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RESUMO 
 

A pesquisa sobre as bases do comprometimento organizacional revela grande 
diversidade de fatores ou características que modelam diferentes vínculos do indivíduo com a 
organização. Algumas bases foram mais estudadas, a exemplo das afetiva, de continuação e 
normativa, enquanto outras tiveram pouca atenção dos pesquisadores. Este é o caso da noção 
de compliance apresentada por O´Reilly e Chatman (1986), que nos remete a um tipo de 
comprometimento que seria próximo da noção de submissão ou de consentimento. Ainda 
nessa direção, os estudos de Bar-Hayim e Berman (1992) identificaram que o 
comprometimento pode apresentar uma dimensão passiva, associada a comportamentos de 
lealdade à organização, o que também se relaciona à noção de consentimento. A literatura 
sociológica, por seu lado, analisa o vínculo indivíduo-organização a partir de uma perspectiva 
que, descartando elementos afetivos e psicológicos, enfatiza as relações de controle e 
autoridade que induzem o trabalhador a obedecer ou cumprir o papel de subordinado dele 
esperado. Existe, portanto, uma zona conceitual pouco precisa que delimitaria melhor os 
conceitos de comprometimento e de consentimento ou obediência. Até que ponto seguir as 
normas, cumprir as expectativas, ter bom desempenho não são produto de um vínculo de 
obediência e não de comprometimento? A literatura, no entanto, não disponibiliza um 
instrumento para mensurar o construto aqui denominado de consentimento, constituindo em 
uma lacuna que impede avanços na análise dos limites conceituais e empíricos entre 
comprometimento e outros tipos de vínculos do trabalhador com a sua organização 
empregadora, permitindo, por exemplo, diferenciar um trabalhador obediente de um 
trabalhador comprometido. O presente trabalho busca suprir esta lacuna, propondo uma escala 
para mensurar “consentimento organizacional” validando-a por meio de análises fatoriais 
exploratórias e confirmatórias, em uma amostra de trabalhadores brasileiros.  A elaboração 
deste instrumento se apoiou em reflexões teóricas de conceitos correlatos tais como 
‘conformismo’ e ‘obediência’, no campo da Psicologia Social e da Sociologia. A partir da 
literatura foram construídos 25 itens que buscavam cobrir a extensão das idéias e conteúdos 
que diferenciavam, teoricamente, a obediência cega, a obediência decorrente de aceitação 
íntima e a obediência crítica, dimensões contempladas na pesquisa sobre este fenômeno. Uma 
versão preliminar do instrumento foi submetida a juízes que avaliaram os itens, verificando a 
sua adequação a estas três dimensões teóricas. A versão inicial da escala, integrada por 24 
itens, foi aplicada a uma amostra de 721 trabalhadores de diferentes estados brasileiros e 
diversos segmentos de atuação. Os dados foram submetidos a análises fatoriais exploratórias, 
utilizando o método PAF para extração dos fatores e o PROMAX para rotação. A solução 
fatorial exploratória revelou três fatores que explicaram 46,83% da variância, entretanto os 
resultados das análises confirmatórias indicaram um melhor ajuste para o modelo 
bidimensional, que integrou as dimensões “obediência cega” e “aceitação íntima” como 
aquelas que melhor definem o construto consentimento, reunindo 17 itens em sua forma final 
da escala. Em se tratando de uma escala nova, o instrumento apresenta um bom ajuste ao 
sólido modelo teórico e consistência conceitual das dimensões “obediência cega” e “aceitação 
íntima”. Estudos posteriores deverão aprofundar a relação desta medida com as medidas de 
comprometimento, buscando-se ampliar a validade discriminante entre estes dois construtos, 
importantes para o campo de estudo sobre os vínculos do trabalhador com a sua organização 
empregadora. 

 
 

Palavras-chave: consentimento, obediência, bases do comprometimento organizacional, 
validação de escala. 
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ABSTRACT 
 

The research on the dimensions of organizational commitment shows a great diversity of 
factors or characteristics that shape different attachments of the individual to the organization. 
Some dimensions have been extensively examined, such as the affective, the normative and 
the continuance commitment bases, whereas others have been less explored by researchers. 
For instance, the concept of compliance presented by O'Reilly and Chatman (1986), which 
refers to a type of commitment that resembles the notion of submission or consent. Moreover, 
the study of Bar-Hayim and Berman (1992) identified that the commitment can present a 
passive approach, associated with the behavior of loyalty to the organization, which also 
relates to the idea of consent. The sociological literature, in contrast, examines the individual-
organization attachment from a perspective that, not taking into consideration emotional and 
psychological elements, emphasizes the relations of control and authority that induce the 
employee to obey or fulfill the subordination role expected from him. There is, then, a not 
very accurate conceptual area that would delineate better the boundaries of the following 
constructs: commitment and consent or obedience. To what extent following rules, meeting 
expectations, having good performance are not outcomes of obedience attachment and not of 
commitment? The literature, however, does not provide a tool to measure the construct here 
called consent, establishing a gap that impedes progress in the analysis of conceptual and 
empirical boundaries between commitment and other types of employee attachment to their 
organization, thereby allowing for example, the distinction between an obedient employee 
from a committed worker. This study aims at filling this gap by proposing a scale to measure 
"organizational consent" validating it through exploratory and confirmatory factor analysis, 
among a sample of Brazilian workers. The development of this tool is supported by 
theoretical reflections of correlated concepts such as 'conformism' and 'obedience' in the field 
of Social Psychology and Sociology. From the literature, 25 items were devised, seeking to 
cover the extension of ideas and content that differs, theoretically, blind obedience, obedience 
due to intimate acceptance and critical obedience, dimensions examined in the research on 
this phenomenon. A preliminary version of the instrument was submitted to judges who 
assessed the items, checking their suitability to these three theoretical dimensions. The initial 
version of the scale, comprising 24 items was applied to a sample of 721 workers in different 
Brazilian states, in a variety of organizations. The data were submitted to exploratory factor 
analysis, using the PAF method for extraction of factors and for PROMAX rotation. The 
results of exploratory factor analysis disclosed three factors that explained 46.83% of the 
variance, however the results of confirmatory tests indicated a better fit to the two-
dimensional model that incorporated the "blind obedience" and the "intimate acceptance" 
dimensions as those that best define the construct “consent”, bringing 17 items into the final 
version of the scale. Despite being a new scale, the instrument has a good fit to the solid 
model and consistency of the conceptual dimensions of "blind obedience" and "intimate 
acceptance". Further investigation into the relationship between measures  of “consent” and 
“commitment” is needed in order to increase the discriminant validity between these 
constructs, relevant to research on worker attachment to employer organization field.  
 
