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RESUMO  

Este estudo objetiva analisar as escalas existentes na literatura nacional sobre 

comprometimento organizacional. Adicionalmente, verificou-se nova evidência de validade 

do modelo tridimensional. A pesquisa conta com duas etapas: (i) pesquisa bibliográfica, na 

qual foram analisadas as publicações sobre o tema, abrangendo o período de 1990 a 2016; e 

(ii) pesquisa empírica, na qual conduziu-se uma pesquisa do tipo survey. Foram analisadas 

228 publicações e foram aplicados questionários contendo a escala do modelo tridimensional 

com 385 empregados de uma empresa do setor varejista. Utilizou-se análise fatorial para o 

tratamento dos dados quantitativos. Já os dados qualitativos foram analisados considerando as 

características das escalas encontradas e depois foram agrupadas em três conjuntos. Os 

resultados apontaram a pertinência dos três componentes e a existência de diferentes medidas 

e propostas de instrumentos para a análise do construto. O maior número de estudos explora o 

comprometimento na perspectiva tridimensional e as escalas propostas por Siqueira.  

Palavras-chave: Comprometimento Organizacional. Escalas. Modelo Tridimensional. 

Componentes do Comprometimento.  

  

1 INTRODUÇÃO  

 O comprometimento tem sido um construto central no estudo do comportamento 

organizacional e tem sido discutido entre os pesquisadores que o comprometimento é mais 

relevante hoje do que nunca (KLEIN, 2016). A investigação nesta área tem se originado, 

principalmente, da necessidade de se estabelecer uma relação entre antecedentes de 

comprometimento organizacional e resultados organizacionais, a fim de criar e manter uma 

força de trabalho comprometida contribuindo positivamente para o comprometimento 

organizacional (GHOSH, 2014).  

 Na década de 1980 o comprometimento organizacional passou a ser estudado na perspectiva 

de múltiplos focos e bases. Destacam-se na literatura o modelo unidimensional elaborado por 

Mowday, Steers e Porter (1979) e o multidimensional proposto por Meyer e Allen (1991). 

Este último, composto pelas dimensões afetiva, normativa e de continuação, passou a 

representar a síntese dominante nesse campo, sendo praticamente hegemônico nas 

investigações científicas sobre o tema, a partir da década de noventa (PINHO; BASTOS, 

2014; WASTI, 2016).   

 O comprometimento de base afetiva, consolidado no trabalho de Mowday, Porter e Steers 

(1982), destaca o apego e a identificação com os objetivos organizacionais. A noção de 

identificação envolve forte crença e aceitação dos valores da organização, além do desejo de 

permanecer nela. Já a base normativa baseia-se no sentimento de dever com os objetivos e 

normas da organização, sendo o comprometimento revelado como uma obrigação em 

permanecer na organização (MEYER; ALLEN; SMITH, 1993). O comprometimento 

explicado pela base de continuação é consistente com a teoria de side-bets de Becker (1960), 
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segundo a qual o trabalhador se sente recompensado com o que lhe é oferecido pela 

organização e a sua saída implicaria sacrifícios econômicos, sociais ou psicológicos 

significativos.   

 Meyer (2009) explica que comprometimento é algo que reside no indivíduo e refere-se a uma 

força interna que liga o mesmo a um objetivo (social ou não social) ou, ainda, a um curso de 

ação relevante para atingir esse objetivo. O autor analisa, em trabalhos anteriores (MEYER; 

ALLEN, 1997), o quanto esse tipo de vínculo pode ser influenciado por diversos fatores. Ao 

conjunto de características mentais que determina a maneira em que o indivíduo irá interpretar 

a situação e responder a esta, Meyer (2009) denomina de mindset, que pode se referir a um 

desejo (comprometimento afetivo), obrigação (comprometimento normativo) e custos 

percebidos (comprometimento de continuação) ou, ainda, algumas combinações entre esses 

tipos de mindsets.  

A primeira publicação em termos de medida do construto no âmbito internacional foi o 

Questionário de Comprometimento Organizacional (Organizational Commitment 

Questionnaire – OCQ) que foi publicado por Mowday, Steers e Porter (1979) e que ganhou 

considerável aceitação como uma perspectiva unidimensional do construto, indicando apego 

emocional perante à organização. Na década de 80, pesquisadores focalizaram atenção para os 

múltiplos focos e bases do construto. Nessa perspectiva multidimensional, o modelo 

tridimensional de Meyer e Allen (Three-Component Model – TCM) ganhou substancial 

popularidade entre os pesquisadores e tem recebido bastante suporte empírico para sua 

utilização.  

No entanto, nota-se que há pouco consenso entre os autores nacionais e internacionais 

acerca da definição que melhor aborda o tema comprometimento. Isso promove a 

fragmentação conceitual, um problema que tem sido regularmente encontrado na literatura e 

que ainda não foi superado (JESUS; ROWE, 2017; PINHO; BASTOS, 2014). Relacionada a 

essas questões, outros pontos são levantados, como a construção de escalas de 

comprometimento que sejam apropriadas à investigação do construto e à continuidade do 

progresso das pesquisas, ao desenvolvimento de modelos teóricos que possam explorar mais 

os fatores antecedentes, consequentes e que investiguem relações causais no caso das 

combinações entre as dimensões do construto.   

