Os escores no fator FD1-Auto-expressão apresentaram correlação negativa 

com a idade dos participantes (r = -0,38 p<0,001), tempo de trabalho (r =-0,34 

p=0,0001), tempo de empresa (r=0,30 p=0,002) e tempo na agência atual (r=-0,31 

p=0,001), significando que os mais jovens, com menos tempo na empresa e com pouco 

tempo de permanência numa mesma agência, tendem a perceber o trabalho como 

possibilidade de auto-expressar-se e crescer como pessoa; à proporção que se verifica 

aumento nessas variáveis, essa tendência diminui. O fator FD2-Condições de Trabalho 

apresentou correlação, também, negativa com a idade (r= -0,26 p=0,006), com o tempo 

de trabalho (r=-0,27 p=0,005) e com o tempo de empresa (r=-0,19 p=,05), isto é, a 

percepção do trabalho como proporcionando assistência e amparo social e com 

equipamentos adequados, segurança e higiene diminui quando aumentam a idade, e o 

tempo de empresa e de trabalho, possivelmente porque aumenta o nível de exigência do 

funcionário. 

 Ainda na Tabela 13, observa-se que os escores no fator FD4-Recompensa 

Econômica apresentaram correlação positiva com a variável renda individual (r=0,21 p= 

0,025); os escores no fator descritivo Desgaste e Desumanização também se mostrou 

correlacionado positivamente com o tempo no cargo atual (r=0,39 p=0,015), 

possivelmente as exigências impostas pelo exercício de cargos comissionados, 

expliquem a percepção do desgaste físico quando ele está sendo exercido por período 

longo.  
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Tabela 13.  Correlação: fatores descritivos por características sociodemográficas 

-,38 -,26 -,05 -,04 ,02

,000 ,006 ,570 ,710 ,850

-,34 -,27 ,00 ,10 -,01

,000 ,005 ,998 ,296 ,914

-,30 -,19 ,14 ,07 ,13

,002 ,054 ,159 ,477 ,174

-,31 -,12 ,01 -,17 -,08

,001 ,204 ,932 ,088 ,421

-,11 -,17 -,07 -,15 ,11

,247 ,083 ,450 ,116 ,268

,06 -,02 -,05 ,15 ,02

,533 ,861 ,577 ,103 ,812

-,03 -,08 -,07 ,21 ,07

,775 ,425 ,469 ,025 ,482

-,26 -,17 -,02 -,08 ,14

,069 ,257 ,897 ,574 ,336

,15 -,28 -,05 -,15 ,39

,373 ,083 ,782 ,368 ,015

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Correlação
Pearson

Sig.
(2-tailed)

Variáveis
sócio-demográficas
Idade

Tempo de Trabalho

Tempo de Empresa

Tempo na Agência
Atual

Número de Filhos

Renda Familiar

Renda Individual

Tempo cargo
comissionados

Tempo cargo atual

FD1-Auto
expressão

FD2-Condições
de trabalho

FD3-Responsa
bilidade

FD4-Recom
pensa

econômica

FD5-Desgaste
e

desumanização

Fatores Descritivos

 

  Entre os escores nos fatores valorativos (Tabela 14), através do 

mesmo procedimento, foram identificadas as seguintes correlações: os escores no fator 

Justiça no Trabalho correlacionam-se negativamente com o tempo de trabalho (r= -0,25 

p = 0,009), com o tempo de empresa (r = -0,21 p = 0,032) e com o número de filhos (r = 

-0,32 p = 0,001); o fator Auto-expressão e Realização Pessoal correlaciona-se, também 

negativamente, com a idade (r = -0,26 p=0,005), com a variável tempo de trabalho (r = -
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0,29 p=0,002), com o tempo de empresa (r = -0,20 p=0,042); tempo na agência atual (r 

= -0,20 p=0,040) e com o número de filhos (r = -0,27 p=0,006). Isto equivale a dizer 

que aqueles funcionários com mais idade, mais tempo de trabalho, de empresa e com 

mais filhos acreditam menos no trabalho com justiça e como possibilidade de expressar-

se e realizar-se.  

 Encontrou-se correlação, também negativa, entre os escores no fator 

Sobrevivência Pessoal e Familiar e a variável renda familiar (x= -0,24 p=0,010), ou 

seja, menor salário maior preocupação com o sustento e vice-versa.  

 O único fator valorativo cujos escores apresentaram correlação positiva foi 

Desgaste e Desumanização, correlacionando-se com a idade (0,22 p= 0,022) com o 

tempo de empresa (x=0,21 p=0,030) e com o número de filhos (x=0,29 p=0,002), 

significando que com mais idade, mais tempo de empresa e maior número de filhos se 

dá mais valor à natureza desgastante, repetitiva e até de exploração do trabalho, 

tendência identificada por Borges (1994a) entre os empregados da construção civil, 

participantes de sua pesquisa. 
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Tabela 14.  Correlação: fatores valorativos por características sociodemográficas 

-,17 -,26 ,09 ,22

,083 ,005 ,341 ,022

-,25 -,29 ,04 ,12

,009 ,002 ,697 ,204

-,21 -,20 ,01 ,21

,032 ,042 ,947 ,030

-,07 -,20 ,07 ,05

,461 ,040 ,468 ,615

-,32 -,27 -,10 ,29

,001 ,006 ,315 ,002

-,04 ,10 -,24 -,12

,686 ,312 ,010 ,202

-,05 ,03 -,18 -,10

,617 ,750 ,059 ,306

-,19 -,13 -,22 -,07

,194 ,363 ,124 ,639

-,29 -,10 -,08 ,08

,076 ,533 ,632 ,636

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Pearson
Correlação

Sig. (2-tailed)

Variáveis
sócio-demográ-
ficas
Idade

Tempo de
Trabalho

Tempo de
Empresa

Tempo na
Agência Atual

Número de Filhos

Renda Familiar

Renda Individual

Tempo cargo
comissionado

Tempo cargo
atual

F V1-Justiça
no trabalho

FV2-Auto-expressão
e realização pessoal

FV3-Sobrevivência
pessoal e familiar

FV4-Desgaste e
desumanização

Fatores valorativos

 
  

7.2.2. Hierarquia dos atributos descritivos e valorativos  

 Considerando-se a ordenação dos escores em cada fator, de acordo com o 

exposto no Capítulo 6, levantou-se a hierarquia dos atributos, sendo a seguinte a 

disposição para os fatores descritivos, como pode ser visto na Tabela 15: 43,9% dos 

funcionários destacaram o fator Responsabilidade enquanto 23,6% deles atribuíram os 

maiores escores ao fator Auto-expressão e Realização Pessoal. Para 18,7% dos 

respondentes, é a Recompensa Econômica o fator que mais descreve o trabalho por eles 

realizado, 5,7% pontuaram igualmente os fatores, enquanto que para 4,9% é o fator 

Condições de Trabalho que mais caracteriza seu conceito de trabalho, 3,3% da amostra 
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(4 pessoas) identificaram o Desgaste e Desumanização como o fator mais representativo 

de sua realidade.   

Tabela 15.  Freqüência dos participantes por hierarquia dos fatores descritivos  

4 3,3 3,3 3,3

23 18,7 18,7 22,0

54 43,9 43,9 65,9

6 4,9 4,9 70,7

29 23,6 23,6 94,3

7 5,7 5,7 100,0

123 100,0 100,0

5-Desgaste e
Desumanização

4-Recompensa
Econômica

3-Responsabilidade

2-Condições de
Trabalho

1-Auto-expressão

0-Não
hierarquizaram

Total

Fatores
Freqüência Percentual

Percentual
Válido

Percentual
acumulado

 
 

 Portanto, 43,9% dos funcionários concordam que a necessidade de realizar as 

atividades, a reciprocidade no cumprimento dos direitos e o sentimento de bem-estar daí 

decorrente (Responsabilidade) é o fator que mais descreve como é o trabalho na 

organização.  Possivelmente, o momento de grande pressão para a realização das tarefas 

em tempo hábil, vivenciado à ocasião da aplicação da pesquisa, explique esta expressiva 

concentração em torno do fator em questão.    

 No tocante à hierarquia dos atributos valorativos (Tabela 16), constatou-se que 

46,3% dos participantes valorizam mais o fator Sobrevivência Pessoal e Familiar, o qual 

é seguido muito proximamente pelo fator Auto-expressão e Realização Pessoal, 

escolhido por uma parcela igualmente ampla da amostra, 40,7%. Concentrados nestes 

dois atributos, encontram-se 87,0% da amostra, estando os 13% restantes distribuídos 

entre o fator Justiça no Trabalho (7,3%), não hierarquizaram (3,3%) e Desgaste e 

desumanização (2,4%). 
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 De acordo com o visto anteriormente, quando da análise das médias dos fatores 

valorativos, os fatores Sobrevivência Pessoal e Familiar e Auto-expressão e Realização 

Pessoal são valorizados igualmente pela amostra, o que vem a ser corroborado quando, 

respectivamente, 46,3% e 40,7% dos respondentes lhes atribuem os escores mais 

elevados da escala.  

Tabela 16.  Freqüência dos participantes por hierarquia dos fatores valorativos 

3 2,4 2,4 2,4

57 46,3 46,3 48,8

50 40,7 40,7 89,4

9 7,3 7,3 96,7

4 3,3 3,3 100,0

123 100,0 100,0

4-Desgaste e
Desumanização

3-Sobrevivência Pessoal e
Familiar

2-Auto-expressão e
Realização Pessoal

1-Justiça no Trabalho

0-Não hierarquizaram

Total

Fatores
Freqüência Percentual

Percentual
válido

Percentual
acumulado

 
 

7.2.3. Centralidade do trabalho 

 Para avaliar a Centralidade do trabalho para a amostra estudada, inicialmente, 

foram estimadas as médias para as respostas a cada uma das questões utilizadas, tanto 

explorando a centralidade do trabalho com relação às esferas família, lazer, religião e 

comunidade (pontos de 0 a 100) quanto a centralidade absoluta (escores de 1 a 7), 

conforme especificado no Capítulo 6. Na Tabela 17, essas médias podem ser 

visualizadas, bem como a pontuação mínima e máxima, em cada esfera da vida. Dela 

pode depreender-se que a família aparece em primeiro lugar, com média 39,10 (t = -

7,23 para p < 0,001); seguida do trabalho, com média 26,29 (t=-7,88 para p < 0,001); do 

lazer (t=2,11 para p=0,037); da religião (t=-4,48 para p < 0,001); e por último da 

comunidade. As diferenças entre as médias revelaram-se significativas estatisticamente 

(T Teste), o que confirma a graduação de importância de cada uma delas. Quando 
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analisada a centralidade absoluta do trabalho (escores de 1 a 7), a média da amostra foi 

5,27 (dp=1,171), o que ratifica a tendência à alta centralidade do trabalho dos 

participantes da pesquisa já sinalizada ao elegerem o trabalho como a segunda esfera 

mais importante da vida.  

Tabela 17. Estatísticas descritivas da centralidade do trabalho 

107 ,0 50,0 15,0 7,9

107 ,0 20,0 7,3 5,3

107 ,0 70,0 26,3 10,6

107 ,0 40,0 12,4 9,6

107 ,0 80,0 39,1 11,7

98 1,0 7,0 5,3 1,2

Centralidade do Lazer

Centralidade da Comunidade

Centralidade do Trabalho

Centralidade da Religião

Centralidade da Família

Centralidade Absoluta do
Trabalho

N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão

 
 

 A média desta amostra na esfera trabalho (M=26,3) é inferior àquela 

identificada por Barros (2002) em empresa de distribuição de petróleo (M=29,6), 

enquanto que a média atribuída à esfera família (M=39,1) é superior àquela outra 

(família M=37,8), podendo significar que os bancários ora pesquisados dão mais 

importância à família do que os petroleiros do outro estudo.   