 
Keywords: consent, obedience, bases of organizational commitment, validation of scale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Os vínculos que os indivíduos estabelecem com as organizações têm sido objeto de 

investigação dos pesquisadores internacionais há quase trinta anos. Considerando os últimos 

vinte anos, é possível identificar que vários estudiosos, incluindo aqueles pertencentes ao 

contexto nacional, continuam pesquisando sobre o comprometimento organizacional em uma 

agenda de pesquisa que se encontra distante de ser esgotada. 

Pesquisadores, como Mowday et al. (1982), afirmam que as transformações sócio-

econômicas ocorridas no mundo do trabalho influenciam na intensidade do vínculo 

estabelecido entre o indivíduo e a organização, tornando-o mais frágil. Apesar dos esforços 

empreendidos pelas empresas, tal efeito traduz uma importante questão - a possibilidade de 

ocorrência de uma perda no nível de lealdade à organização. Tal efeito é evidenciado ao 

analisar o cenário atual e o fato dos indivíduos estarem mudando de emprego ou ocupação 

com maior frequência.   

A despeito de alguns achados apontarem para um possível enfraquecimento dos 

vínculos psicológicos estabelecidos entre o trabalhador e a organização, existe uma forte 

tradição de estudos nessa área, construída por diversos pesquisadores internacionais e 

brasileiros, o que evidencia o comprometimento organizacional como um dos mais 

importantes fenômenos psicossociais da área de trabalho e organizações. Como fenômeno 

psicossocial, encontra-se na base de constituição de qualquer organização, enquanto um 

empreendimento coletivo, e independente das características que esse empreendimento venha 

a ter. 

Trata-se de um dos tópicos de investigação que, embora presente desde a década de 

1980, ganha um renovado interesse e se reporta à própria definição do construto 
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“comprometimento organizacional”. Autores como Morrow (1983), Reichers (1985), 

O’Reilly e Chatman (1986), Osigweh (1989), apontam a fragmentação, a indevida extensão 

do construto e a pulverização de medidas como principais desafios a serem enfrentados pelos 

pesquisadores da área.  

Na década de noventa, foi proposto um modelo tridimensional por Meyer e Allen 

(1991) que veio a se tornar o modelo hegemônico dos estudos do comprometimento 

organizacional. Os pesquisadores defendem que o comprometimento organizacional é 

formado por três componentes: o afetivo, o de continuação (calculativo ou instrumental) e o 

normativo. Os autores, como sabemos, integram em um modelo único, vertentes distintas de 

pesquisa sobre comprometimento organizacional com diferentes níveis de consolidação e 

produção. 

Inicialmente, os autores argumentam que os três componentes do comprometimento 

refletem diferentes estados psicológicos, mas, em seguida, identificam que alguns resultados 

podem sugerir certa interdependência entre eles (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 

2001). No entanto, afirmam que é possível haver outros componentes além dos três já 

definidos, advogando a possibilidade de cada um dos componentes representarem um 

construto unitário.  

Embora esta estrutura tridimensional continue a ocupar lugar de destaque na literatura 

da área, novos achados de pesquisas levaram os referidos autores a levantar outros 

questionamentos importantes quanto ao desenho do modelo vigente. Questões como: “(...) 

será que comprometimento afetivo e comprometimento normativo são realmente formas 

distintas de comprometimento, e será que comprometimento de continuação é um construto 

unidimensional?” (Meyer & Herscovitch, 2001, p. 305), demonstram a necessidade de novas 

pesquisas e melhor delimitação conceitual. Ou seja, os próprios autores mostram que o 

modelo tridimensional por eles proposto, requer estudos adicionais em função das questões 
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ainda não suficientemente respondidas sobre o número de dimensões e a sua 

interdependência. 

Muitos outros modelos explicativos do comprometimento organizacional investigaram 

e propuseram diferentes dimensões para o referido construto, embora nem todos tenham 

recebido a mesma atenção pela comunidade de pesquisadores. 