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar as escalas existentes na 

literatura nacional sobre comprometimento organizacional. Adicionalmente, verificou-se 

novas evidências de validade do modelo tridimensional – afetivo, normativo e de continuação 

– por meio de uma investigação empírica. Para tanto, foram mapeadas as escalas existentes no 

contexto brasileiro, onde foram observadas características e semelhanças que possibilitaram o 

agrupamento das mesmas em três conjuntos.  

Identificar evidências de validade para o construto nos seus três componentes se faz 

importante por se tratar de um modelo com forte aplicação na literatura internacional e por 

embasar o desenvolvimento de diversos trabalhos no contexto nacional que apresentam 

posições diferenciadas no que se refere à pertinência das bases constitutivas do modelo. Além 

disso, o estudo se faz relevante por proporcionar melhor compreensão sobre o uso e a 

aplicação das escalas existentes no âmbito nacional, bem como as definições teóricas que 

envolvem as dimensões propostas nas suas respectivas medidas.  

  

2 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NO BRASIL  

A partir de 1990 iniciaram os trabalhos acerca do tema no Brasil. No entanto, somente 

a partir de 2003 constatou-se um aumento nas publicações, tendo um substancial crescimento 

após 2008. Os anos de 2014 e 2015 apresentaram os maiores números de publicações, 
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totalizando 46 trabalhos. O período de 2008 a 2016 pode ser considerado os oito anos mais 

produtivos no Brasil, com 158 trabalhos.   

  
Tabela 1 – Quantitativo de produção acadêmica sobre o tema por ano  

Ano  Número de Produções  Ano  Número de Produções  Ano  Número de Produções  
11  1990  1  1999  2  2008  

1991  -  2000  3  2009  15  
1992  -  2001  5  2010  17  
1993  2  2002  5  2011  18  
1994  6  2003  9  2012  19  
1995  -  2004  5  2013  21  
1996  1  2005  6  2014  23  
1997  5  2006  7  2015  23  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Observa-se, na tabela 2, que a publicação sobre o tema é de interesse dos principais 

periódicos nacionais, concentrando 112 artigos em Periódicos considerados bons pela 

qualificação adquirida no Qualis CAPES.    

  
Tabela 2 – Meios com maior número de publicações. 

  

Meio de Publicação  
Qualis (Administração, 

C.Contábeis e Turismo)  
Qualis 

(Psicologia)  
Número de 

Publicações  
Revista de Administração Contemporânea  A2  B3  20  
Revista Psicologia: Organizações e Trabalho  B1  A2  19  
Revista de Administração da USP  A2  A2  18  
Revista de Administração da UFSM  B1  B1  9  
Organizações & Sociedade  A2  B1  8  
Revista Eletrônica de Administração  B1  B1  8  
Revista de Administração Mackenzie  B1  B1  8  
Psicologia: Teoria e Pesquisa  B1  A1  7  
Brazilian Administration Review  A2  B1  5  
Temas em Psicologia  B2  A2  5  
Psico-USF  B2  A2  5  
Capítulos de Livros  -  -  5  
Outros periódicos com menos de 5 publicações 

Total de Publicações  
-  -  111  
-  -  228  

Nota. A classificação considerada para o Qualis CAPES referente aos periódicos foi a do quadriênio 2013-2016. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

 No Brasil, o construto passou a ter destaque a partir de 1989 com a primeira tradução e 

adaptação da medida unidimensional. O primeiro trabalho foi uma publicação de Borges- 

Andrade, Afanasieff e Silva, em 1989, intitulada “Mensuração do comprometimento 

organizacional em instituições públicas”, com a utilização da OCQ. Após essa publicação, 22 

trabalhos foram desenvolvidos utilizando a proposta de instrumento introduzida pelos 

referidos autores.  Em seguida, Bastos (1994) revelou novas evidências de validade para a 

dimensão afetiva ao testar o instrumento na amostra investigada em sua tese de doutorado.  

 A medida unidimensional proposta por Mowday, Steers e Porter (1979) encontrou, 

largamente, indicadores de sua natureza unifatorial e elevados níveis de confiabilidade, 

porém, o mesmo não ocorreu com as escalas do modelo tridimensional proposto por Meyer e 

1998   5   2007   9   2016   11   
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Allen, especialmente no que se refere à mensuração das bases normativa e de continuação, 

conforme estudos realizados por Medeiros e Enders (1998) e Medeiros et al. (1999) que 

buscaram a validação do modelo tridimensional no contexto nacional.   

As seguintes escalas: Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA), 

Escala de Comprometimento Organizacional Calculativo (ECOC) e Escala de 

Comprometimento Organizacional Normativo (ECON), de autoria de Siqueira, são versões 

nacionais para as três bases de comprometimento como conceitualizadas por Meyer e Allen. A 

Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO), medida construída e 

validada por Medeiros, trabalha com um modelo mais ampliado de bases do 

comprometimento, incorporando bases que surgem de estudos sobre a dimensionalidade das 

três bases mais estudadas (MEDEIROS, 2003, 2005).   

Já em estudos mais recentes (BASTOS et al., 2011; PINHO; BASTOS, 2014; JESUS; 

ROWE, 2017) alguns autores nacionais apresentam medidas que indicam a validade do 

construto como sendo tridimensional e sendo legítima a permanência da base de continuação 

desse modelo. Conforme Pinho e Bastos (2014), tanto o OCQ quanto o TCM já foram 

validados, mas algumas críticas têm sido realizadas, ao mesmo tempo em que se identificam 

novas tentativas de construção de instrumentos. Retomando uma perspectiva unidimensional, 

Bastos e Aguiar (2015) propuseram um novo instrumento para medir o construto 

conceituando-o como afetivo.   