  No que se refere à conformação das esferas para os bancários, verifica-se 

similaridade ao encontrado na maioria dos estudos realizados no Brasil (Borges & Alves 

Filho, submetido; Bastos, 1994a; Borges & Tamayo, 2001), havendo apenas uma 

inversão de posições entre a terceira e quarta esferas nos resultados da pesquisa destes 

últimos autores, na qual a terceira esfera é a religião e a quarta, o lazer. Para eles, tal 

ocorrência encontra explicação em declarações de alguns dos participantes, as quais 

levam a crer que a religião é por muitas vezes a forma de lazer que experimentam. 
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 Dando prosseguimento à análise, utilizou-se a metodologia adotada pela equipe 

do MOW (1987). Primeiramente, as respostas relativas à importância conferida ao 

trabalho (0 -100) em comparação com as demais esferas da vida (centralidade relativa) 

foram recodificadas de acordo com a posição atribuída por cada participante: 5 pontos 

equivaliam ao primeiro lugar; 4 ao segundo, e assim, sucessivamente, até a quinta 

classificação, equivalente a 1 ponto.     

 Assim, considerando-se a centralidade relativa, apurada como referida no 

parágrafo anterior, e em conformidade com a Tabela 18, para 24,4% dos funcionários o 

trabalho ocupa o 1º lugar de importância entre as esferas investigadas (família, lazer, 

comunidade e religião), para 49,6% esta posição desloca-se para o 2º lugar. Para 85% da 

amostra estudada, portanto, o trabalho situa-se entre as duas esferas mais importantes da 

vida. Apenas para 11,4%, ele estaria no 3º lugar de importância e tão-somente 0,16% 

dos participantes consideram o trabalho como 4º e 5º lugares de importância entre as 

esferas da vida (0,8% em cada posição).  

Tabela 18.  Centralidade relativa do trabalho recodificada 

30 24,4 28,0 28,0

61 49,6 57,0 85,0

14 11,4 13,1 98,1

1 ,8 ,9 99,1

1 ,8 ,9 100,0

107 87,0 100,0

16 13,0

123 100,0

5

4

3

2

1

Total

Escores

Nulos

Total

Frequência Percentual
Percentual

válido
Percentual
acumulado

 
 

 Borges (1998b) encontrou que 37,8% elegeram o trabalho como a segunda 

esfera mais importante, enquanto que 17,4% o puseram na primeira posição. Na amostra 
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de Barros (2002), esse percentual eleva-se para 58,2%, segunda posição, e 36,4%, a 

primeira.  

Utilizando-se o mesmo procedimento, chegou-se à freqüência dos 

participantes, considerando-se a importância da família comparada às demais esferas, 

também, recodificada para escores de 1 a 5. Portanto, conforme pode ser observado na 

Tabela 19, a família é a esfera mais importante da vida para 78% (n=96) deles, apenas 

duas pessoas atribuíram à família o terceiro e quarto lugares em importância (uma em 

cada) e nenhuma considera a família a última esfera em importância. O percentual aqui 

encontrado está bastante próximo daquele da amostra de Barros (2002) na qual 77,3% 

dos participantes atribuíram escore máximo a essa esfera. Na amostra de Borges 

(1998b), esse percentual representava 56,3% dos participantes.  

Tabela 19.  Centralidade relativa da família recodificada 

96 78,0 89,7 89,7

9 7,3 8,4 98,1

1 ,8 ,9 99,1

1 ,8 ,9 100,0

107 87,0 100,0

16 13,0

123 100,0

5,00

4,00

3,00

2,00

Total

Escores

Nulos

Total

Freqüência Percentual
Percentual

válido
Percentual
acumulado

 
 

 Ainda seguindo a metodologia do MOW, os escores da centralidade absoluta 

do trabalho (originalmente de 1 a 7) também foram transformados em uma nova escala 

de 1 a 5, apurada  em dois momentos da forma como segue: 1)  a escala original foi 

transformada numa outra de 2 a 6 pontos, na qual (1=2; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5;6=6 e 7=6); 

e 2) essa segunda escala deu origem a uma terceira, com a caracterização que segue 

(2=1; 3=2; 4=3; 5=4 e 6=5). Da análise da centralidade, quando tomadas as medidas 

conforme descrito, chegou-se aos números que seguem, conforme pode ser visto na 
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Tabela 20, a moda da distribuição, 35,8,% da amostra,  é no ponto mais elevado de 

centralidade do trabalho (escore 5); a segunda maior concentração (23,6%) encontra-se 

no 2º nível mais elevado de centralidade; apenas 0,8% dos funcionários assinalou o 

nível mais baixo, correspondente ao escore 1 na distribuição. 

Tabela 20.  Respostas de centralidade absoluta do trabalho 

44 35,8 45,4 45,4

29 23,6 29,9 75,3

18 14,6 18,6 93,8

5 4,1 5,2 99,0

1 ,8 1,0 100,0

97 78,9 100,0

26 21,1

123 100,0

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

Total

Escores

Nulos

Total

Frequência Percentual
Percentual

válido
Percentual
acumulado

 
 

 Da soma das duas escalas recodificadas (centralidade relativa e centralidade 

absoluta), foi gerada uma nova escala de 2 a 10, cuja média estimada para a amostra 

deste estudo é 8,17 (dp=1,36). Esta média, considerando-se a divisão dos escores nos 

seguintes intervalos: superior a 8, alta centralidade; de 5 a 7, moderada centralidade e de 

2 a 4, baixa centralidade; representa uma centralidade do trabalho elevada. 

 Explorando-se melhor este coeficiente, foram calculadas as freqüências de 

participantes nos intervalos. A moda (58,5% da amostra) da distribuição (Tabela 21), a 

exemplo da constatada na centralidade absoluta (Tabela 20), está compreendida no 

intervalo mais alto (superior a 8), ou seja, a média 8,17 e os escores superiores a 8 

declarados pela maioria dos participantes reforçam o resultado que atribui elevada 

Centralidade do trabalho aos participantes, resultado equivalente ao encontrado para os 

japoneses na pesquisa realizada em 1987, pelo MOW. Vale ressaltar que, naquela 
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pesquisa, para a amostra japonesa, o trabalho constituía a primeira esfera em 

importância na vida, seguida pela família. 

 O coeficiente estimado de acordo com a metodologia do MOW, conforme vem 

sendo relatado, teve por principal objetivo possibilitar a comparação com o estudo 

internacional desenvolvido por essa equipe. Acredita-se, no entanto, que estes 

resultados não evidenciam a realidade brasileira, principalmente, observando-se os 

resultados da centralidade relativa quando tratados isoladamente: a família está em 

primeiro lugar e o trabalho em segundo, configuração equivalente aos resultados para a 

amostra americana. As respostas que conduziram a tal resultado podem estar buscando 

corresponder a um padrão social, para o qual nos dias atuais é desejável dar grande 

importância ao trabalho, provavelmente nestes escores se revele o defendido por Ramos 

(1981) sobre a influência da política cognitiva nas sociedades centradas no mercado, a 

qual, segundo ele, elevou o trabalho para uma condição de centro na vida dos cidadãos.  

Tabela 21. Freqüência dos participantes nos intervalos dos coeficientes de centralidade do 
trabalho (metodologia da equipe do MOW) 

72 21 2 95 28 123

58,5 17,1 1,6 77,2 22,8 100,0

75,8 22,1 2,1 100,0

75,8 97,9 100,0

Freqüência

Percentual

Percentual
válido

Percentual
acumulado

Alta
Centralidade

Moderada
centralidade

Baixa
centralidade Total

Intervalos
Não

respondidos

Total

 

7.2.4. Padrões do significado do trabalho 

 Também com a adoção da técnica de análise de Cluster, similarmente aos 

focos do comprometimento, procedeu-se ao agrupamento das facetas do significado do 

trabalho (atributos valorativos e descritivos, centralidade do trabalho e hierarquia dos 
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atributos valorativos e descritivos), a partir da combinação dos escores dessas facetas 

(Borges, 1996). Seis grupos foram identificados e as facetas, à exceção da Centralidade 

do Trabalho, mostraram-se apropriadas para o estabelecimento das diferenças que 

conferem identidade a cada um deles (ANOVA), podendo ser observado na Tabela 22. 

Após vários arranjos, entende-se que esta foi a melhor configuração conseguida, apesar 

da distribuição de freqüência estar notadamente concentrada em um cluster com 51,2% 

da amostra e os demais (48,8%) participantes distribuídos entre os cinco grupos 

restantes.  

 No primeiro padrão, composto por 8,9% dos participantes (n = 11), o fator 

descritivo Auto-expressão (média 3,83) foi o mais destacado, enquanto que, dentre os 

fatores valorativos, dois obtiveram os maiores escores – Auto-expressão e Realização 

Pessoal e Sobrevivência pessoal e familiar, ambos com média 4,00. Este cluster recebeu 

o rótulo de expressivo-instrumental e significa que os funcionários que dele fazem 

parte percebem no trabalho realizado a possibilidade de auto-expressar-se. Esses 

participantes revelaram valorizar os fatores Auto-expressão e Realização Pessoal e 

Sobrevivência Pessoal e Familiar, demonstrando que, para este grupo, a possibilidade de 

expressão e as questões de ordem econômico-familiar são igualmente valorizadas. 

 Observando-se a Tabela 22, pode-se verificar, também, que o fator descritivo 

Recompensa Econômica foi o que teve a 2ª maior média, assinalando que para estes 

funcionários seus valores encontram respaldo na realidade da empresa, ainda que eles 

encontrem estes atributos em menor proporção do que gostariam, de acordo com as 

médias atribuídas. 
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Tabela 22. Estatísticas descritivas que caracterizam as medidas de significado do trabalho 
que definem os clusters identificados.  
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FD1-Auto-expressão 3,83 2,03 0,20 3,84 3,90 1,12 
 

    

FD2-Condições de 
trabalho 

1,59 2,41 1,74 2,11 3,09 2,06 

FD3-Responsabilidade ,80 3,61 2,65 4,00 3,80 4,00 
 

FD4-Recompensa 
econômica 

2,43 ,00 4,00 4,00 4,00 1,95 

FD5-Desgaste e 
desumanização 

,99 3,37 1,51 3,71 2,50 3,10 

F V1-Justiça no 
trabalho 

2,94 2,93 1,88 2,38 3,19 4,00 

F V 2-Auto-expressão 
e realização pessoal 

4,00 1,65 1,72 3,66 3,74 4,00 

F V 3-Sobrevivência 
pessoal e familiar 

4,00 1,87 3,67 3,85 3,47 3,91 

F V 4-Desgaste e 
desumanização 

2,56 3,43 0,38 3,76 1,73 ,91 

Hierarquia dos Fatores 
Descritivos 

Auto-
expressão 

Responsa
bilidade 

Recompensa 
Econômica 

Sem hierarquia Recompensa 
Econômica 

Responsabili
dade 

Hierarquia dos Fatores 
Valorativos 

Sem 
hierarquia    

Desgaste 
e 

desumani
zação 

Sobrevivência 
Pessoal e 
Familiar 

Sobrevivência 
Pessoal e 
Familiar 

Auto-
expressão e 
Realização 

Pessoal 

Sem 
hierarquia 

 
Percentuais 

 
8,9 

 
9,8 

 
6,5 

 
11,4 

 
51,2 

 
8,1 

 

 Um segundo padrão – responsabilidade desgastante – composto por 9,8% 

dos participantes, tem no fator descritivo Responsabilidade sua maior média (3,61), 

enquanto a sua maior valorização recai sobre o fator Desgaste e desumanização (média 

3,43). Para estes participantes, portanto, a obrigação ou o dever da realização das tarefas 
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é o aspecto que percebem como predominante na realidade do trabalho; outrossim, este 

grupo valoriza o esforço físico, desgastante e desumanizante no trabalho.  