No trabalho de O´Reilly e Chatman (1986), identifica-se que uma das dimensões do 

comprometimento organizacional pouco explorada é por eles denominada de compliance 

(traduzida no presente estudo como ‘aquiescência’, embora a literatura nacional, em sua 

grande maioria, a tenha traduzido como ‘submissão’). Essa dimensão remete a um tipo de 

comprometimento percebido como muito próximo da noção de conformismo (construto que 

tem suas bases no campo da psicologia social) e de um consentimento em relação às 

demandas da organização. 

Esta base de compliance estabelece uma ponte entre a grande vertente de estudos do 

Comportamento Organizacional e a vertente Sociológica que se ocupa das relações entre 

trabalhador e organização. Esta vertente sociológica explora as relações de autoridade entre 

trabalhadores e empregadores, considerando-as inerentes aos arranjos hierárquicos nas 

organizações inseridas em uma economia capitalista (Halaby, 1986). No campo de 

conhecimento da sociologia, o termo consentimento é utilizado para tratar do vínculo entre 

trabalhador e organização sem referência aos aspectos afetivos ou psicológicos, privilegiando, 

exclusivamente, a relação de subordinação que se estabelece entre empregador e empregado, 

que é governada pela assunção desses papéis sociais. 

O’Reilly e Chatman (1986) tratam a aquiescência como uma das possíveis dimensões 

do comprometimento. A tradição cultural brasileira formou uma história de trabalhadores 

filhos de um regime autoritário, com comportamentos que mais se aproximam de uma postura 

conformista e de um consentimento organizacional. No entanto, na literatura científica, 
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comprometimento organizacional é sempre associado a uma postura pró-ativa e de 

engajamento em prol da organização. No mundo do trabalho, os gestores fazem uma clara 

distinção entre um trabalhador comprometido e um trabalhador obediente. 

No presente estudo, parte-se do pressuposto de que vínculos baseados em 

consentimento, conformidade, obediência, por suas características singulares, não deveriam 

ser abarcados pelo conceito de comprometimento organizacional, mesmo considerando-se a 

diversidade de processos psicossociais que dão suporte a emergência do comprometimento.  

Como caracterizar esse tipo de vínculo? É pertinente considerar esse trabalhador como 

sendo comprometido com a organização? Ou é um indivíduo que apenas obedece e cumpre o 

que lhe é mandado fazer, submetendo-se à autoridade? Sugere-se, portanto, perguntar: até que 

ponto é possível denominar de trabalhador comprometido aquele que assume uma postura 

submissa, obediente, que tudo consente ao empregador, para não perder as recompensas ou 

mesmo o seu emprego? É possível considerar comprometido o trabalhador que simplesmente 

obedece ao seu superior e que, em algumas situações, nem sabe ou tem consciência -

obediência cega - sobre suas ações? 

Esta questão científica encontra respaldo em um conjunto de achados empíricos que 

sugerem a necessidade de se ampliar a precisão conceitual do construto “comprometimento 

organizacional”, já que as medidas existentes e atualmente utilizadas não discriminam 

possíveis vínculos de natureza distinta. Um desses achados considera, por exemplo, que 

níveis mais elevados de comprometimento foram encontrados entre trabalhadores com níveis 

mais baixos de escolaridade e menor qualificação profissional que atuam em organizações 

com precárias condições de trabalho e benefícios (Costa, 2005; Costa & Bastos, 2005).  Dessa 

forma, é possível questionar se tal vínculo pode ser caracterizado como comprometimento ou 

expressa o consentimento (aquiescência, submissão) do trabalhador frente às demandas 

organizacionais.  



5 

Este conjunto de reflexões é bastante congruente quando se analisam as 

transformações no mundo do trabalho. Ao considerar o cenário organizacional 

contemporâneo, observa-se que as empresas acenam para um perfil bem diferente de 

trabalhador nesse século XXI (e talvez desde a década de 80 do século XX). Os novos 

modelos de gestão configuram exigências mais complexas para o trabalhador, o que faz com 

que as empresas direcionem esforços para identificar os candidatos mais qualificados à suas 

necessidades e, ao mesmo tempo, desenvolvam políticas para reter seus talentos, 

principalmente aqueles que estejam dispostos a se engajar com a organização. 

Os profissionais de recursos humanos já priorizam a contratação de pessoas 

comprometidas, policompetentes e que apresentem desempenho em nível elevado, o que 

facilitaria, de forma significativa, se a organização possuir boas práticas de gestão de pessoas 

e benefícios atrativos. Integração do planejamento à execução das atividades do trabalhador, 

redução de níveis hierárquicos, incentivo à capacitação e desenvolvimento, desenvolvimento 

de equipes de trabalho auto-gerenciadas e trabalhadores polivalentes, constituem-se alguns 

desses exemplos (Starkey, 1997; Ulrich, 1998; Antonello et al., 2005).  

Na contemporaneidade, o objetivo das empresas é ter em seus quadros de pessoal 

profissionais participativos, com senso crítico, que dêem sugestões e promovam melhorias no 

processo de trabalho e na organização como um todo. Nesse sentido, o novo perfil almejado 

se distancia do indivíduo que apenas obedece ao seu superior hierárquico, que segue a regra, a 

exemplo das melhores organizações burocráticas. As organizações estão à procura de 

profissionais que vão além do trabalho prescrito, pois este, por si só, já não mais atende às 

demandas da atualidade. 