O cenário referente ao instrumento de mensuração do comprometimento 

organizacional indica que há no contexto brasileiro diferentes propostas de escalas e diversos 

processos de validação desenvolvidos pelos pesquisadores. Tal cenário indica forte 

fragmentação e diversidade de instrumentos utilizados nos estudos nacionais.   

  

3 METODOLOGIA  

  

3.1 Pesquisa Bibliográfica  

 Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, documental e descritiva. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada através da investigação das publicações nas principais fontes de 

pesquisa acadêmico-científicas, abrangendo o período de 1990 a 2016. Utilizaram-se como 

fontes livros e artigos científicos disponíveis em bibliotecas e sites.  

 Foram seguidos os seguintes passos para a realização da revisão proposta neste trabalho: (i) 

Busca sobre comprometimento organizacional no contexto da produção científica brasileira: 

(a) nos sites CAPES, SPELL, SCIELO através dos descritores comprometimento 

organizacional; (b) nos sites dos principais periódicos brasileiros RAUSP, RAC, RPOT, BAR, 

O&S e RAP utilizando como descritores a palavra comprometimento nos idiomas inglês e 

português; (c) em publicações em livros e capítulos de livros através de editoras da área de 

administração e psicologia organizacional dentre os anos 2000 a 2016. (ii) Leitura inicial dos 

títulos e resumos: os artigos foram selecionados após a leitura dos títulos, em seguida, quando 

se julgou necessário foram lidos os resumos, o que gerou novo número de artigos excluídos. 

(iii) Seleção dos trabalhos seguindo o critério da abordagem do construto no contexto 

organizacional.  

 Foram identificados 142 artigos visualizados em duplicidade nos sites e em revistas. O total 

de artigos a serem considerados para esta revisão são 223. Como total de trabalhos científicos 

obteve-se um quantitativo de 228, incluindo 05 publicações científicas em editoriais. O 

Quadro 1 apresenta a descrição das buscas realizadas na pesquisa bibliográfica.  
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Quadro 1 – Descrição das buscas para a pesquisa bibliográfica  

Local  
Quant. 

(Geral)  

Quant.  
(Após 

leitura)  
Busca em 08/11/2016 e os descritores utilizados  

Periódicos  
CAPES  261  83  

Pesquisa avançada / qualquer / contém / comprometimento organizacional / 

artigos / qualquer idioma / data inicial 1989 / data final 2016.  

Site  
SPELL  

177  115  

Pesquisa avançada / comprometimento organizacional / período de publicação 

1989 - 2016 / tipo de documento artigo / área de conhecimento: administração, 

administração pública, contabilidade, economia, engenharia, turismo / idioma: 

espanhol, francês, inglês, português.  

Site  
SCIELO  120  97  

Pesquisa artigos / método: integrada / comprometimento organizacional / 

Brasil.  

Revista  
RAUSP  15  15  Busca de artigo / tema: todos / título: comprometimento  / título: commitment  

Revista  
RAC  31  20  Buscador de artigos / comprometimento  / commitment  

Revista  
BAR  8  5  Search / comprometimento  / commitment  

Revista  
RAP  

33  3  Busca / comprometimento  / commitment  

Revista  
RAP  15 8 

Pesquisa / comprometimento  / commitment 

 

Revista  
RAP  

23 19 Pesquisa / comprometimento / commitment 

Revista  
RAP  

05 05 Pubicações editoriais de 2000 a 2016 / comprometimento organizacional 

Revista  
RAP  

688 370 
370-142 repetidos = 228 trabalhos selecionados, sendo 223 artigos e 05 

publicações editoriais 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

3.2 Pesquisa de Campo  

A presente pesquisa classifica-se como quantitativa, visto que foram utilizados 

procedimentos estatísticos para alcançar os objetivos propostos (CRESWELL, 2010). 

Abrangeu como universo de pesquisa uma rede de supermercados cearense, participaram 

empregados lotados em 11 lojas da cidade de Fortaleza e região metropolitana.   

Por se tratar de uma pesquisa de âmbito maior, o questionário desenvolvido para esta 

pesquisa foi composto de quatro (4) partes: (i) identifica os dados necessários para a 

caracterização dos respondentes, sendo composta por 8 itens; (ii) que avalia o construto 

Comprometimento Organizacional, tendo sido adaptado do modelo de análise de Meyer et al. 

(1993) e da validação proposta para a base de continuação de Jesus e Rowe (2017)1, contendo 

20 itens, dos quais 17 foram extraídos da escala de Meyer et al. (1993) e 3 foram extraídos de 

Jesus e Rowe (2017); (iii) que avalia a percepção dos respondentes em relação às Políticas e 

Práticas de Recursos Humanos, proposto por de Demo et al. (2014), contendo 40 itens, que 

contemplam 6 diferentes práticas de gestão de pessoas – apenas duas foram utilizadas nesses 

estudo; e (iv) 40 itens traduzidos a partir da escala de Triandis (1995) sobre Individualismo e 

Coletivismo. A parte 1 foi composta por questões abertas e de múltipla escolha, enquanto as 

partes 2, 3 e 4 contaram com escala Likert de 6 pontos para cada item. Utilizou-se o Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 22.0, para o tratamento dos dados.  
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Para o presente trabalho, explorou-se os dados referentes a escala de 

comprometimento organizacional a fim de demonstrar a evidência de validade do construto 

em seus três componentes.  