 Para os participantes do terceiro padrão, o principal atributo descritivo do 

trabalho é Recompensa Econômica (média 4,00), sendo o fator valorativo Sobrevivência 

Pessoal e Familiar o que obteve maior média (3,67). Trata-se do padrão menos 

expressivo da amostra, com 6,5% dos funcionários (n=8) e foi denominado de 

instrumental. 

O padrão quatro – responsabilidade instrumental - constituído de 11,4% dos 

participantes (n=14), para os quais os fatores descritivos Responsabilidade e 

Recompensa econômica, ambos com média 4,00, definem melhor o que o trabalho é. 

 Considerando o que esses funcionários valorizam, o fator Sobrevivência 

Pessoal e Familiar obteve a maior média (3,85). Para este grupo, o trabalho significa a 

soma da obrigação do cumprimento da tarefa, com a recompensa material pelo 

cumprimento de sua responsabilidade e isto se justifica pela possibilidade da 

sobrevivência tanto pessoal como familiar (principal valor). 

No quinto cluster, o mais expressivo da amostra com 51,2% (n=63), o trabalho é 

visto como Recompensa Econômica (média 4,00), porém este vem seguido muito 

proximamente do fator Auto-expressão, com média 3,90. Estes funcionários valorizam a 

possibilidade de auto-expressar-se e realizar-se (3,74) através do trabalho e põem o fator 

Sobrevivência Pessoal e Familiar, em segundo lugar. Recebeu o rótulo de expressivo 

instrumental. 

O sexto e último padrão, denominado realização e responsabilidade, descreve 

o trabalho realizado como Responsabilidade (média 4,00) e valoriza igualmente a 
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Justiça no trabalho e a Auto-expressão e Realização Pessoal (com média 4,00, ambos). 

Está constituído por 8,1% dos participantes (n=10) que, apesar de verem o trabalho 

como obrigação e valorizarem a Justiça no Trabalho, também crêem no trabalho como 

possibilidade de auto-expressar-se e realizar-se. 

Acompanhando os procedimentos adotados para os segmentos investigados 

anteriormente, os padrões do significado do trabalho também foram analisados pelas 

características sociodemográficas da amostra. Para a comparação dos padrões com as 

variáveis nominais, a técnica Crosstab foi associada à extração do Qui-quadrado, tendo 

este último rejeitado a independência (χ²=10,21 para p=0,037) apenas para a variável 

cargo comissionado (sim ou não) revelando, assim, uma tendência de predomínio de 

comissionados no padrão quatro (61,5%) e de não-comissionados no primeiro padrão 

(66,7%), no segundo (88,9%) e no sexto (90,0%). 

Ao serem exploradas as variáveis numéricas (ANOVA), o tempo na agência 

atual mostrou diferença significativa estatisticamente (F=2,62 para p=0,040). Os 

funcionários com mais tempo de agência (13,7 anos, em média) estão no padrão dois – 

responsabilidade desgastante – e são aqueles que vêem o trabalho concreto como 

responsabilidade e valorizam o esforço físico despendido na realização de suas 

atividades. Aqueles com menos tempo, por sua vez, aparecem no padrão quatro – 

responsabilidade instrumental – que é formado por aqueles que consideram o trabalho 

concreto como responsabilidade e recompensa econômica, valorizando principalmente a 

sobrevivência pessoal e familiar. Esta disposição pode representar que a maior 

permanência em uma determinada agência está de alguma forma influenciando a 

combinação de escores nos padrões; importa lembrar que esta variável mostrou 
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correlação negativa com os fatores FD1–Auto-expressão e FV2-Auto-expressão e 

Realização Pessoal. 

 

7.3. A associação do comprometimento no trabalho ao significado do trabalho 

Tendo em vista responder à questão central deste trabalho de pesquisa – a 

associação do comprometimento no trabalho ao significado do trabalho para os 

funcionários da empresa – foram desenvolvidos alguns procedimentos estatísticos, os 

quais serão relatados nos tópicos adjacentes, juntamente com a análise das medidas 

deles resultantes.  

7.3.1. Os preditores do comprometimento no trabalho 

Trabalhou-se, com a análise de regressão (stepwise), visando-se identificar a 

capacidade preditiva dos fatores investigados. Assim, tomando-se cada foco do 

comprometimento como variável dependente e os fatores dos atributos do significado 

do trabalho juntamente com a centralidade relativa do trabalho recodificada (técnica da 

equipe MOW), como variáveis independentes, obteve-se (Tabela 23) que tal análise 

explica 8% do comprometimento com a carreira, sendo a centralidade relativa do 

trabalho (β=0,29) a faceta do significado do trabalho que prediz esse foco do 

comprometimento. Tal resultado pode representar que para aqueles que têm no trabalho 

a mais importante esfera da vida o comprometimento com a carreira é elevado. 

A mesma análise explica, também, 13% do comprometimento com o sindicato e 

revela a existência de dois preditores estatisticamente significativos para este foco: o 

fator valorativo Sobrevivência Pessoal e Familiar (β=0,27) e o fator descritivo Auto-

expressão (β=-0,22). O que significa que a valorização de aspectos como a garantia do 
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sustento pessoal e da família vincula mais fortemente esses sujeitos ao sindicato. 

Inversamente, acontece com o fator Auto-expressão, cuja maior presença entre as 

características do trabalho concreto implica menos interesse pelas questões sindicais. 

Isto pode ser compreendido como a expressão da satisfação dos funcionários, visto que 

para eles o fator valorativo Auto-expressão e Realização Pessoal foi um dos mais 

valorizados.    

Tabela 23. Matriz das análises de regressão entre as facetas do significado do 
trabalho e os focos do comprometimento no trabalho 

Beta  
 

FATORES  
Comprometimento 

com a carreira 
Comprometimento 

sindical 
Compromentimento 

organizacional 
Centralidade do trabalho 
recodificada 

0,29 ---- 0,26 

FD1 -Auto-expressão  ---- 
 

0,22 ---- 

FV3-Sobrevivência 
Pessoal e Familiar   

---- 0,27 ---- 

FV2-Auto-expressão e 
Realização Pessoal  

---- 
 

---- 
 

 0,31 

                         
                 R² 

 
0,08 

 
0,13 

 
0,14 

 
 

  Para o comprometimento organizacional, a análise de regressão explica 14% e 

assinala também dois preditores: o fator valorativo Auto-expressão e Realização Pessoal 

(β=0,31) e a Centralidade relativa do trabalho recodificada (β=0,26). A explicação para 

isto pode ser que, para os funcionários que revelam alta Centralidade do Trabalho, 

quanto mais a empresa oferecer possibilidade de realização e expressão de suas 

habilidades e sentimentos maior será sua dedicação a ela. 

7.3.2. Comprometimento no trabalho, Centralidade relativa e hierarquia dos atributos 

 Para explorar as associações entre os focos do comprometimento e a 

centralidade relativa do trabalho e a hierarquia dos fatores descritivos e valorativos, foi 

utilizada a técnica ANOVA, sendo os seguintes os resultados decorrentes desta análise: 
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as médias do comprometimento com a carreira (F=2,88 p=0,026) e com a organização 

(F=3,64 p=0,008) foram maiores naqueles participantes que apresentaram os níveis 

mais elevados de centralidade relativa do trabalho. Tendo sido também mais elevadas as 

médias no comprometimento com a carreira (4,93 dp=0,970) dos funcionários que na 

hierarquia dos atributos descritivos destacam como principal característica do trabalho 

realizado a Auto-expressão (fator descritivo 1).  

Para a hierarquia dos atributos valorativos, entretanto, não foram identificadas 

diferenças significativas estatisticamente.  

Por estar concentrada em um determinado padrão do significado do trabalho, o 

quinto, com 53,4%, a distribuição dos participantes, como já foi mencionado, 

impossibilita a exploração da associação entre estes e os padrões do comprometimento 

no trabalho.  

Analisou-se, então, a distribuição dos participantes do padrão expressivo-

instrumental nos padrões do comprometimento no trabalho. De conformidade com a 

Tabela 24, os padrões moderado comprometido e comprometido estão constituídos por 

20,4%, dos participantes, cada; do padrão localista fazem parte 16,7%; do elevado 

comprometido 11,1%; e é o padrão elevado comprometido-organizacional que abriga a 

maioria dos participantes 31,5%. 

A partir da observação da distribuição dos participantes entre os padrões do 

comprometimento e o quinto padrão do significado do trabalho, pode-se comentar que 

se verifica certa predominância no padrão elevado comprometido organizacional. 
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Tabela 24. Distribuição dos participantes do padrão expressivo-instrumental pelos 
padrões do comprometimento no trabalho  

11

20,4%

11

20,4%

9

16,7%

6

11,1%

17

31,5%

54

100,0%

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

N

Percentual

Padrões do comprometimento no
trabalho

4-Moderado comprometido

5-Comprometido

6-Localista

7-Elevado comprometido

8-Elevado
comprometido-organizacional

Total

Padrão do significado do  
trabalho                              
5 - Expressivo
instrumental

 
Foram excluídos os clusters com N inferior a 6. 

 

Embora as combinações dos escores não se tenham revelado estatisticamente 

significativas ao ser extraído o Qui-quadrado, convém lembrar que o padrão elevado 

comprometido organizacional não é o mais representativo da amostra entre os padrões 

do comprometimento, razão pela qual se julga relevante destacar esse resultado. 

 Das análises realizadas neste estudo e transpostas para este documento, com 

base nos resultados encontrados e respaldados pela bibliografia consultada, acredita-se 

possível caracterizar sinteticamente os participantes da pesquisa no tocante ao 

comprometimento e significado do trabalho.    

 Os funcionários pesquisados revelaram valorizar a possibilidade de expressar-

se e realizar-se através do trabalho na mesma proporção em que valorizam o sustento 

próprio e da família, proporcionado pelo trabalho. Em detrimento do que valorizam, 

percebem o trabalho concretamente como dever, obrigação de realização de atividades. 
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 Demonstraram altos níveis de centralidade do trabalho: segunda posição em 

comparação com as outras esferas da vida; e média, correspondente à elevada 

centralidade, quando tratado de forma absoluta. Com relação ao comprometimento no 

trabalho, predominam os escores que assinalam elevado comprometimento 

organizacional e moderado positivo com a carreira e com o sindicato, com médias 

iguais neste dois últimos focos.  
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8. Síntese e Conclusões 

 

Para uma melhor ponderação acerca das observações realizadas através desta 

pesquisa, achou-se por bem neste segmento sintetizar os resultados, relacionando-os às 

questões de pesquisa para em seguida discuti-los e apresentar as considerações finais. 

 Com relação ao construto comprometimento no trabalho, depreende-se que, 

quando considerados os focos isoladamente (sindicato, carreira e organização) as 

médias da amostra se concentraram no intervalo de comprometimento moderado 

positivo (escores entre 3 e 5). O comprometimento organizacional foi o mais alto, com 

clara tendência a elevado comprometimento, o que é assinalado tanto pela média 4,95 

(dp=0,84) quanto pela freqüência dos participantes cuja moda de distribuição (48%) se 

encontra no intervalo elevado comprometido, equivalente aos escores mais altos (> 5).  

Considera-se que este resultado encontra respaldo tanto na cultura dominante 

na empresa, que fomenta nos seus funcionários a idéia de família, quanto na 

predominância de funcionários com muito tempo de empresa. Acredita-se uma análise 

qualitativa agregaria mais informações que tornassem possível um melhor entendimento 

do fenômeno, o que pode vir a compor explorações futuras. 