Boas práticas de recursos humanos e benefícios atraentes representam estratégias para 

estabelecer, desenvolver e aprofundar vínculos entre os empregados e organizações, objetivos 

que continuam inseridos no planejamento estratégico de muitas organizações, principalmente 
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em uma sociedade do conhecimento, onde o investimento no indivíduo deve ocorrer de forma 

intensiva e continuada, com a intenção de ampliar e fortalecer o comprometimento do 

indivíduo com a organização. 

Por outro lado, o mundo do trabalho se revela muito contraditório, paradoxal, onde 

convivem avanços organizacionais e padrões de gestão tradicionais, mais voltados para o 

controle do que para o envolvimento do trabalhador. Ou seja, convivem na 

contemporaneidade, modelos de gestão de pessoas que podem fomentar a obediência, a 

submissão e não uma postura ativa, contributiva, inovadora e responsável por parte do 

trabalhador.  

São estas considerações que justificam os esforços da presente pesquisa que busca 

construir e validar um instrumento para avaliar o “consentimento organizacional”, uma vez 

que considera que a ausência de um instrumento de medida que seja confiável, válido, com 

boas características psicométricas, dificulta o avanço na compreensão dos limites conceituais 

entre comprometimento e consentimento. Esta pesquisa representa a primeira etapa de uma 

agenda mais ampla que permanece em andamento pelo grupo de pesquisa, do qual a autora é 

parte integrante. Pressupõe-se que o primeiro passo desse projeto maior é ter uma medida para 

o construto, o que configura a principal contribuição do presente trabalho, já que a vertente 

sociológica que analisa o fenômeno do consentimento não trabalha com mensuração, tendo 

como único indicador deste complexo vínculo indivíduo-organização a intenção de 

permanência na organização. 

Importante esclarecer que o presente trabalho de pesquisa está vinculado a um maior 

Projeto: “Comprometimento, consentimento ou entrincheiramento? Analisando questões 

conceituais e a dinâmica do vínculo entre trabalhador e organização”, que vem sendo 

desenvolvido e operacionalizado pelo grupo de pesquisa Indivíduos, Organizações e 

Trabalho, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Virgilio Bittencourt Bastos. O referido projeto é 
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formado por três subprojetos que englobam aspectos conceituais, empíricos e um estudo 

longitudinal entre trabalhadores rurais, que articulam como objetivo geral a compreensão dos 

vínculos que se estabelecem entre indivíduo-organização, considerando as transições do 

mundo do trabalho e os diversos contextos organizacionais.  

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 foi subdividido em 

dois itens e, inicialmente, apresenta uma revisão da literatura sobre o comprometimento 

organizacional, a larga diversidade de conceitos e bases que o definem, a tensão entre os 

componentes ‘ativo’ e ‘passivo’ do construto; e, em seguida, apresenta uma revisão da 

literatura no campo sociológico, revelando os parcos estudos sobre o consentimento no 

contexto organizacional. O Capítulo 2 caracteriza os processos psicossociais que dão suporte 

ao consentimento organizacional, abordando fenômenos como conformismo, aceitação íntima 

e obediência. O Capítulo 3 apresenta o desenho da pesquisa que compreende o problema, 

objetivos e método. Este último, reúne a etapa teórico-conceitual, a construção do instrumento 

de medida e os passos da etapa empírica da pesquisa. No Capítulo 4, são apresentados e 

discutidos os resultados do estudo. Inicialmente, são apresentados os dados que caracterizam 

os participantes, considerando as variáveis sócio-demográficas. Em seguida, a proposta de 

medida do consentimento organizacional e, ao final, um exame correlacional entre 

comprometimento e consentimento organizacional. O Capítulo 5 sistematiza as 

considerações finais do estudo, assim como suas contribuições e limitações. 
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CAPÍTULO 1 

 

Comprometimento versus Consentimento: Questões 

Conceituais que Cercam as Vertentes Psicológica e  

Sociológica no Estudo do Vínculo 

 Indivíduo-Organização 
 

 

 

Este capítulo analisa a produção científica sobre comprometimento organizacional, 

com o objetivo de revelar a diversidade abraçada por este construto a partir de uma 

perspectiva multidimensional que se tornou hegemônica a partir dos anos 1990, explorando 

sua pluralidade, potenciais, contradições subjacentes ao construto e possíveis sobreposições 

com construtos correlatos. A segunda seção examina estudos sobre os vínculos que unem os 

indivíduos às organizações a partir dos arranjos hierárquicos inerentes às relações de trabalho, 

tendo como base a literatura produzida no campo da Sociologia do Trabalho.  

 

 

1. A Vertente Psicológica: Comprometimento Organizacional 

 

A busca pela compreensão do que vincula os indivíduos ao mundo do trabalho e às 

organizações e quais são as implicações desses vínculos podem ser consideradas questões 

fundamentais e que estão presentes em expressivo número de pesquisas no campo do 

Comportamento Organizacional. Tentar identificar os aspectos individuais e suas relações 

com o contexto organizacional na determinação de fenômenos do mundo do trabalho, parece 

ser uma preocupação básica para a pesquisa na área da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho (Bastos, 1996).   
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Os estudos sobre comprometimento organizacional têm se intensificado nos últimos 

30 anos, podendo ser considerado um dos construtos mais pesquisados no campo do 

Comportamento Organizacional. Essa gama de pesquisa e estudos empíricos sobre 

comprometimento organizacional apresenta como característica marcante a grande variedade 

de definições, modelos teóricos, assim como a existência de diversos instrumentos de medidas 

do comprometimento. Entretanto, observa-se que toda essa pluralidade que cerca o construto 

traz como resultado fragmentação e redundância conceitual, observadas por autores como 

Morrow (1983), Osigweh (1989), Bastos (1993, 1994), dentre outros. 