A amostragem da pesquisa foi probabilística do tipo aleatória simples, uma vez que 

todos os elementos da população tinham a mesma probabilidade de pertencer à amostra. O 

questionário foi aplicado in loco nos meses de novembro e dezembro de 2016, obtendo-se 

resposta de 385 questionários válidos, representando erro de 5%.  

Para tratar os dados das características pessoais dos indivíduos, inicialmente foi feito 

uma descrição simples da amostra utilizando-se de estatística descritiva. Em seguida, 

verificou-se a confiabilidade das escalas através do alfa de Cronbach, que, segundo Hair Jr. et 

al. (2009), deve apresentar coeficiente superior 0,6 para que seja considerado adequado para 

as análises seguintes.  

Posteriormente, com o intuito de verificar o agrupamento dos itens do questionário 

conforme as propostas dos autores, utilizou-se análise fatorial exploratória (AFE), onde foram 

observados os valores da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), do teste de esfericidade de 

Bartlett e a variância explicada pelo fator. Hutcheson e Sofroniou (1999) argumentam que ao 

interpretar os índices de KMO, deve-se observar que valores inferiores a 0,5 são considerados 

inaceitáveis; valores entre 0,5 e 0,7 são aceitáveis, porém considerados baixos; valores entre 

0,7 e 0,8 são considerados bons; entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos; e aqueles acima de 

0,9 são considerados excelentes. Além disso, foram verificadas as comunalidades, que devem 

ser maiores do que 0,5, e as cargas fatoriais (HAIR JR. et al., 2009).  

 

 

 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

4.1 Levantamento Bibliográfico sobre Escalas Validadas no Brasil  

O primeiro conjunto de escalas encontrado na literatura brasileira refere-se a 

mensuração da dimensão afetiva.  O primeiro trabalho foi uma publicação de Borges- 

Andrade, Afanasieff e Silva, em 1989, intitulada “Mensuração do comprometimento 

organizacional em instituições públicas”, com a utilização da OCQ. Após essa publicação, 22 

trabalhos foram desenvolvidos utilizando a proposta de instrumento introduzida pelos 

referidos autores.  Em seguida, Bastos (1994) revelou novas evidências de validade para a 

dimensão afetiva ao testar o instrumento na amostra investigada em sua tese de doutorado. 

Mais recentemente, Bastos e Aguiar (2015) propuseram um novo instrumento para medir a 

dimensão afetiva, conceituando o construto como unidimensional. O Quadro 2 mostra o 

primeiro conjunto de validações identificado na literatura.  
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Quadro 2 – Validações da dimensão afetiva  

Validações das Escalas de Comprometimento Organizacional no Brasil   

Primeiro conjunto de validações refere-se à proposta Unidimensional - Dimensão Afetiva   

Validação 

Feita  
Ano  Autores  

Dimensão 

Validada  
Considerações sobre o modelo  Total  

  
1.1 Validação 

do  
instrumento  
na dimensão 

afetiva  
(Mowday,  

Porter e Steers  
- OCQ)  

1989  

BorgesAndrade;  
Afanasieff e  

Silva  
Afetiva - OCQ  

Primeira validação da dimensão afetiva 

no Brasil  
22  

1994  Bastos  

Utilizou a 

adaptação de  
Borges-Andrade 

et al (1989)  

Confirmação da escala proposta por 

Borges-Andrade et al em 1989  
10  

2015  Bastos e Aguiar  Afetiva  

Os autores propões a mensuração do 

construto na dimensão afetiva, sendo a 

normativa e a de continuação a serem 

substituídas por novos construtos: 

consentimento e entrincheiramento 

organizacionais. A escala é constituída 

de itens das escalas: de Meyer e Allen  
(1991), Mowday e colaboradores 

(1982), Rego (2003) e Medeiros 

(2003); e mais 3 itens da dimensão de 

aceitação íntima do consentimento 

organizacional (Silva e  
Bastos, 2010) – 12 itens  

01  

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

O segundo conjunto de escalas validadas inclui as propostas de adaptação do TCM ao 

contexto brasileiro. As primeiras validações ocorreram em 1996 e em 1997. Este conjunto se 

divide em três tipos de validações: (i) aquelas que se referem à tradução do itens do TCM 

abordando uma dimensão ou as três dimensões; (ii) aquelas que se referem às adaptações que 

incluem itens do TCM misturados a itens de outros autores da literatura nacional e 

internacional; e, ainda, (iii) as escalas que incluem itens do TCM misturados aos itens de 

outros autores nacionais e internacionais e, ainda, incluem itens elaborados pelo grupo de 

pesquisa que propôs a validação.   