 Merece destaque também a média no comprometimento com o sindicato 

(M=4,43), correspondente ao intervalo de comprometimento moderado positivo, porém 

mais elevada que aquelas encontradas para as categorias investigadas nos estudos de 

Bastos (1994a) e Barros (2002). A média mais elevada e o alto índice de sindicalização 

constatado (76,69%) reforçam a idéia de uma categoria profissional engajada nas lutas 
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de classe, mesmo num momento em que o contexto não se mostra favorável, conforme 

Matoso (1995) e Pochmann (2001). Isto pode, ainda, ser corroborado pelas 

mobilizações realizadas na década passada, especialmente, no ano de 1991, que contou 

com duas greves, nos meses de junho (nove dias) e setembro (20 dias).   

 Realizadas comparações entre os focos e as variáveis sociodemográficas, 

encontrou-se que a forma de residência dos participantes tem reflexo nas suas médias de 

comprometimento. Aqueles participantes que residem com os pais apresentaram as 

maiores médias de comprometimento com a carreira e com a organização. Considerou-

se esta ocorrência elucidada quando se verificou a existência de correlações entre a 

forma de residência e as variáveis: idade, tempo de trabalho, tempo de empresa e 

número de filhos. Observando-se as médias nessas variáveis (idade 35,7 anos, tempo de 

trabalho15,3, tempo de empresa 12,4 e número de filhos 0,8), juntamente com os pontos 

mínimos e máximos que as compõem, concluiu-se que possivelmente está ocorrendo 

uma associação indireta entre elas e os focos do comprometimento, já que este grupo 

está composto prioritariamente por pessoas novatas que se encontravam em estágio 

probatório, por ocasião da aplicação da presente pesquisa, o que deve haver 

influenciado suas médias. A possível influência dos familiares, no caso, os pais, nas 

respostas de comprometimento desses funcionários também foi considerada; porém, 

entende-se que tal questionamento não encontrará resposta na presente pesquisa, 

podendo constituir-se em tema para estudo futuro. 

 Os funcionários mais jovens mostraram-se mais indiferentes ao sindicato 

contrariando estudos anteriores (por exemplo, Bastos, 1994a), o que pode refletir o 

desconhecimento, por parte dessas pessoas, de uma ação mais ostensiva daquela 

entidade, outrora vivenciada pelos funcionários mais antigos (por exemplo, décadas de 
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70 e 80), tendo em vista o seu enfraquecimento nas últimas décadas (Matoso, 1995; 

Pochmann, 2001). 

 Uma maior renda familiar e mais tempo em cargo comissionado também 

implicam menor comprometimento com o sindicato para os funcionários da empresa. 

Então, considerando-se a tendência a uma visão individualista e utilitarista da relação 

com o sindicato, sentir-se respaldado financeiramente pela família e com algum tempo 

em função de confiança da empresa gera uma segurança que leva a ignorar a entidade. 

Da ponderação dos resultados, concluiu-se que pelo fato de a amostra estar 

distribuída em blocos com concentração de tempo de empresa, as relações entre essa 

variável e outra grandeza não se processa de forma linear, o que pode estar mascarando 

os resultados no tocante a alguns aspectos, como por exemplo as associações entre o 

tempo de empresa e o comprometimento organizacional, evidenciado na bibliografia 

consultada.  

Considera-se, então, que foram respondidos os itens que tratam de: 1) 

caracterização da amostra de acordo com os focos do comprometimento, que se revelou 

moderadamente comprometida com a organização, a carreira e o sindicato; e 3) 

influência das características biográficas, pois constatou-se que a forma de residência 

dos participantes influencia o comprometimento com a carreira e com a organização e 

que a idade, a renda familiar e o tempo em cargo comissionado dos participantes estão 

correlacionados negativamente ao comprometimento com o sindicato.     

Dentre os oito padrões de comprometimento identificados, quatro confirmaram 

as características daqueles encontrados por Bastos (1994a), que são o descomprometido 

apenas com a carreira, o sindicalista, o comprometido e o localista. Os quatro demais 
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grupos – o comprometido organizacional-profissional, o moderado comprometido, o 

elevado comprometido e o elevado comprometido organizacional – tiveram as 

denominações determinadas, a partir de suas configurações neste estudo, o que pode ser 

compreendido como indicador de que tais configurações são afetadas pelo contexto 

ocupacional dos indivíduos. 

Pode-se afirmar, ainda, que as combinações dos escores para a amostra 

resultaram em padrões de características, predominantemente, positivas, ou seja, não 

houve, por exemplo, um padrão descomprometido nos três focos ou um anti-

sindicalista. As médias estimadas para cada foco, todas superiores a três, também 

confirmam essa tendência. 

O padrão mais representativo da amostra – o localista – constituído por 23,3% 

dos participantes, confirma os resultados por focos isolados: escores mais elevados no 

comprometimento organizacional, seguido da carreira e do sindicato. Vale destacar que 

as médias nestes dois últimos focos, apesar de representarem comprometimentos 

moderadamente negativos, são elevadas dentro do intervalo em que estão inseridas, 

aproximando-se mais dos escores moderadamente positivos que dos negativos, o que 

aproxima o padrão dominante das médias dos isolados. 

O segundo padrão com maior expressividade na amostra – elevado 

comprometido organizacional – conta com 17,2% dos participantes e evidencia as 

características utilizadas para descrever a amostra: elevado comprometimento 

organizacional e moderado positivo com a carreira e com o sindicato. 

A combinação dos escores mostrou-se influenciada pelo sexo dos 

participantes. Verificou-se uma preponderância feminina nos padrões comprometido 
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organizacional-profissional, comprometido e elevado comprometido, enquanto que os 

homens foram maioria no padrão elevado comprometimento organizacional.  

Portanto, as mulheres estão mais presentes nos grupos, com maiores médias de 

comprometimento no trabalho, ratificando o que ocorre na empresa, onde muitas delas 

ocupam funções de gestão. 

Importa lembrar que os focos, isoladamente, não estão associados ao sexo dos 

participantes. Deste resultado se pode inferir que a noção de comprometimento no 

trabalho, como um todo, já está interiorizada quando se refere ao gênero. 

As demais variáveis sociodemográficas não apresentaram associações com os 

padrões do comprometimento no trabalho considera-se que tal fato deve-se, 

principalmente, à natureza homogênea da população.  

Por tratar-se de um estudo exploratório, considera-se importante a análise 

isolada dos focos do comprometimento, apesar da concordância quanto a sua 

insuficiência para o entendimento do construto para determinada amostra. O estudo dos 

padrões é, inegavelmente, imprescindível, principalmente quando o objetivo é eliminar 

a fragmentação que caracteriza o campo de estudo. Entende-se que o estudo do 

comprometimento no trabalho, através da combinação em padrões, constitui uma 

maneira eficiente na integração entre as diversas vertentes de pesquisa. 

Considera-se que até esta altura da explanação se encontram respondidos o 

item que indaga sobre os padrões do comprometimento (oito identificados para a 

amostra) e também aquele que faz referência à influência das características biográficas 

na configuração dos padrões, concluindo-se que, apenas, a variável sexo se revelou 

significativa como determinante das combinações dos escores.   
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Da exploração dos significados atribuídos ao trabalho pelos participantes, 

concluiu-se que, para a amostra pesquisada, o trabalho concreto é prioritariamente 

percebido como uma obrigação de realizar tarefas e cumprir responsabilidades – 

Responsabilidade (terceiro fator descritivo). Esses funcionários reconhecem a presença 

de condições necessárias para o desenvolvimento das atividades, através de 

equipamentos, assistência e salários adequados (Condições de Trabalho); a realização 

das atividades, entretanto, está implicando desgaste gerado pelo esforço físico 

despendido e pela repetição de tarefas (Desgaste e Desumanização).  

 Mais de 80% dos participantes reconhecem no trabalho realizado a 

possibilidade do reconhecimento como pessoa e o crescimento pessoal (Auto-

expressão); enquanto que mais de 60%, o percebem como proporcionando a 

oportunidade de independência econômica e sobrevivência (Recompensa Econômica).  

 Para os participantes, ter condições de trabalho e recompensas econômicas 

compatíveis faz com que o sentido de trabalho como oportunidade de crescimento 

pessoal e de reconhecimento como pessoa respeitada aumente. Por outro lado, as 

condições de trabalho, também, revelaram-se diretamente associadas ao trabalho, visto 

como obrigação do cumprimento da tarefa (Responsabilidade). O trabalho descrito 

como obrigação (Responsabilidade) também está gerando a percepção de desgaste 

físico, o que pode explicar o assinalado no segmento de contextualização, quando se 

discorre sobre a insatisfação dos funcionários para com a empresa. 

As médias estimadas para a amostra atual nos fatores descritivos, à exceção do 

fator Desgaste e Desumanização, revelaram-se superiores às da pesquisa com bancários 

de Borges e Alves-Filho (2001), o que leva a acreditar que os bancários do presente 

estudo percebem o trabalho realizado de forma mais positiva. A diminuição, ainda que 
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discreta, nos escores do fator Desgaste e Desumanização sugere, também, que tal 

aspecto é menos percebido no trabalho dos funcionários investigados. As variações nos 

resultados tanto podem ser decorrentes de diferenças entre os bancos quanto do tempo 

transcorrido entre as pesquisas. 

 A amostra valoriza igualmente os fatores Auto-expressão e Realização Pessoal 

e o fator Sobrevivência Pessoal. Para eles, então, realizar-se, expressar sua criatividade 

e ter prazer pela realização das tarefas são tão importantes quanto o conforto pessoal e 

familiar e a possibilidade de ascensão social.  

 Eles se percebem vivenciando muito mais desgaste físico e desumanização nas 

atividades desenvolvidas do que acreditam que deveriam ter (média do FD5-Desgaste e 

Desumanização versus média do FV4-Desgaste e Desumanização).  

 Aqueles funcionários que valorizam o fator Justiça no Trabalho também 

valorizam os fatores Auto-expressão e Realização Pessoal e Sobrevivência Pessoal e 

Familiar e vice-versa (correlações positivas). Pode-se concluir, também, que, para os 

participantes, valorizar a Justiça no Trabalho equivale a não acreditar no trabalho como 

gerador de desgaste físico (correlação negativa).  

 A valorização da possibilidade de expressão e realização através do trabalho 

implica a valorização da garantia de sustento pessoal e familiar. A valorização do 

trabalho como possibilidade de sobreviver e sustentar a família, também correlacionada 

de forma positiva com o fator Desgaste e Desumanização, significa que, mesmo a 

Sobrevivência Pessoal e Familiar estando associada ao prazer pela realização das 

atividades (Auto-expressão e Realização), também se associa ao esforço físico e 

dedicação que gera desgaste. 
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As médias, no que concerne aos valores do trabalho para esta amostra, 

diminuíram em relação à amostra do estudo de Borges e Alves-Filho (2001) e podem 

indicar que esses funcionários acreditam menos no trabalho. Ressalta-se, mais uma vez, 

que tal diferença tanto pode ter origem no tempo decorrido entre as pesquisas, quanto 

nas especificidades dos bancos pesquisados. 

Considera-se, então, contemplados nas explanações anteriores os itens que 

concernem a: 1) o que o trabalho é e o que deveria ser para os participantes (atributos 

descritivos e valorativos); 2) como esses atributos são hierarquizados; e 3) as 

associações entre eles.  

 Os itens c, d, e e f, relativos à questão 2, que tratam da centralidade do trabalho e das 

associações entre as facetas do significado do trabalho e as características biográficas dos participantes, 

estão contemplados nos parágrafos seguintes.  