Compreender o comprometimento organizacional inserido nesse cenário plural inicia-

se com o aprofundamento do significado do termo comprometimento em si e, posteriormente, 

da sua relação com a organização. 

Em um trabalho clássico sobre os múltiplos comprometimentos, Bastos (1994, p. 25) 

apresenta uma síntese bastante esclarecedora sobre diversos aspectos do construto 

comprometimento 

 

(...) na linguagem cotidiana, pelo menos três usos do conceito de comprometimento são mais 

frequentes: o primeiro aproxima-se dos conceitos de ‘compromisso’, ‘com envolvimento’ e 

descrevem formas de como as pessoas se comportam em relação a determinados alvos; ‘com 

comprometimento’ seria o oposto de ‘descompromissadamente’ e indicaria o grau de atenção, 

esforço, cuidado que a pessoa coloca ao realizar algo. Por extensão, comprometimento passou 

a significar um estado do indivíduo; um estado de lealdade a algo, relativamente duradouro e 

que pode ser descrito através de sentenças que descrevem intenções, sentimentos, desejos. 

Finalmente, um terceiro uso frequente refere-se à relação entre conjuntos de condições que 

conduzem a produtos indesejados (comprometer como prejudicar, impedir). 

 

Embora seja um conceito que apresenta conteúdos diversificados e, de certa forma, até 

contraditórios, o uso do termo comprometimento na área do Comportamento Organizacional 

carrega em seu bojo a noção de algo que une, que amarra o indivíduo, algo percebido como 

um vínculo que se estabelece entre o trabalhador e alguma coisa - e no presente trabalho, que 
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une o trabalhador à sua organização empregadora. Ao restringir a aplicação do termo à esfera 

científica, a carga da valoração negativa é excluída, conquanto ainda permaneça alguma 

ambiguidade. 

De uma forma geral, trata-se comprometimento como sendo uma força que promove 

união entre as partes, dá estabilidade ao comportamento e direciona as ações dos indivíduos. 

Na tentativa de construção de um modelo integrativo, Meyer e Herscovitch (2001, p. 301) 

argumentam que o comprometimento deve ter uma essência central que seria comum às várias 

proposições de comprometimento: “a) uma força que estabiliza e coage; b) que dá direção ao 

comportamento (por exemplo, restringe a liberdade, liga a pessoa a um curso de ação).” Um 

vínculo psicológico que une as partes envolvidas (trabalhador – empregador), que promove 

estabilidade aos relacionamentos e que orienta seu curso de ação. 

Estudos mais recentes (Klein, Molly & Cooper, 2008) sobre os fundamentos do 

construto defendem que “vínculo psicológico” é a expressão que melhor corresponde ao 

conceito de comprometimento, a despeito de também ser referido como uma atitude ou uma 

força que direciona o indivíduo, ou ainda, a força de uma obrigação.  

O comprometimento vem sendo estudado em duas grandes vertentes que exploram 

seus diferentes focos e as suas bases (Becker, 1992). As relações que os indivíduos 

estabelecem no seu contexto de trabalho certamente podem se dirigir para diferentes focos, 

entendidos como alvos desse vínculo, como por exemplo: a organização, a carreira, o 

trabalho, o sindicato, a equipe, a chefia e que, por sua vez, constituem-se em diferentes linhas 

de pesquisa (Morrow, 1983; Becker, 1992; Becker & Billings, 1993; Bastos, 1994, 1998; 

Bastos & Costa, 2000, 2001; Bastos & Borges-Andrade, 2002; Medeiros et al., 2002 etc.). O 

foco “organização” tem clara dominância neste campo de estudo, isoladamente, em 

comparação com outros focos, como atestam algumas das pesquisas na área (Mathieu & 

Zajac, 1990, Meyer & Allen, 1991; Meyer, Allen & Topolnytsky, 1998).  
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A segunda vertente da análise do construto identifica diferentes bases, entendidas 

como motivações, naturezas ou dimensões constitutivas do vínculo de comprometimento e 

que levam a múltiplas proposições teóricas, a seguir analisadas.  

 

 

1.1. Comprometimento Organizacional: os problemas sobre a sua 

dimensionalidade 

 

Já na década de oitenta, Morrow (1983) havia chamado atenção para a existência de 

múltiplos comprometimentos, tendo demonstrado com clareza a fragmentação e redundância 

do construto ao identificar 30 formas de comprometimento, detalhadas em seu trabalho. Esta 

multiplicidade de comprometimentos, no entanto, devia-se à diversidade de focos ou aspectos 

do mundo do trabalho que podiam ser alvos de uma relação de comprometimento. 

Ainda hoje, apesar do acúmulo de pesquisa, os estudos do comprometimento apontam 

a existência de questões quanto à sua dimensionalidade, como assinalam Meyer e Herscovitch 

(2001). Autores como Becker (1960), Porter et al. (1974) e Wiener (1982) trataram o 

comprometimento organizacional como um construto unidimensional. Mesmo a proposta de 

Porter et al. (1974), que o trata como um fenômeno global, unidimensional, tem em seu bojo 

teórico indícios de dimensões que integram três idéias centrais associadas à identificação do 

indivíduo a organização (Mowday, 1998). 