Dentre esses trabalhos, destacam-se 34 trabalhos que realizaram a tradução e validação 

do modelo tridimensional nos procedimentos metodológicos do próprio trabalho e os estudos, 

22, realizados a partir da proposta de Siqueira 1995 e 2001. O Quadro 3 descreve estas 

validações e suas características.  
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Quadro 3  Validações referentes às adaptações do TCM  
Validações das Escalas de Comprometimento Organizacional no Brasil   

Segundo conjunto de validações refere-se às adaptações do Modelo Tridimensional   

Validação Feita  Ano  Autores  
Dimensão 

Validada  
Considerações sobre os 

resultados obtidos  
Total  

  

  

  
2.1Validação do TCM 

(com base na versão 

original de Meyer e  
Allen 1991, 1993)  

1996  
Bandeira,  
Marques e 

Veiga  

Afetiva,  
Normativa e  
Instrumental  

Primeira validação do TCM 

no Brasil, obteve baixo 

índice de confiabilidade para 

a dimensão instrumental  

01  

1997  
Medeiros e 

Enders  

Afetiva,  
Normativa e  
Instrumental  

Segunda validação proposta 

por Medeiros para o TCM  
01  

2016  
Jesus e  
Rowe  

Continuação  
Tradução e validação da 

dimensão de continuação  
01  

Diferentes 

períodos  

Trabalhos 

realizados 

por  
diferentes 

autores  

Afetiva,  
Normativa e  
Continuação  

Trabalhos que realizaram a 

tradução e validação do 

modelo  tridimensional nos 

procedimentos  
metodológicos da pesquisa  

34  

Afetiva  

Trabalhos que realizaram a 

tradução e validação do 

modelo tridimensional na 

pesquisa  

03  

2.2Itens retirados da 

escala original do TCM 

e acrescidos de outros 

itens introduzidos por 

diferentes autores da  
literatura  

1995, 2001  Siqueira  
Afetiva,  

Normativa e  
Continuação  

ECOA, ECOC, ECON  22  

2.3Itens retirados do 

escala original do TCM 

acrescidos de outros 

itens introduzidos por 

diferentes autores da 

literatura e, ainda, 

inclui itens adaptados 

pelo grupo de pesquisa  

2008,2011 

e 2014  

Bastos,  
Pinho,  

Aguiar e  
Menezes  
(2011);  
Pinho e  

Bastos 2014  

Afetiva,  
Normativa e  
Continuação  

Proposta de escala com 

melhores indices para cada 

uma das três dimensões  
04  

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

O terceiro conjunto de medidas é composto por escalas propostas a partir de 

adaptações do modelo tridimensional. São escalas que acrescentam novas dimensões ao 

construto e propõem, de certa forma, a ampliação da noção de estar comprometido.  

Emergiu nos estudos de Medeiros et al. (1999), a partir do TCM, uma nova dimensão 

denominada “afiliativa”, pautada na identificação com o grupo em que trabalha. Finalmente, 

Medeiros et al. (2005), apoiados em um conjunto de itens mais amplo do que os propostos 

inicialmente pelos autores, desenvolvem uma nova escala em que identificam não apenas três, 

e sim sete bases de comprometimento. Além das bases afetiva e afiliativa, a base instrumental 

desdobra-se em três (falta de recompensas e oportunidades; linha consistente de atividade e 
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escassez de alternativas). A base normativa divide-se em duas – obrigação em permanecer e 

obrigação pelo desempenho. O Quadro 4 apresenta tais informações. 

  
Quadro 4  Outros modelos validados e adaptados no Brasil.  

Validações das Escalas de Comprometimento Organizacional no Brasil  

Terceiro conjunto de validações refere-se às propostas de adaptações feitas a partir do modelo 

tridimensional (TCM)  

Validação 

Feita  
Ano  Autores  Dimensão Validada  

Considerações sobre os 

resultados obtidos  
Total  

3.1 Proposta 

de 07  
dimensões  
(Adaptação 

do  TCM)  

2003  Medeiros  

Afetiva, Obrigação em 

permanecer, Obrigação pelo 

desempenho, Afiliativa, Falta 

de recompensas e 

oportunidades, Linha 

consistente de atividade e 

Escassez de alternativas.  

Escala EBACO (Escala de  
Bases do Comprometimento 

Organizacional). Aplicada 

pela 1ª vez por Medeiros 

(2003) na sua tese, e 

desenvolvida por Medeiros e 

colaboradores (2005). São 7 

dimensões, 28 itens, sendo 4 

para cada dimensão.  

18  

3.2 Rego  
2003 e  
2007  

Rego  

Dimensões propostas: 

comprometimento afetivo, 

futuro  comum, 

comprometimento normativo, 

sacrifícios avultados, escassez 

de alternativas, ausência 

psicológica  

Rego e colaboradores (2007) 

elaboraram uma escala de 11 

itens a partir dos 3 

componentes de Meyer e  
Allen (1996).  

05  

3.3 Proposta 

de 07  
dimensões  
(Adaptação 

do modelo 

de Rego)  

2010  Fonseca  

Acrescenta um laço 

psicológico além daqueles que 

são introduzidos por Rego 

(2003): expectativas pelo 

desempenho ou ausência de 

compromisso  

Confirmação do modelo de 

Rego e o melhor ajuste da sua 

análise acrescenta uma 

dimensão.  

01  

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

4.2 Evidência de Validade das Bases Afetiva, Normativa e de Continuação através da 

Pesquisa de Campo  

  

4.2.1 Perfil dos Respondentes  

 No que tange ao perfil dos respondentes, buscou-se verificar informações como: sexo; idade; 

renda; escolaridade; e tempo de trabalho na empresa. As tabelas 3 e 4 trazem informações 

sobre o perfil dos participantes da pesquisa.  