 Relativamente às características biográficas, se observou que as mulheres da amostra revelaram 

valorizar mais que os homens o fator Justiça no Trabalho, assim como os funcionários que residem com 

os pais, os não-comissionados e os não casados. Este resultado parece compreensível se consideradas as 

características dos participantes que o elegeram: 1) as mulheres, culturalmente discriminadas; na empresa 

estudada, muito recentemente começaram a exercer funções de destaque, porém, acredita-se que o 

número de mulheres nestas funções está aquém da proporcionalidade delas na empresa;  2) os 

funcionários que residem com os pais, conforme levantado no Capítulo Método, são aqueles com menos 

tempo de empresa e, conseqüentemente, com os menores salários e oportunidades; 3) considera-se que os 

mesmos motivos estão associados aos não-casados; 4) os não-comissionados, com salários sem reajustes 

e tratamento diferenciado dos que respondem por funções comissionadas (de confiança); enfim, tendem 

todos a valorizar mais aquela característica que julgam menos presente. 
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Os participantes com segundo grau foram os que apresentaram as maiores 

médias para o fator valorativo Sobrevivência Pessoal e Familiar, importa destacar que 

são desses mesmos funcionários as menores médias para o fator Auto-expressão. 

 Os funcionários comissionados reconhecem o fator Recompensa Econômica como o mais 

representativo daquilo que o trabalho é para eles, o que pode ser justificado pelos níveis salariais 

conferidos pelos espaços organizacionais que ocupam; em contra-partida, os não-comissionados tiveram 

nesse fator sua menor média dentre os atributos descritivos. Convém lembrar, também, que os não-

comissionados elegeram a Justiça no Trabalho como o principal representante do que o trabalho deve ser, 

possivelmente por ansiarem mais eqüidade entre suas funções e as dos comissionados. 

 As correlações negativas verificadas entre as variáveis idade, tempo de empresa e tempo de 

trabalho e os fatores descritivos Auto-expressão e Condições de Trabalho e os valorativos Justiça no 

Trabalho e Auto-expressão e Realização Pessoal, podem ser reflexo das vivências dos funcionários, as 

quais estariam influenciando negativamente tanto a percepção do trabalho concreto quanto a crença nos 

valores do trabalho. Contudo, uma reflexão que se julga cabível, diz respeito à falta de conhecimento das 

características destes funcionários quando mais jovens, com menos tempo de empresa e de trabalho, tal 

reflexão traz a questão: suas percepções e crenças teriam sido distintas no passado. Acredita-se que um 

estudo longitudinal poderia trazer luz à questão, esclarecendo se a experiência na empresa traz a 

descrença ou se as pessoas mais jovens são realmente mais positivas, independentemente do estímulo 

organizacional.    

 No que diz respeito à Centralidade do Trabalho, para 58,5% dos funcionários, os escores da 

centralidade absoluta do trabalho estão compreendidos no nível mais alto – elevada centralidade – 

resultado equivalente ao encontrado para os japoneses, na pesquisa realizada em 1987, pela equipe MOW. 

Acredita-se, no entanto, que estes resultados estão ditados pelo desejo de aprovação social, diante de um 

padrão julgado desejável. Quando comparadas as esferas da vida (família, trabalho, lazer, religião e 

comunidade), a família aparece em primeiro lugar, seguida do trabalho e do lazer. A religião aparece em 

quarto lugar e em último, a comunidade. Esta tendência se confirma quando para apenas 28% dos 

funcionários o trabalho ocupa o 1º lugar de importância entre as esferas da vida; para 57% deles, esta 

posição desloca-se para o 2º lugar. Estes percentuais, entretanto, vêm confirmar a alta centralidade 
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atribuída ao trabalho pela amostra, uma vez que, para 85%, o trabalho situa-se entre as duas esferas mais 

importantes da vida.  

 No que concerne aos padrões do significado do trabalho, os escores combinados resultaram em 

seis grupos. Entende-se que não se trata da configuração ideal, mas da melhor arrumação encontrada para 

a amostra.   

 O expressivo-instrumental, com 8,9% dos participantes, para este padrão a possibilidade de 

expressão e realização e as questões de ordem econômico-familiar são igualmente valorizadas. Percebem 

no trabalho realizado a possibilidade de auto-expressar-se e de recompensa econômica. De acordo com as 

médias atribuídas, seus valores encontram respaldo na realidade da empresa, ainda que eles revelem 

encontrar estes atributos em menor proporção do que gostariam.   

 Responsabilidade desgastante é o segundo padrão, com 9,8% dos participantes, para os quais a 

obrigação ou o dever da realização das tarefas (Responsabilidade) é o aspecto que percebem como 

predominante na realidade do trabalho; este grupo, outrossim, valoriza o esforço físico, desgastante e 

desumanizante no trabalho.  

 O terceiro padrão, denominado de instrumental, com 6,5% dos funcionários. Para eles, o 

principal atributo descritivo do trabalho é Recompensa Econômica, sendo o fator mais valorizado 

Sobrevivência Pessoal e Familiar. 

 Responsabilidade instrumental, o quarto padrão, com 11,4% da amostra, o trabalho significa a 

soma da obrigação do cumprimento da tarefa com a recompensa material pelo cumprimento de suas 

responsabilidades e isto se justifica pela possibilidade da sobrevivência tanto pessoal como familiar 

(principal valor). 

No padrão expressivo instrumental, o mais expressivo da amostra, com 51,2% dos funcionários, 

o trabalho é visto como Recompensa Econômica, porém este fator vem seguido muito proximamente do 

fator Auto-expressão. Estes funcionários valorizam a possibilidade de Auto-expressar-se e realizar-se 

através do trabalho, põem, contudo, o fator Sobrevivência Pessoal e Familiar, em segundo lugar.  
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O sexto padrão, realização e responsabilidade, com 8,1% dos participantes, 

formado por funcionários que, apesar de verem o trabalho como obrigação e 

valorizarem a Justiça no trabalho, também crêem  no trabalho como possibilidade de 

auto-expressar-se e realizar-se. 

As combinações dos escores revelaram-se influenciadas pelo fato de ser ou 

não comissionado; assim, há um predomínio de comissionados (61,5%) no padrão 

quatro – responsabilidade instrumental – e de não-comissionados (66,7%) no primeiro 

padrão – expressivo-instrumental, no segundo – (88,9%) e no sexto – realização e 

responsabilidade. 

Os funcionários com mais tempo de agência (13,7 anos, em média) 

predominam no padrão 2 – responsabilidade desgastante e os com menos tempo (3,9 

anos) no quatro – responsabilidade instrumental.  

 Os esclarecimentos quanto à terceira questão de pesquisa estão sumarizados a 

seguir: 

 A Centralidade relativa do trabalho é a faceta do significado do trabalho que 

prediz o comprometimento com a carreira. Tal resultado pode representar que para 

aqueles que têm no trabalho a mais importante esfera da vida o comprometimento com a 

carreira é elevado. 

Para o comprometimento com o sindicato, encontraram-se dois preditores 

estatisticamente significativos: o fator valorativo Sobrevivência Pessoal e Familiar e o 

fator descritivo Auto-expressão, significando que a valorização de aspectos como a 

garantia do sustento pessoal e da família vincula mais fortemente esses sujeitos ao 

sindicato. De maneira diferente, acontece com o fator Auto-expressão, cuja maior 
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presença entre as características do trabalho concreto implica menos interesse pelas 

questões sindicais. Isto pode ser entendido como a expressão da satisfação dos 

funcionários posto que para eles o fator valorativo Auto-expressão e Realização Pessoal 

foi um dos mais valorizados.    

Para o comprometimento organizacional, a análise de regressão explica 14% e 

assinala também dois preditores: o fator valorativo Auto-expressão e Realização Pessoal 

e a Centralidade relativa do trabalho recodificada. A explicação para tal resultado pode 

encontrar-se em que, para os funcionários que revelam alta Centralidade do trabalho, 

quanto mais a empresa oferecer possibilidade de realização e expressão de suas 

habilidades e sentimentos, maior será seu devotamento a ela. 

As médias do comprometimento com a carreira e com a organização foram 

maiores naqueles participantes que apresentaram os níveis mais elevados de 

centralidade relativa do trabalho, sendo também mais elevadas as médias no 

comprometimento com a carreira dos funcionários que, na hierarquia dos atributos 

descritivos, destacam como principal característica do trabalho realizado a Auto-

expressão (Fator Descritivo 1). 

Julga-se que o item b referente à questão 3 – associação entre padrões do 

comprometimento e do significado do trabalho – não está contemplado, tendo em vista a 

impossibilidade de realizar-se os procedimentos estatísticos pertinentes, em face da 

distribuição de freqüência concentrada em um determinado cluster de significado do 

trabalho, já referida.  
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9. Considerações finais e recomendações 

 

   Partindo-se dos resultados apresentados nesta pesquisa, julga-se possível fazer 

algumas recomendações que venham colaborar na definição das políticas 

administrativas da empresa em questão: 

1) Aspectos a serem considerados que possivelmente concorrerão para elevar 

as médias de comprometimento: 

a) Com a organização – configuração das tarefas de maneira que possam ser 

desenvolvidas, possibilitando a expressão de conhecimento e habilidades, ao mesmo 

tempo em que tragam realização, o fator valorativo Auto-expressão e Realização 

Pessoal revelou-se preditor do comprometimento organizacional. 

b) Com a carreira – elaboração de um plano de desenvolvimento de carreiras, 

que possa suscitar nos funcionários esta noção que parece pouco valorizada, as médias 

inferiores neste foco podem estar associadas a este aspecto. 

c) Desenvolvimento de políticas/ações que reconheçam o papel da família, já 

que para os funcionários a família é a esfera mais importante da vida.   

d) Favorecimento ao surgimento de um clima de maior confiança na 

administração, com práticas mais democráticas, pois se sentiu grande receio da parte 

dos funcionários em responder o questionário e a principal preocupação de todos era o 

sigilo e o anonimato, que temiam não ser respeitados. 
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Como últimos comentários serão expostas as percepções sobre as limitações 

do estudo: 

a) O fato de os questionários serem enviados para preenchimento sem 

esclarecimentos diretos adicionais, configurou-se em grande dificuldade. Percebe-se que 

algumas questões não foram respondidas por falta de entendimento, pois aqueles 

participantes que tiveram oportunidade buscaram esclarecimentos sobre algumas delas.   

b) O protocolo tão extenso também teve implicação na disponibilidade em 

responder, houve alguns comentários sobre esse aspecto.  

c) O momento de aplicação talvez não tenha sido o mais adequado, pois os 

participantes estavam vivenciando um processo de transformação radical, com 

redesenho geral, inclusive com a possibilidade de transferência indesejada (concretizada 

em alguns casos). 

Considera-se que o objetivo da pesquisa, ainda que não integralmente, foi 

alcançado, seria interessante a realização de uma outra que pudesse agregar informações 

de natureza qualitativa aos dados já coletados, pois em conformidade com alguns 

autores (por exemplo, Bastos, 1994a; Borges, 1998b) defende-se aqui, também, o 

caráter de complementaridade entre as técnicas quantitativas e qualitativas.  

 Ressalta-se, também, aqui, a importância da realização de estudos 

longitudinais, na apreensão da variabilidade dos dois construtos explorados, o que 

poderia ser extremamente útil com relação à empresa em destaque, principalmente, na 

análise da influência do tipo de gestão na atribuição de significados e no 

comprometimento no trabalho. 
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ANEXO 1 – Análise fatorial dos atributos valorativos 
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Análise fatorial dos atributos valorativos         
     

Itens FV 1 FV 2 FV 3 FV 4
Número de Itens 14 14 10 9

Coeficiente Alfa (0,87) 0,92 0,81 0,78 0,77

Proporção da Explicação da Variância (33,39%) 16,9 12,0 5,3 4,0

29. Trabalho com conforto nas formas adequadas de higiene, 
disponibilidade de materiais, equipamentos adequados e 
conveniência de horário. 