O desenvolvimento da pesquisa sobre comprometimento organizacional avançou cada 

vez mais na direção de assumir este fenômeno como multidimensional, reunindo diferentes 

dimensões que poderiam integrar o vínculo psicológico entre indivíduos e organizações, a 

exemplo dos trabalhos de Meyer e Allen (1991), O’Reilly e Chatman (1986), Becker (1992), 

Bar-Hayim e Berman (1992), dentre outros. 
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Os estudos passaram, então, a conceber o comprometimento como um conglomerado 

de bases (Becker, 1992) ou de componentes (Meyer & Allen, 1991) do comprometimento. 

Apesar das diferenças semânticas, a idéia central é que se constituem em componentes ou 

dimensões do construto comprometimento organizacional e que podem apresentar 

intensidades diferentes.  

Muitos trabalhos científicos têm gerado uma grande diversidade de rótulos, uma 

pulverização quanto às possíveis dimensões que integram o construto. A despeito de algumas 

variações, a pesquisa de comprometimento sempre apresenta uma polaridade quanto a ser um 

vínculo mais afetivo, fruto de processos de identificação e internalização, ou se é um vínculo 

associado à permanência na organização e aos processos de troca. Ou, ainda, se seria um laço 

de permanência, decorrente de um dever moral em continuar na organização, de uma forte 

adesão às normas da empresa. Ou seja, os modelos multidimensionais apresentam variação 

em termos de como os tais enfoques são combinados e rotulados na literatura. 

O Quadro 1 sistematiza a pluralidade de dimensões que integram o construto. As cores 

relacionadas às diferentes dimensões, expostas no referido quadro, pretendem aproximar 

aquelas dimensões cujos conteúdos propostos pelos autores apresentam certa similaridade ou 

mesmo sobreposição.  

É importante iniciar a leitura do Quadro 1 a partir dos três primeiros autores, 

responsáveis por fixar as bases para os estudos da área. O primeiro trabalho foi desenvolvido 

por Kelman (1958 apud Kelman, 2006) sobre influência social, que desenhou um modelo 

composto por três processos qualitativamente diferentes, capazes de influenciar o 

comportamento dos indivíduos, a saber, compliance (aquiescência), identificação e 

internalização.  
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Quadro 1 - Multidimensionalidade do comprometimento organizacional 

Fonte: Elaborado a partir de Bastos (1994), Medeiros (2003), Rego (2003) e Medeiros e Albuquerque (2005) 

 



14 

Sua proposta teórica defende que os indivíduos podem estabelecer vínculos em função 

de três diferentes motivações: a) para obter reconhecimento, recompensa específica ou para 

evitar punições (aquiescência); b) por meio de processos de identificação, ao sentir-se 

membro da organização (identificação); e c) pela congruência entre os valores individuais e 

organizacionais (internalização). 

O trabalho realizado por Gouldner (1960, pp. 471-2) sobre dimensões do 

comprometimento organizacional identificou uma estrutura bidimensional, subdividida em: 1) 

integração à organização, isto é “grau em que o indivíduo se sente parte, em vários níveis, de 

uma organização” e 2) introjeção dos valores organizacionais, ou seja, “grau em que a auto-

imagem do indivíduo inclui uma variedade de características e valores organizacionais 

aprovados”.  

Os estudos de Etzioni (1961 apud Mowday et al., 1982) consideraram três dimensões 

do vínculo que os indivíduos estabelecem: 1) Envolvimento Moral - baseado na internalização 

dos objetivos organizacionais, nas normas e valores; 2) Envolvimento Calculativo - tendo 

como base as relações de troca que se desenvolvem entre o empregado e a organização, 

relacionando-se diretamente com a percepção de recompensas e as suas contribuições de 

forma equânime; e 3) Envolvimento Alienativo - baseado em processos repressivos e 

coercitivos, com a aplicação de sanções e punições ao empregado. 

Kanter (1968 apud Mowday et al., 1982) identificou três diferentes dimensões para o 

construto: comprometimento de coesão, associado às relações sociais com ênfase na condição 

de ser um membro do grupo; comprometimento de continuação, relacionado aos 

investimentos realizados pelo indivíduo ao longo da carreira e sacrifícios pessoais, 

dificultando sua saída da organização; e comprometimento de controle, no qual o indivíduo se 

vincula às normas da organização que direcionam o seu comportamento. 
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Apesar da clássica pesquisa de Mowday e colaboradores (1982) ser considerada um 

estudo unidimensional que contempla a dimensão afetiva do comprometimento, foi proposta 

uma distinção entre o comprometimento atitudinal (claramente associado aos processos de 

identificação do indivíduo com os objetivos da organização) e o comprometimento 

comportamental (representado por processos de atribuição, nos quais as consequências das 

ações do indivíduo irão direcionar novas atitudes e, por sua vez, outros comportamentos 

alinhados às decisões tomadas pelo indivíduo). A definição do construto que, a priori, possui 

um caráter unidimensional, decorrente da noção de identificação do indivíduo, abarca três 

idéias centrais: 1) forte crença e aceitação dos valores e objetivos da organização; 2) forte 

desejo em manter o vínculo com a organização; e 3) intenção de se esforçar em prol da 

organização. 