  
Tabela 3 – Perfil dos respondentes em relação ao sexo, idade e renda  

  Sexo   Idade    Renda (R$)   

Categoria   M  F  16-25  26-35  36+  Até 880  

 

 
Número  207  178  140  171  74  26  

(%)  53,77  46,23  36,36  44,42  19,22  6,75  82,08  9,87  1,30  
Fonte: Dados da pesquisa.  

  

881 - 1.760   1.761 - 3.520   3.521+   
316   38   5   
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Em relação ao sexo dos respondentes, observou-se que a maioria é do sexo masculino 

(53,77%). No que concerne à faixa etária, observa-se que a maioria dos indivíduos se 

concentra na faixa entre 26 e 35 anos (44,42%), seguido do grupo que corresponde aos 

indivíduos de 16 a 25 anos (36,36%) e do grupo dos respondentes que estão acima de 36 anos 

(19,22%), respectivamente. Além disso, observou-se que a grande maioria dos empregados 

(82,08%) tem renda entre R$880,00 e R$1.760,00, ou seja, recebem entre 1 e 2 salários 

mínimos (valores referentes ao salário mínimo vigente em 2016).  
Tabela 4  Perfil dos respondentes em relação à escolaridade e tempo de trabalho na empresa  

   Escolaridade    Tempo na Empresa (Anos)  

Categoria  2º Grau Inc.  2º Grau Com.  Sup. Inc.  Sup. Com.  PG  Até 2  De 2 a 6  6+  
Número  44   226  72  34  9   215  112  58  
(%)  11,43   58,70  18,70  8,83  2,34   55,84  29,10  15,06  

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Observou-se ainda, que 226 (58,70%) dos respondentes tem 2º grau completo, 

enquanto apenas 34 (8,83%) tem instrução de nível superior concluído. Quanto ao tempo de 

vínculo com a empresa, os respondentes aparecem com maior frequência apresentando tempo 

de serviço na empresa de até 2 anos (55,84%), enquanto uma parcela de 58 empregados 

(15,06%) está na empresa a mais de 6 anos.   

  

4.2.2 Confiabilidade da Escala de Comprometimento Organizacional  

 O coeficiente Alfa de Cronbach foi de 0,819 para os 11 itens finais da escala – após a análise 

fatorial exploratória, que será discutida na subseção seguinte – indicando confiabilidade pelo 

método da consistência interna, uma vez que apresentaram valores superiores a 0,6 (HAIR JR 

et al., 2009).  

  
Tabela 5 – Estatística descritiva e confiabilidade da escala.  

Escala de Comprometimento Organizacional - 11 itens (α = 0,819)     

Comprometimento Afetivo - 3 itens (α = 0,741)      

Mín  Máx   
  

σ  CV  

Eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta empresa.  
1,00 

(CA2)  
6,00  3,74  1,59  0,43  

Esta empresa tem um forte significado pessoal para mim. (CA4)  1,00  6,00  4,59  1,29  0,28  

Eu realmente sinto os problemas dessa empresa como se fossem meus. (CA6)  1,00  6,00  4,17  1,49  0,36  

Comprometimento Instrumental - 4 itens (α = 0,718)      

Deixar essa empresa agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais. (CC1)  1,00  6,00  4,15  1,57  0,38  

Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa empresa.  
1,00 

(CC3)  
6,00  2,78  1,61  0,58  

Muitas coisas em minha vida ficariam complicadas se eu decidisse sair dessa  
1,00 empresa agora. (CC5)  

6,00  4,24  1,62  0,38  

Para mim, os custos de deixar essa empresa seriam maiores que os benefícios.  
1,00 

(CC6)  
6,00  4,01  1,52  0,38  

Comprometimento Normativo - 4 itens (α = 0,742)      
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Eu não deixaria essa empresa agora porque eu tenho uma obrigação moral  
1,00 com as pessoas daqui. (CN2)  

6,00  3,77  1,67  0,44  

Eu me sentiria culpado se deixasse essa empresa agora. (CN3)  1,00  6,00  3,21  1,70  0,53  

Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar essa  
1,00 empresa agora. (CN4)  

6,00  3,96  1,60  0,40  

Sinto-me em dívida para com essa empresa. (CN5)  1,00  6,00  2,99  1,64  0,55  

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

 Além do valor do Alfa de Cronbach para os 11 itens da escala estar adequado, observa-se que 

a confiabilidade para cada uma das dimensões do comprometimento também atende ao 

critério de confiabilidade pelo método da consistência interna, uma vez que todas, de forma 

isolada, apresentam valores superiores a 0,6.  

  

4.2.3 Análise Fatorial Escala de Comprometimento Organizacional  

 Primeiramente, realizou-se Análise Fatorial Exploratória (AFE), onde foram verificadas as 

comunalidades e cargas fatoriais dos itens da escala. Foram excluídos os itens que 

apresentaram comunalidades inferiores a 0,5. Após esses procedimentos, observou-se que  dos 

20 itens da escala de Comprometimento Organizacional, restaram 11, que apresentaram 

comunalidades superiores a 0,5 como sugere Hair Jr. et al. (2009).  