0,83  

46. No meu trabalho são adotadas todas as medidas de 
segurança recomendáveis. 

0,81  

57. Recebo toda assistência que mereço 0,78  

56. No meu trabalho, tenho as ferramentas necessárias 0,75  

53. Trabalho em ambiente limpo 0,74  

9. Se trabalho, tenho o retomo econômico merecido. 0,66  

13. No meu trabalho são tomados todos os cuidados 
necessários à higiene do ambiente. 

0,66  

26. O que ganho é suficiente e de acordo com meu esforço 0,65  

22. A empresa cumpre obrigações para comigo. 0,64  

4. Os chefes sabem se comunicar com cada um. 0,55  

14. Fazendo minhas tarefas, não corro riscos físicos. 0,53  

44. Todos os trabalhadores se esforçam como eu 0,53  

20. O trabalho me proporciona as principais assistências 
(transporte, educação, saúde, moradia, aposentadoria, etc.). 

0,51  

48. Todos que trabalham têm os mesmos direitos 0,40  

63. Trabalhando, tenho oportunidades de expressão de minha 
criatividade 

0,61 

59. Sinto-me produtivo. 0,57 

60. Trabalhando, desenvolvo minhas habilidades 
interpessoais. 

0,57 

40. Trabalhando, estou usando meu pensamento para fazer as 
tarefas. 

0,49 

61. Influencio nas decisões da organização (contribuindo para 
a formação de opiniões 

0,46 

8. Os resultados do que faço beneficia os outros (usuários, 
clientes e pessoas em geral). 

0,48 

25. Minhas tarefas exigem de mim tentar fazer o melhor. 0,47 

30. Fazendo minhas tarefas, tenho oportunidades permanentes 
de aprendizagem de novas coisas. 

0,47 

33. Os colegas de trabalho me querem bem 0,43 

1. É um prazer realizar minhas tarefas 0,41 

18. Os chefes confiam em mim. 0,39 

3. As pessoas sabem o quanto é importante o meu trabalho. 0,36 

17. Trabalhando, faço amizades. 0,36 

27. O trabalho me toma uma pessoa digna. 0,29 

34. Meu trabalho é minha sobrevivência  0,66

5. O meu trabalho é o meu sustento.  0,58

36. Trabalho para ter assistência para mim e minha família  0,55
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6. Sou independente porque assumo minhas despesas 
pessoais. 

 0,51

 19. Trabalhando, decido o que compro para mim.  0,50

28. O trabalho é a garantia da existência humana.  0,48

35. Trabalhar bem é o que preciso fazer para continuar no 
meu emprego 

 0,44

64. O trabalho me garante receber meu salário  0,40

37. O trabalho é a base para o progresso da sociedade.  0,40

43. Trabalho de acordo com minhas possibilidades  0,37

 

 
50. O trabalho me deixa esgotado.  0,66 
58. Tenho que tenninar minhas tarefas com pressa  0,62 
51. Trabalhando, sinto-me atarefado.  0,61 
45. Trabalhando, sinto-me como uma máquina ou um animal.  0,48 
24. O trabalho é duro porque exige esforço, dedicação e luta.  0,44 
41. O trabalho é corrido quando se trabalha também em casa  0,42 
47. Sou discriminado devido ao meu trabalho.  0,38 
23. Trabalhar exige esforço fisico (corporal).     0,30 
Extraída de Borges (1999b).  
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ANEXO 2 – Análise fatorial dos atributos descritivos  
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Análise fatorial dos atributos descritivos           

Itens FD1 FD2 FD3 FD4 FD5

N° de Itens 14 9 5 3 11
Coeficientes Alfa (0,94) 0,91 0,83 0,7 0,82 0,73
Proporção da Explicação da Variância (45,%) 24,4 7,1 4,1 3 2,2
14. Minhas opiniões levadas em conta. 0,73     
59. Influência nas decisões (contribuindo para a formação de 
opiniões). 

0,7     

3. Reconhecimento da importância do que faço. 0,62     
12. O sentimento de ser tratada como pessoa respeitada. 0,6     
48. Reconhecimento pelo que faço. 0,59     
4. Boa comunicação dos chefes comigo. 0,56     
15. A confiança dos chefes em mim. 0,56     
16. Crescimento pessoal na vida. 0,57     
61. Oportunidades de expressão pe minha criatividade. 0,55     
28. Oportunidades permanentes de aprendizagem de novas coisas. 0,53     

 31. Permanência no emprego pela qualidade do que faço. 0,47     
58. Desenvolvimento das minhas habilidades interpessoais. 0,46     
8. Benefícios para os outros (usuários, clientes e pessoas em geral). 0,39     
20. Reconhecimento da autoridade dos superiores. 0,35     
53. Equipamentos necessários e adequados.  0,77    
27. Conforto nas formas de higiene, disponibilidade de materiais, 
equipamentos adequados e conveniência de horário. 

 0,75    

49. Limpeza no ambiente de trabalho.  0,75    
54. Assistência merecida.  0,72    
13. Cuidados necessários à higiene no ambiente de trabalho.  0,67    
41. Adoção de todas as medidas de segurança recomendáveis no 
meu trabalho. 

 0,65    

60. Cumprimento das normas e obrigações da organização (empresa) 
para comigo. 

 0,57    

44. Percepção de que ganho pouco para o esforço que faço.  0,44    
62. Meu salário.  0,37    
38. Tarefa cumprida.   0,53   
21. Ocupação de meu tempo.   0,46   
34. Obediência aos superiores.   0,45   
39. Tarefas e obrigações de acordo com minhas possibilidades.   0,43   
 51. Sentimento de estar bem de cabeça (mentalmente).   0,43   
5. Meu sustento.    0,74  
6. Independência para assumir minhas despesas pessoais.    0,69  
30. Minha sobrevivência.    0,64  
46. Sentimento de que sou gente.     0,64
23. Dureza, pela exigência de esforço, dedicação e luta.     0,59
40. Sentimento de ser como uma máquina ou um animal.     0,55
52. Exigência de rapidez.     0,55
22.Esforço físico (corporal) na execução do trabalho.     0,52
37. Uma vida corrida quando se trabalha também em casa.     0.52
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47. Percepção de que estou atarefado.     0,51
56. Pressa em fazer e terminar minhas tarefas.     0,45
35. Tarefas parecidas diariamente feitas.     0,41
10. Repetição diária de tarefas.     0,35
42. Discriminação pelo meu trabalho.         0,31

Extraído de Borges (1999b).      
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ANEXO 3 – Análise fatorial dos focos do comprometimento no trabalho 
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Análise fatorial dos focos do comprometimento no trabalho       
     
Itens Carga fatorial 
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL      
 - Sinto-me orgulhoso de fazer parte... .82   .71
 - Organização como grande instituição .80   .65
 - A organização inspira o melhm de mim.... .76   .61
 - Estou contente por ter escolhido a organização .76   .59
 - A organização é a melhor de todas... .70   .54
 - Valores similares aos da organização... .63   .45
 - Decidir trabalhar na organização foi um erro .63   .45
 - Me interesso pelo destino da organização .51   .33
 - Sinto pouca lealdade .41   .19
COMPROMETIMENTO COM O SINDICATO         
 - Sindicato como uma grande instituição  .77  .60
 - Há muito que se ganhar em se ingressar ....  .76  .59
 - Sinto orgulho de fazer parte do sindicato  .75  .61
 - A decisão de ingressar é um gesto inteligente  .72  .52
 - As conquistas do sindicato são exemplos....  .70  .51
 - Os problemas do sindicato são problemas meus....  .68  .47
 - Pouca confiança nos membros  .56  .32
 - Sinto pouca lealdade....  .51  .26
 - O que se paga ao sindicato não compensa  .39  .16
 - Meus valores e os do sindicato não são similares  .32  .11
COMPROMETIMENTO COM A CARREIRA         
 - Gosto muito da profissão para largá-Ia   .74 .59
 - Mesmo sem precisar, continuaria exercendo...   .71 .52
 - Profissão é ideal para trabalhar o resto da vida   .69 .54
 - Poderia escolher outra profissão   .68 .47
 - Não escolheria a mesma profissão   -.67 .47
 - Desejo fazer minha carreira nesta profissão   .67 .49
 - Sinto-me desapontado por ter escolhido a profissão   .65 .49
Eigenvalues 6.133 3.957 2.358   
Percentual de variância total explicada 22.7 14.7 8.7  
Alfa de Cronbach .88 .84 .83   
Extraído de Bastos (l994a).  
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ANEXO 4 – Protocolo de coleta de dados 
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Olá! Estamos realizando a presente pesquisa com o objetivo  

de       ampliar a compreensão das relações do indivíduo com 

o seu trabalho. Na realidade, esta é a segunda etapa do 

desenvolvimento do nosso projeto. Anteriormente, visitamos 

várias instituições nas quais entrevistamos ou aplicamos 

questionários em alguns trabalhadores, desenvolvendo uma 

exploração inicial do assunto e testando nossos próprios 

instrumentos. 

UFRN/CCHLA 
Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia

 
    QUESTIONÁRIOS 

 Desta forma, os questionários que se seguem foram fruto deste 
processo. Agora, você foi escolhido, como um dos representantes dos 
bancários, para respondê-los. Precisamos, então, contar com sua 
colaboração. É assim que se produz conhecimento sistemático sobre nossa 
realidade. 

INSTRUÇÕES GERAIS 
PROJETO DE PESQUISA: 

Significado do Trabalho, 

Motivação e Comprometimento

no Trabalho 

 Segue-se um conjunto de questionários. O primeiro deles, o 
Inventário do Significado e Motivação no Trabalho (ISMT), o qual 
contém perguntas sobre o trabalho em várias perspectivas: como deve ser 
(trabalho ideal), suas expectativas (o que você espera dele), como é na 
realidade e como você percebe seu desempenho. Por isso, o ISMT está 
dividido em várias partes. Segue-se, então, com duas questões sobre a 
importância do trabalho em sua vida.indaga como você reage diante do 
estresse. Depois, você encontrará questionário sobre comprometimento no 
trabalho que l indaga sobre seu vínculo com a organização, com sua 

icato. Por fim, há uma ficha sócio-demográfica, 
o de algumas características suas que serão 
alisar suas respostas ao questionário citado 

Grupo de Estudos em Saúde Mental e Trabalho
 

tionários foram elaborados baseados na confiança 
colaborador. Por isso, não há artifícios para o 
 sinta uma certa repetição, mas o que ocorre é que 
carreira e com o sind
solicitando o registr
importantes para an
anteriormente. 

 Nossos ques
que temos em você, 
confundir. Talvez você
he 
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precisamos que opine sobre o mesmo aspecto do trabalho (por exemplo: 
salário e natureza das tarefas) em várias perspectivas de análise previstas 
(por exemplo, como tais aspectos são valorados, como são esperados, 
como são observados, como se relacionam com o os eu desempenho). 

 Sinta-se inteiramente à vontade para dar suas opiniões. Não 
há previsão de respostas certas ou erradas, pois o que importa é sua 
opinião sincera. 

 Suas respostas serão ANÔNIMAS e mantidas em sigilo. Não 
escreva seu nome nem assine os questionários. As respostas serão 
analisadas em conjunto e de forma confidencial. 

 Cada questionário, a seguir, tem suas próprias instruções 
específicas. Antes de iniciar cada um, preste bem atenção a tais instruções. 
Responda todos os itens. Não deixe nada em branco. 