Nesta construção teórica, o comprometimento se aproxima muito mais de uma postura 

ativa, engajada com o bem-estar da organização, estando o indivíduo disposto a dar sua 

contribuição; ou seja, envolve uma relação que está muito além de uma lealdade passiva 

dirigida à organização da qual faz parte. Esse posicionamento é compartilhado por 

pesquisadores como Bastos (1994), Bandeira, Marques e Veiga (1999), Bastos e Costa 

(2000), Siqueira (2001), Filenga (2003), Medeiros et al. (2003).  

Para esclarecer um pouco mais a base afetiva, Siqueira e Gomide Júnior (2004, p. 316) 

afirmam que 

 

quando o indivíduo internaliza os valores da organização, identifica-se com seus objetivos, se 

envolve com os papéis de trabalho, desempenhando-os de forma a facilitar a consecução dos 

objetivos do sistema, e deseja permanecer trabalhando para ela, considera-se que foi 

desenvolvida uma ligação psicológica, de natureza afetiva, com a organização. Esse estilo de 

vínculo é denominado comprometimento organizacional afetivo.  
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O desenvolvimento da pesquisa sob o enfoque afetivo foi marcado por um importante 

instrumento de medida do comprometimento, o OCQ – Organizational Commitment 

Questionnaire (Porter et al., 1974), formado por 15 itens em sua versão completa, e por 9 

itens, na versão condensada. Diversos estudos, internacionais e brasileiros, comprovaram a 

qualidade dos indicadores e índices de consistência interna da escala (Morrow, 1983; Borges-

Andrade, Afanasief e Silva, 1989 apud Medeiros, 2003; Bastos, 1994). 

O exame da literatura permite afirmar que o enfoque afetivo é o que reúne um maior 

número de pesquisas e maior concordância quanto a ser um elemento ou dimensão básica do 

comprometimento, especialmente quando são consideradas tanto as pesquisas oriundas da 

matriz de Mowday e colaboradores (1982), quanto aquelas de outros modelos 

multidimensionais, como o de Meyer e Allen (1991). 

O’Reilly e Chatman (1986) partiram das três dimensões teóricas propostas por H. 

Kelman para a construção de um instrumento de mensuração de comprometimento. Os 

estudos confirmaram as três dimensões do modelo teórico do comprometimento (apresentadas 

no Quadro 1), não obstante tenham ressaltado a possibilidade de outras dimensões emergirem, 

conduzindo novos questionamentos 

 

Embora a evidência apresentada aqui mostre claramente três bases distintas para o vínculo 

psicológico, pode haver outras. (...) embora o vínculo por aquiescência ou instrumental não 

esteja fortemente ligado às variáveis dependentes aqui utilizadas, é óbvio que quase todos os 

empregados de organizações necessariamente recebem recompensas extrínsecas pelos seus 

esforços. Porque então comprometimento baseado em aquiescência ou instrumental parece 

menos importante para trabalhadores com maior tempo no emprego? (O’Reilly & Chatman, 

1986, p. 497). 

 

Esse estudo sobre comprometimento organizacional apresenta a aquiescência 

(compliance) com uma das dimensões que pertence ao construto, associada aos aspectos 

instrumentais e à intenção de saída da organização em contraponto com os aspectos afetivos 
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dos processos de identificação e internalização. Estudos posteriores não retomaram a 

dimensão de compliance, como proposto por H. Kelman e O’Reilly e Chatman (1986).  

Becker (1992) se baseou no modelo de O’Reilly e Chatman (1986) quanto as bases do 

comprometimento, confirmando a multidimensionalidade do fenômeno (Quadro 1). Sua 

pesquisa também envolveu diferentes focos do construto, a exemplo de executivos, 

supervisores e grupos de trabalhos. 

O modelo tridimensional proposto por Meyer e Allen (1991) constitui um marco 

importante nesta trajetória e se tornou o mais largamente aceito entre pesquisadores nacionais 

e internacionais (Medeiros, 2003; Rego & Souto, 2002). Para os proponentes do modelo, o 

comprometimento é integrado por três componentes: afetivo, continuação e normativo, 

apresentados no Quadro1. Caracterizando melhor os componentes do comprometimento, 

Meyer e Allen (1991, p. 67) esclarecem que 

 

Comprometimento afetivo se refere ao vínculo emocional do empregado com a organização, a 

identificação e envolvimento com a organização. Empregados com um forte comprometimento 

afetivo permanecem na organização porque eles desejam. Comprometimento de continuação 

se refere a consciência dos custos associados com deixar a organização. Aqueles empregados 

cujo vínculo principal com a organização está baseado no comprometimento de continuação 

permanecem porque precisam. Finalmente, comprometimento normativo reflete um 

sentimento de obrigação em continuar empregado. Empregados com alto nível de 

comprometimento normativo sentem-se obrigados em permanecer na organização. (grifos da 

autora). 

 

A base de continuação, apresentada pelos autores, representa o segundo maior peso na 

literatura e está associada a vários rótulos: o comprometimento instrumental em si, 

calculativo, ou side-bets (expressão entendida como trocas laterais), tendo origem nos estudos 

realizados por Becker (1960, p. 33) que definiu comprometimento como “uma disposição [do 

indivíduo] para se engajar em consistentes linhas de atividade.” Nessa perspectiva, este 

componente do comprometimento é descrito como sendo a tendência do indivíduo por 
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permanecer na organização em decorrência de suas percepções sobre recompensas, custos ou 

as perdas que se associam à sua saída da empresa.  