Uma nova análise fatorial foi realizada, por meio do método de análise de 

componentes principais com os 11 itens restantes e utilizou-se rotação Oblimin direto. A 

medida de Kaiser-Meyer-Olkin verificou a adequação amostral para a análise (KMO = 0,840), 

uma vez que Hair Jr. et al. (2009) consideram valores superiores a 0,8 adequados e Hutcheson 

e Sofroniou (1999) consideram valores superiores a 0,8 e inferiores a 0,9 ótimos para a 

análise. O teste de esfericidade de Bartlett qui-quadrado (55) = 1189,372, significância 

inferior ao nível de 1% (0,000), indicou que as correlações entre os itens são suficientes para a 

realização da análise.  

  
Tabela 6 – Total de variância explicada para a escala de Comprometimento  

Componentes  
Total  

Eigenvalues iniciais  
% de Variância % Acumulado  

Somas de extração de cargas quadradas  
 Total  % de Variância  % Acumulado  

1  3,973  36,116  36,116  3,973  36,116  36,116  
2  1,578  14,349  50,464  1,578  14,349  50,464  
3  1,028  9,343  59,808  1,028  9,343  59,808  
4  ,770  6,998  66,806         

5  ,698  6,349  73,155         

6  ,654  5,947  79,101         

7  ,550  5,000  84,102         

8  ,549  4,990  89,092         

9  ,434  3,948  93,040         

10  ,387  3,514  96,554         

11  ,379  3,446  100,000         

Método de Extração: Análise do componente principal.  
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0,840   

Fonte: Dados da pesquisa.  

    

A análise inicial mostrou que três componentes obedeceram o critério de Kaiser do autovalor 

(“eigenvalue”) maior que 1 e explicaram 59,808% da variância. O scree plot (Figura 1) 

mostrou que três componentes estão posicionados antes da inflexão. Considerando o tamanho 

da amostra e a convergência entre o scree plot e o critério de Kaiser, este foi o número de 

componentes mantido na análise final.  

  

  
Figura 1 – Scree Plot da escala de Comprometimento Organizacional. Fonte: 

Dados da pesquisa.  

Com base na tabela 7, observa-se que o componente 1 contempla os itens relacionados 

ao Comprometimento Normativo; o componente 2 agrupa os itens relacionados à dimensão de 

Comprometimento de Continuação; e o componente 3 ao Comprometimento Afetivo. Além 

disso, observa-se que todos os itens apresentam carga fatorial superior a 0,5 que, segundo Hair 

Jr. et al (2009), são considerados valores adequados.  

  
Tabela 7 – Teste de KMO e Bartlett, seguido dos resultados referentes aos componentes extraídos para a escala 

de Comprometimento.  
Teste de KMO e Barlett  

Kaiser-Meyer-Olkin (Medida de Adequação da Amostra)  
 Chi-quadrado aproximado  1189,372  
Teste de Esfericidade de Bartlett  Df  55  
 Sig.  0,000  

Questões  
Componentes  
1  2  3  

Eu me sentiria culpado se deixasse essa empresa agora. (CN3)  ,789  ,010  ,055  
Eu não deixaria essa empresa agora porque eu tenho uma obrigação moral com as pessoas 

daqui. (CN2)  
,741  -,020  ,049  

Sinto-me em dívida para com essa empresa. (CN5)  ,697  ,006  -,022  
Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar essa empresa 

agora. (CN4)  
,545  ,176  ,247  

Para mim, os custos de deixar essa empresa seriam maiores que os benefícios. (CC6)  -,057  ,811  ,003  
Muitas coisas em minha vida ficariam complicadas se eu decidisse sair dessa empresa 

agora. (CC5)  
,120  ,782  ,019  
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Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa empresa. (CC3)  ,190  ,671  -,259  
Deixar essa empresa agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais. (CC1)  -,143  ,588  ,407  
Esta empresa tem um forte significado pessoal  para  mim. (CA4)  ,066  -,011  ,791  
Eu realmente sinto os problemas dessa empresa como se fossem meus. (CA6)  ,055  -,051  ,786  
Eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta empresa. (CA2)  ,268  ,032  ,642  
Nota. Método de Extração: Análise do Componentes Principal. Método de Rotação: Oblimin com normatização 

de Kaiser.  
Fonte: Dados da pesquisa.  

    

Destarte, é possível afirmar que as dimensões propostas por Meyer, Allen e Smith, 

(1993) para o Construto Comprometimento Organizacional foram confirmadas para esse 

estudo.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente estudo analisou as escalas de comprometimento existentes na literatura 

nacional e identificou novas evidências de validade para o modelo TCM. Tendo em vista que 

este modelo tem apresentado diferentes críticas e dificuldade de adaptação em alguns 

contextos culturais, nota-se, ao mesmo tempo, que a proposta dos três componentes recebe 

bastante suporte em investigações realizadas por diferentes pesquisadores internacionais 

(WASTI, 2003, 2008; WASTI; ONDER 2009; MORRIS, 2000; MEYER; BECKER;  

VANDENBERGHE, 2004; MEYER et al., 2012)  

A realização da pesquisa bibliográfica e qualitativa aliada à pesquisa empírica, 

desenvolvidas no presente estudo, revelou que o contexto das investigações científicas sobre 

comprometimento organizacional, no Brasil, é marcada pela diversidade de medidas, bem 

como pela utilização do modelo TCM de maneira significativa, uma vez que 34 trabalhos 

realizaram a tradução e adaptação dos itens originas da escala conforme é proposta por seus 

autores.   