 
INVENTÁRIO DO SIGNIFICADO E MOTIVAÇÃO NO 
TRABALHO - ISMT 
 

A seguir, você vai encontrar uma lista de frases sobre o trabalho. 
Reflita quanto cada resultado destes representa algo que o seu trabalho 
deve ser. Queremos saber como seria seu trabalho ideal. Indique-nos 
sobre esta sua avaliação atribuindo pontos de 0 a 4. 

Vejamos antecipadamente os seguintes exemplos: 

E1. __4_ Trabalhar gera alegria de viver 
E2. __0_ Trabalhando, fico com uma dor nas costas 
E3. __2_ Trabalhando, sou criativo. 

 

As respostas dadas significam que é de importância máxima o 

trabalho gerar Alegria de viver, que não é desejável que o 

trabalho gere Uma dor nas costas e que é desejável que o 

trabalho oportunize a expressão de sua criatividade, mas 

apenas moderadamente.  

Agora é sua vez de responder. Vamos lá! Opine: quanto (de 

0 a 4) as frases contam algo que o trabalho deve ser? 

1. ____ É um prazer realizar minhas tarefas 

2. ____ Tenho oportunidades de me tornar mais profissionalizado 
(mais qualificado). 

3. ____ As pessoas sabem o quanto é importante o meu trabalho. 

4. ____ Os chefes sabem se comunicar com cada um. 

5. ____ O meu trabalho é o meu sustento. 

6. ____ Sou independente porque assumo minhas despesas 
pessoais. 

7. ____ Meu emprego é estável (emprego garantido). 

8. ____ Os resultados do que faço beneficia os outros (usuários, 
clientes e pessoas em geral). 

9. ____ Se trabalho, tenho o retorno econômico merecido. 

10. ____ Estou repetindo as mesmas tarefas todos os dias. 

11. ____ Tenho que pensar e me esforçar para conseguir fazer o 
trabalho. 

12. ____ Eu sinto que sou tratado como pessoa respeitada. 
13. ____ No meu trabalho são tomados todos os cuidados necessários à 

higiene do ambiente. 

14. ____ Fazendo minhas tarefas, não corro riscos físicos. 

15. ____ Eu gosto de ver minhas tarefas prontas. 

16. ____ Minhas opiniões sobre o trabalho são levadas em conta. 
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17. ____ Trabalhando, faço amizades. 

18. ____ Os chefes confiam em mim. 

19. ____ Trabalhando, decido o que compro para mim. 

20. ____O trabalho me proporciona as principais assistências 
(transporte, educação, saúde, moradia, aposentadoria, etc.). 

21. ____ Reconheço a autoridade dos superiores. 

22. ____ A empresa cumpre obrigações para comigo. 

23. ____ Trabalhar exige esforço físico (corporal). 

24. ____ O trabalho é duro porque exige esforço, dedicação e luta. 

25. ____ Minhas tarefas exigem de mim tentar fazer o melhor. 

26. ____ O que ganho é suficiente e de acordo com meu esforço. 

27. ____ O trabalho me torna uma pessoa digna. 

28. ____ O trabalho é a garantia da existência humana. 

29. ____ Trabalho com conforto nas formas adequadas de higiene, 
disponibilidade de materiais, equipamentos adequados e 
conveniência de horário. 

30. ____ Fazendo minhas tarefas, tenho oportunidades              
permanentes de aprendizagem de novas coisas. 

31. ____ Eu assumo as conseqüências do que decido sobre meu 
trabalho. 

32. ____ Meu corpo é necessário para executar minhas tarefas. 

33. ____ Os colegas de trabalho me querem bem. 

34. ____ Meu trabalho é minha sobrevivência. 

35. ____ Trabalhar bem é o que preciso fazer para continuar no meu 
emprego. 

36. ____ Trabalho para ter assistência para mim e minha família. 

37. ____ O trabalho é a base para o progresso da sociedade. 

38. ____ O trabalho é para ser feito de acordo com o que dizem os 
superiores. 

39. ____ Todo dia faço tarefas parecidas. 

40. ____ Trabalhando, estou usando meu pensamento para fazer as 
tarefas. 

41. ____ O trabalho é corrido quando se trabalha também em casa. 

42. ____ Trabalhar é fazer a tarefa. 

43. ____ Trabalho de acordo com minhas possibilidades. 

44. ____ Todos os trabalhadores se esforçam como eu. 

45. ____ Trabalhando, sinto-me como uma máquina ou um    animal. 

46. ____ No meu trabalho são adotadas todas as medidas de segurança 
recomendáveis. 

47. ____ Sou discriminado devido ao meu trabalho. 

48. ____ Todos que trabalham têm os mesmos direitos. 

49. ____  Esforço-me muito e ganho pouco. 

50. ____ O trabalho me deixa esgotado. 

51. ____ Trabalhando, sinto-me atarefado. 

52. ____ Sou reconhecido pelo que faço. 

53. ____ Trabalho em ambiente limpo. 

54. ____ Mereço ganhar mais pelo meu trabalho. 

55. ____ No meu trabalho, estão sempre me exigindo rapidez. 

56. ____ No meu trabalho, tenho as ferramentas necessárias. 

57. ____ Recebo toda assistência que mereço. 

58. ____ Tenho que terminar minhas tarefas com pressa. 
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59. ____ Sinto-me produtivo. 

60. ____ Trabalhando, desenvolvo minhas habilidades interpessoais. 

61. ____ Influencio nas decisões da organização 

(contribuindo para a formação de opiniões). 

62. ____ Sigo as normas das organizações (empresas). 

63. ____ Trabalhando, tenho oportunidades de 

expressão de minha criatividade. 

64. ____ O trabalho me garante receber meu salário. 

Agora você vai refletir sobre vários resultados  do 

trabalho, procurando responder a duas questões: 

A) Quanto você espera que o seu trabalho apresente o 

resultado indicado? 

B) Quanto ocorre concretamente no seu trabalho o 

resultado indicado? 

 Você responderá a estas questões atribuindo também 

pontos de 0 a 4. Vejamos os exemplos para que esteja mais 

seguro ao apresentar suas respostas: 

Quadro de Exemplos 
Resultados gerados pelo trabalho  Espero Ocorre

E1. Alegria de viver 2 0 

E2. Uma dor nas costas 3 4 

E3. Criatividade 3 1 

 

 As respostas dos exemplos significam que você 

espera com moderação que o trabalhe gere Alegria de viver e 

que nunca observa, de fato, isto acontecer. Quanto a Uma dor 

nas costas espera mais intensamente (mais não ao máximo) 

isto acontecer e observa ocorrer sempre ou intensamente. Tem 

a mesma expectativa em relação à criatividade no seu 

trabalho, porém observa ocorrer apenas raramente. 

 Agora que você já compreendeu, vamos lá! Aproveite a 
oportunidade para nos contar quanto você espera e quanto você observa 
ocorrer o resultado indicado onde você trabalha. 
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Trabalhando, obtenho: Espero Ocorre 

1. Prazer pela realização de minhas tarefas.   

2. Oportunidades de me tornar mais profissionalizado 
(mais qualificado). 

  

3. Reconhecimento da importância do que faço.   

4. Boa comunicação dos chefes comigo.   
5. Meu sustento.   

6. Independência para assumir minhas despesas pessoais.   

7. Estabilidade no emprego.   

8. Benefício para os outros (usuários, clientes e pessoas 
em geral). 

  

9. Retorno econômico merecido.   

10. Repetição diária de tarefas.   

11. O uso de meu pensamento ou da cabeça.   

 
Trabalhando, obtenho: 

Espe Ocorre 

12. O sentimento de ser tratada como pessoa respeitada.   

13. Cuidados necessários à higiene no ambiente de 
trabalho. 

  

14. Minhas opiniões levadas em conta.   
15. A confiança dos chefes em mim.   

16. Crescimento pessoal na vida.   

17. Independência para decidir o que compro para mim.   

18. Assistência em transporte, educação, saúde, moradia, 
aposentadoria, etc. 

  

19. Responsabilidade para enfrentar os problemas do 
trabalho. 

  

20. Reconhecimento da autoridade dos superiores.   

21. Ocupação de meu tempo.   

22. Esforço físico (corporal) na execução do trabalho.   

23. Dureza, pela exigência de esforço, 
dedicação e luta. 

  

24. Exigência de tentar fazer o melhor.   

25. Percepção de que ganho o suficiente e de acordo com 
meu esforço. 

  

26. Sentimento de que sou uma pessoa digna.   
Trabalhando, obtenho: Espe Ocorre 

27. Conforto nas formas de higiene, disponibilidade de 
materiais, equipamentos adequados e conveniência de 
horário. 

  

28. Oportunidades permanentes de aprendizagem de 
novas coisas. 

  

29. Responsabilidades por minhas decisões.   

30. Minha sobrevivência.   

31. Permanência no emprego pela qualidade do 
que faço. 

  

32. Assistência para mim e minha família.   
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33. Contribuição para o progresso da sociedade.   

34. Obediência aos superiores.   

35. Tarefas parecidas diariamente feitas   

36. Percepção de estar ocupado, fazendo alguma coisa.   

37. Uma vida corrida quando se trabalha também em 
casa. 

  

38. Tarefa cumprida.   

39. Tarefas e obrigações de acordo com minhas 
possibilidades. 

  

   

40. Sentimento de ser como uma máquina ou 
um animal. 

  

 
Trabalhando, obtenho: Espe Ocorre 

41. Adoção de todas as medidas de segurança 
recomendáveis no meu trabalho. 

  

42. Discriminação pelo meu trabalho.   

43. Igualdade de direitos para todos que trabalham.   

44. Percepção de que ganho pouco para o esforço que 
faço. 

  

45. Sentimento de que estou esgotado.   

46. Sentimento de que sou gente.   

47. Percepção de que estou atarefado.   

48. Reconhecimento pelo que faço.   

49. Limpeza no ambiente de trabalho.   
50. Merecimento de ganhar mais pelo que faço.   

51. Sentimento de estar bem de cabeça (mentalmente).   

52. Exigência de rapidez.   

53. Equipamentos necessários e adequados.   

54. Assistência merecida.   

55. Oportunidade de exercitar o meu corpo.   

56. Pressa em fazer e terminar minhas tarefas.   

57. A percepção de ser produtivo.   

58. Desenvolvimento das minhas habilidades 
interpessoais. 

  

Trabalhando, obtenho: Espe Ocorre 

59. Influência nas decisões (contribuindo para a 
formação de opiniões). 

  

60. Cumprimento das normas e obrigações da 
organização (empresa) para comigo. 

  

61. Oportunidades de expressão de minha 
criatividade. 

  

62. Meu salário.   

 
 
Atribuindo pontos de 0 a 4, novamente, a cada item da lista que se segue, conte-nos agora: 
Quanto o que você obtém do seu trabalho depende de seu desempenho e/ou de seu esforço? 
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1. ___ Prazer pela realização de minhas tarefas. 

2. ___ Oportunidades de me tornar mais profissionalizado 

(mais qualificado). 

3. ___ Reconhecimento da importância do que faço. 

4. ___ Boa comunicação dos chefes comigo. 

5. ___ Meu sustento. 

6. ___ Independência, porque assumo minhas despesas 

pessoais. 

7. ___ Estabilidade no emprego (emprego garantido). 

8. ___ Benefício para os outros (usuários, clientes e pessoas 

em geral). 

9. ___ Sentimento de ser tratada como pessoa respeitada. 
10. ___ O gosto de ver minhas tarefas prontas. 
11. ___ Minhas opiniões levadas em conta. 

12. ___ Amizades feitas no trabalho. 

13. ___ A confiança dos chefes em mim. 

14. ___ Assistência em transporte, educação, saúde, moradia, 

aposentadoria, etc. 

15. ___ Responsabilidade para enfrentar os problemas do 

trabalho. 

16. ___ Reconhecimento da autoridade dos superiores. 

17. ___ Ocupação de meu tempo. 

18. ___ Esforço físico (corporal) na execução do trabalho. 

19. ___ Exigência de tentar fazer o melhor. 

20. ___ Percepção de que ganho o suficiente e de acordo com 

meu esforço. 

21. ___ Sentimento de que sou uma pessoa digna. 

22. ___ Conforto nas formas adequadas de higiene, 

disponibilidade de materiais, equipamentos e conveniência de 

horário. 

23. ___ Oportunidades permanentes de aprendizagem de 

novas coisas. 

24. ___ Responsabilidades por minhas decisões. 

25. ___ O uso meu corpo e/ou das minhas energias físicas 

para executar minhas tarefas. 

26. ___ Sentimento de ser querido pelos colegas de trabalho. 

27. ___ Permanência no emprego pela qualidade do que faço. 
28. ___ Assistência para mim e minha família. 
29. ___ Contribuição para o progresso da sociedade. 

30. ___ Obediência aos superiores. 

31. ___ Uma vida corrida quando se trabalha também em 

casa. 

32. ___ Tarefa cumprida. 
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33. ___ Igualdade de esforços entre todos os trabalhadores. 

34. ___ Sentimento de ser uma máquina ou um animal. 

35. ___ Adoção de todas as medidas de segurança 

recomendáveis no meu trabalho. 

36. ___ Discriminação pelo meu trabalho. 

37. ___ Igualdade de direitos para todos que trabalham. 

38. ___ Sentimento de que estou esgotado. 

39. ___ Sentimento de que sou gente. 

40. ___ Percepção de que estou atarefado. 

41. ___ Limpeza no ambiente de trabalho. 

42. ___ Merecimento de ganhar mais pelo que faço. 

43. ___ Equipamentos necessários e adequados. 

44. ___ Assistência merecida. 

45. ___ A percepção de ser produtivo. 

46. ___ Desenvolvimento das minhas habilidades 

interpessoais. 

47. ___ Influência nas decisões (contribuindo para a formação de 

opiniões). 

48. ___ Cumprimento das normas e obrigações da organização (empresa) 
para comigo. 

49. ___ Meu salário. 

 

QUESTÕES SOBRE CENTRALIDADE  NO 

TRABALHO 

 

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que 

você pensasse sobre a importância do TRABALHO em sua 

vida. 

1. Para indicar qual a importância das áreas de sua vida, leia 

todos os itens abaixo e distribua, em qualquer combinação 

que você desejar, um total de 100 pontos entre eles. Quanto 

mais uma área for importante em sua vida, mais pontos você 

deverá marcar para ela. Você poderá atribuir zero caso 

considere que a área não tem nenhuma importância para você. 

Lembre-se: a soma dos pontos atribuídos a todos os itens, de 

“a” a “e”,  deverá ser igual a 100. 
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  PONTOS 
a)   +                  Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e contato com 

amigos). 

b)   +               Minha comunidade  (sindicato, associações de classe e de 
moradores, partidos políticos). 

c)   + Meu trabalho 

d)   + Minha religião 

e)   + Minha família 

      =   100  

 

 

2. Qual a importância do trabalho na sua vida? Assinale, com 

um círculo um dos números na escala abaixo: 

Uma das coisas 
menos importantes 
em minha vida 

 
1__ 2__3__ 4__ 5__ 6___7 
⏐    ⏐    ⏐     ⏐    ⏐     ⏐     ⏐ 

 

Uma das coisas 
mais importantes 
em minha vida 

 

COMPROMETI

MENTO NO 

TRABALHO 

 

A seguir você encontrará uma série de sentenças que 

procuram descrever o significado de vários aspectos do seu 

mundo de trabalho. Registre no espaço, o número que 

corresponde à  sua posição frente ao item, utilizando a 

seguinte escala: 

1- Discordo plenamente  5- Concordo levemente 

2- Discordo muito 4- Não discordo, 
nem concordo 6- Concordo muito 

3- Discordo levemente  7- Concordo plenamente 

 
⇒ Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da minha, que 

pagasse  o mesmo, eu provavelmente a escolheria  
 

⇒ Conversando com amigos, eu sempre me refiro a minha organização 
como uma grande instituição para a qual é ótimo trabalhar. 

 

⇒ Eu me sinto orgulhoso por fazer parte do meu sindicato.  
⇒ Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na profissão que escolhi.  
⇒ Eu julgo que os meus valores são muito similares aos valores 

defendidos pela organização onde trabalho. 
 

⇒ As conquistas do meu sindicato são um bom exemplo do que pessoas 
dedicadas podem realizar. 

 

⇒ Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria trabalhar na 
minha profissão atual. 

 

⇒ Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da 
organização onde trabalho. 
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⇒ Os problemas do meu sindicato são meus problemas.  
⇒ Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito sem trabalhar, 

eu, provavelmente, continuaria exercendo a minha profissão. 
 

⇒ A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim  
para meu progresso no desempenho do trabalho. 

 

⇒ Eu sinto pouca lealdade pelo meu sindicato.  
⇒ Eu gosto demais da minha profissão para largá-la.  
⇒ Eu me sinto contente por ter escolhido esta organização para 

trabalhar, comparando com outras organizações que considerei na 
época da contratação. 

 

⇒ Eu tenho pouca confiança  na maioria dos membros do meu 
sindicato. 

 

⇒ Esta minha profissão é a ideal para trabalhar o resto da vida.  
⇒ Freqüentemente, eu discordo das políticas da organização onde 

trabalho, em assuntos importantes relacionados com os seus 
trabalhadores. 

 

⇒ Eu falo do sindicato para os meus amigos como uma grande 
instituição para se fazer parte. 

 

⇒ Eu me sinto desapontado por ter escolhido a minha profissão.  
⇒ Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde 

trabalho. 
 

⇒ Há muito o que se ganhar ao ingressar no sindicato.  
⇒ Para mim, esta organização é a melhor de todas as organizações para 

se trabalhar. 
 

⇒ Decidir trabalhar nesta organização foi um erro de minha parte.  
⇒ A decisão de se ingressar no sindicato é um gesto inteligente.  
⇒ Meus valores e os valores do sindicato não são muito similares.  
⇒ O que se paga para pertencer ao sindicato não é compensado pelo 

benefícios que se recebe. 
 

⇒ Eu sinto pouca lealdade para com  organização onde trabalho.  
 

FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 

Pronto! Agora você já está terminando. Basta registrar 

seus dados pessoais na ficha que se segue. 
 

Agência de 

lotação:.................................................................................................. 

Idade:........................................................Sexo:......Feminino (....)  

Masculino (....) 

Tempo de 

Trabalho:................................................................................................ 

Tempo de 

profissão:................................................................................................ 

Tempo na lotação atual: 

........................................................................................ 

Setor da 

Instituição:............................................................................................. 

Nível de instrução: 

(  ) Primeiro Grau             (  ) Especialista 

(  ) Segundo Grau             (  ) Mestre 

(  ) Superior                      (   ) Doutor 

Religião: 

(  ) Católica       (  ) Evangélica            (  ) Espírita 

(   ) Nenhuma       (  ) Outra: 

................................................................... 

Freqüência à Igreja: 

(  ) Diariamente     (  ) Semanalmente    (  ) Quase semanalmente  
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(  ) Às vezes e nas datas especiais  (  ) Só nas datas especiais 

(  ) Nunca 

Estado Civil: 

       (  ) Casado    (  ) Solteiro    (  ) Viúvo    (  ) Separado ou Divorciado 

Número de 

Filhos:............................................................................................... 

Forma de residência: 

(  ) sozinho    (   ) com os pais   

(  ) com o cônjuge  (  ) cônjuge e filho(s)  

(  ) outra .................................................. 

Renda familiar (em torno de): 

(  ) 1 a 5 salários mínimos 

(  ) 6 a 10 salários mínimos 

(  ) 11 a 21 salários mínimos 

(  ) mais de 21 salários mínimos 

Renda Individual (em torno de): 

(  ) 1 a 5 salários mínimos 

(  ) 6 a 10 salários mínimos 

(  ) 11 a 21 salários mínimos 

 (  ) mais de 21 salários mínimos 

 

Tem cargo comissionado?  

(   ) Não     (   ) Sim 

Se sim, especifique: 

...................................................................................... 

Tempo de serviço em cargos 

comissionados:....................................................... 

Tempo de serviço no cargo comissionado 

atual:................................................... 

 

 

Aceite nossos agradecimentos pela prestigiosa colaboração! 
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ANEXO 5 – Correspondência à administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A 
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Natal-RN, 31 de outubro de 2002. 

Caro colega, 

V ocê está sendo convidado a participar de um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte-UFRN, através do Grupo de Estudos em Saúde Mental e Trabalho, o qual visa produzir e 
aprofundar conhecimento sobre os fenômenos do mundo do trabalho a partir da nossa realidade e considerando 
nossas peculiaridades culturais. 

Trata-se na realidade do segundo momento do projeto, que hoje é viabilizado por etapas anteriores, as
quais consistiram no exame da linguagem corrente sobre o assunto entre bancários e outros profissionais e no teste
do próprio questionário em várias instituições, incluindo casas bancárias, adquirindo a forma que ora lhe é
apresentada. 

Estamos interessados nas suas sinceras opiniões, respondendo aos questionários. Sua participação é muito
importante, pois ao mesmo tempo em que estará contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico, 
servirá de subsídio para o melhor conhecimento de sua organização, o que pode auxiliar na definição de políticas de
administração no futuro. 

As respostas serão totalmente anônimas, não se identifique no formulário. Estamos, também, enviando-lhe 
um envelope que deverá ser lacrado, sem a identificação do remetente e entregue ao Facilitador de Recursos
Humanos de sua Unidade, para que nos seja por ele encaminhado. 

Nos próprios questionários há instruções sobre o preenchimento, porém estaremos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Nossas saudações, 

Ana Maria de Souza Lima Ag. 
Natal-Centro-RN 

 Fone:(84) 220-1736/37 
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ANEXO 6 – Correspondência do facilitador de recursos humanos 
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ANEXO 7 – Correspondência ao funcionário 

Natal-RN, 31 de outubro de 2002. 

Caro colega Facilitador de Recursos Humanos 

Gostaríamos de poder contar com sua colaboração na aplicação dos questionários de pesquisa conduzida
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, através do Grupo de Estudos em Saúde Mental e 
Trabalho, e devidamente autorizada pela Superintendência de Recursos Humanos do Banco do Nordeste, o que
pode ser verificado na mensagem anexa. 

Estamos fazendo chegar às suas mãos os questionários que deverão ser distribuídos apenas entre os 
funcionários lotados em sua agência, inclusive você, e devolvidos em uma semana. Os formulários dispõem de
todas as informações necessárias para seu preenchimento, porém, qualquer dúvida deve ser dirigida à signatária 
desta correspondência, por correio (F036897) ou telefone, conforme abaixo. Sua tarefa consistirá, portanto, em
distribuir o material, solicitar que lhe seja devolvido dentro do prazo e encaminhá-lo via malote para a agência 
Natal-Centro-RN, alc Ana Maria. 

V ocê terá maiores esclarecimentos sobre a pesquisa na correspondência que se encontra encaminhando o
formulário e nas instruções gerais do próprio documento. 

Saiba que sua colaboração é de fundamental importância no desenvolvimento do processo e lhe 
agradecemos imensamente por ela, nos colocamos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se
façam necessários. 

Atenciosamente 

Ana Maria de Souza Lima Ag. 
Natal-Centro-RN Fone: (84) 

220-1736/37 
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