A identificação e o agrupamento de três conjuntos de medidas que caracterizam as 

escalas no Brasil indica o quanto o cenário referente a utilização desses instrumentos é   

fragmentado. Considerando o contexto internacional, observa-se que essa é uma realidade 

pouco comum e se apresenta de maneira mais acentuada no Brasil. Consequentemente, cria-se 

uma demanda para se discutir e analisar mais detalhadamente, no contexto brasileiro, o 

conceito atribuído às dimensões que são intituladas como afetivo, normativo e de continuação. 

O uso de diferentes termos para tratar as dimensões do modelo TCM e a existência de 

diferentes propostas para a abordagem operacional do construto, a nível conceitual e empírico, 

problematiza a evolução e consolidação dos estudos referentes ao tema no contexto brasileiro.  

Os resultados obtidos por ambas as estratégias metodológicas indicaram que a 

dificuldade de adaptação do modelo TCM ao contexto nacional pode estar relacionada a 

algumas explicações, a saber: (i) diversidade de propostas e  de adaptações para o modelo; (ii) 

diferentes traduções e versões para a medida original; (iii) diferenças entre os itens 

construídos por pesquisadores nacionais; (iv) possibilidade de existência de fatores 

relacionados à cultrua nacional, a exemplo da ênfase nos aspectos afetivos e, 

consequentemente, na predominância da dimensão afetiva; (v) uso generalizado dos termos 

afetivo, normativo e instrumental para tratar de dimensões semelhantes as do modelo original, 

porém as medidas nem sempre demonstram representar exatamente o modelo na sua 

originalidade; (vi) ao mesmo tempo, uso de diferentes termos para tratar das mesmas 

dimensões constitutivas do modelo tridimensional, a exemplo de atitudinal para tratar da 

dimensão afetiva, e calcultativo e instrumental para se referir à dimensão de continuação.  
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Vale ressaltar que, o presente trabalho não coloca como qusetionamento a validade dos 

procedimentos adotados por diferentes pesquisadores nacionais. Pois, os trabalhos 

desenvolvidos pelos mesmos apresentam a aplicação de procedimentos estatísticos exigidos 

em validações de escala e demonstram o cumprimento dos critérios exigidos para este fim. 

Pretende-se compreender o quadro diversificado que caracteriza o campo das investigações 

científicas sobre o tema e que problematiza a pertinência do construto na sua 

tridimensionalidade.  

 Observa-se que, na literatura internacional, esta realidade não se apresenta como sendo tão 

comum. Isto é, em geral, o construto é tratado conceitualmente a partir de um modelo já 

testado e validado. Dentre os trabalhos internacionais, nota-se que diferentes pesquisadores 

pertencentes a diversas nacionalidades aplicam modelos existentes na literatura e demosntram 

a sua aplicação em distintos focos, utilizando-se de estratégias metodológicas 

predominantemente quantitativas. Observa-se, também, que as escalas desenvolvidas no 

âmbito nacional não são aplicadas internacionalmente, sendo mais utilizadas e testadas dentro 

do próprio contexto ao qual foram desenvolvidas.  

 No que concerne à validação empírica realizada nesse estudo, observou-se que, para a 

amostra estudada, foram confirmadas as dimensões propostas pelo modelo TCM. O 

instrumento apresentou confiabilidade. Dessa forma, procedeu-se com a análise fatorial que 

confirmou a alocação dos itens da escala em três dimensões que explicam a variância: a 

primeira dimensão, comprometimento normativo; a segunda, de continuação; e a terceira, 

afetivo. O teste KMO apresentou valor igual 0,840, que é superior ao valor considerado 

adequado.  

 Ressalta-se que a adequação estatística na validação de escalas, apesar de ser importante, não 

deve ser determinante para a adaptação dos modelos teóricos. Uma vez que a 

dimensionalidade do construto depende de questões teóricas que devem ser consideradas na 

construção do instrumento. Além disse, existem peculiaridades no mundo do trabalho que 

geram influência na concepção de comprometimento, em diferentes culturas. Por isso, um 

passo importante é analisar, em estudo futuros, a concepção teórica proposta nos modelos 

nacionais e nas suas dimensões constitutivas para se obter parâmetros de análises mais 

profundas perante o modelo TCM.  

 Portanto, o presente trabalho contribui revelando novas evidências de confiabilidade dos itens 

propostos pelo modelo tridimensional, reunindo características das escalas existentes no 

contexto brasileiro. Apesar de se demonstrar as diferenças existentes nas propostas nacionais, 

observa-se que é coerente abordar o construto a partir das dimensões afetiva, normativa e de 

continuação.  

 No entanto, este estudo não propõe conclusões para a problemátiva existente entre as medidas 

sobre comprometimento organizacionl no Brasil. Sugere-se que novos estudos sejam 

desenvolvidos a fim de analisar mais detalhadamente as dimensões existentes e suas 

aplicações em diferentes contextos culturais.  

  

Nota.  
1A citação e a referência constam como do ano de 2017, mas o trabalho foi disponibilizado 

pelo periódico no ano de 2016, possibilitando sua utilização na adaptação da escala que foi 

aplicada nos meses de novembro e dezembro de 2016.  
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