Ritzer e Trice (1969) propuseram uma primeira medida para operacionalizar a teoria 

proposta por H. Becker. A escala foi direcionada para a análise do comprometimento 

organizacional e do comprometimento ocupacional, avaliando as razões que poderiam fazer 

um trabalhador deixar a sua organização. Estudos posteriores foram realizados por Meyer e 

Allen (1984) ao reunirem indicadores para uma medida do comprometimento de continuação 

(CCS) e do comprometimento afetivo (ACS). Aprofundando um pouco mais esses estudos 

empíricos, McGee e Ford (1987) reexaminaram as escalas desenvolvidas por J. Meyer e N. 

Allen e identificaram duas dimensões na medida de instrumentalidade. Uma das dimensões 

indicava a existência de poucas alternativas de emprego e a outra agrupava os itens que 

refletiam sacrifícios pessoais em relação ao empregado deixar a organização. Quanto às 

possibilidades de alternativas, Meyer e Allen (1997) acrescentam que quanto mais o 

trabalhador possuir alternativas de trabalho, maior será a probabilidade de apresentar um 

menor nível de comprometimento instrumental, principalmente quando comparado a outro 

trabalhador que possui poucas opções no mercado de trabalho. Trata-se de uma percepção 

coerente, pois um maior número de alternativas certamente proporciona maior liberdade de 

ação ao indivíduo, que ao avaliar a nova configuração, poderá escolher entre permanecer ou 

deixar a organização ao perceber os ganhos que podem advir da mudança de emprego.     

Por sua vez, essa dimensão do comprometimento organizacional parece se aproximar 

de comportamentos de acomodação em relação à organização, revelando certa passividade do 

trabalhador associada às relações sociais. Essa postura pode ser decorrente dos processos de 

avaliação cognitiva realizados pelo indivíduo, ao considerar que suas possibilidades de perdas 

e custos envolvidos com a sua saída seriam mais prejudiciais que benéficas. Nesse sentido, a 

dimensão instrumental parece envolver conteúdos que se opõem ao comprometimento afetivo, 
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indicando que os trabalhadores que estabelecem forte vínculo instrumental ou de continuação, 

permanecem na organização porque precisam dela, enquanto os trabalhadores comprometidos 

afetivamente permanecem porque desejam.  

A terceira dimensão que integra o construto de comprometimento, proposta por Meyer 

e Allen (1991), está fortemente associada ao trabalho de Wiener (1982). Suas origens 

remontam aos estudos de A. Etzioni, citados anteriormente, e de M. Fishbein, resultado da 

convergência entre a teoria organizacional e a psicologia social, respectivamente.  

O modelo de Intenções Comportamentais de Fishbein (1967 apud Wiener, 1982), que 

tem como objetivo predizer e compreender as intenções do comportamento dos indivíduos 

considera a existência de dois fatores determinantes: o atitudinal e o normativo. No fator 

atitudinal, a ação do indivíduo seria resultado de sua avaliação das consequências dessa ação. 

Já em relação ao fator normativo, a ação ocorreria em função da percepção do indivíduo sobre 

as pressões normativas exercidas pela força dos valores e normas da organização, inerentes à 

cultura organizacional e que influenciariam, fortemente, na conduta dos indivíduos inseridos 

nesses contextos.  

Essa perspectiva conduz à idéia de que, quanto mais forte o comprometimento, maior 

é a predisposição do trabalhador em ter seu comportamento direcionado por normas 

internalizadas, acreditando que isso deve ser a coisa certa e moral a ser feita, sem 

necessariamente considerar as consequências de suas ações. Isso significa que o processo de 

identificação organizacional baseado em valores de lealdade e obrigação generalizados, pode 

se transformar e atingir um patamar interpretado como “lealdade cega” à organização 

(Wiener, 1982, p.423), o que aproxima esse vínculo de comportamentos automáticos de uma 

postura passiva, que não questiona o modelo estabelecido, no qual o indivíduo se conforma ao 

que é imposto pela organização.  
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Indivíduos com elevados níveis de comprometimento normativo avaliam que devem 

continuar vinculados à organização em função de um sentimento de reciprocidade de dever e 

obrigação para com ela, como a maneira de retribuir o que a organização tenha lhe 

proporcionado, mantendo-se leal a empresa.  Ainda que existam sentimentos de obrigação em 

permanecer na organização, o comprometimento normativo tem seu foco central nas normas e 

regulamentos que integram o sistema de crenças do indivíduo (Wiener, 1982). Essa também 

parece ser a opinião de Becker (1992), ao considerar que o comprometimento é congruente 

com o sistema de valores individuais do trabalhador.  

Ao conceberem o modelo tridimensional, Meyer e Allen (1991) justificam tratar as 

três dimensões como componentes do comprometimento, pois consideram que não são 

estados psicológicos que se excluem entre si, mas ao contrário, ponderam ser mais razoável 

pensar que os trabalhadores podem vivenciar todos os componentes em graus variados. 

Siqueira e Gomide Júnior (2004, p. 315) ratificam que 

 

os empregados poderiam apresentar estados psicológicos de comprometimento organizacional 

diversificados, compostos pela combinação de diferentes níveis dos três componentes, como 

por exemplo, uma forte necessidade e uma forte obrigação, mas um baixo desejo de 

permanecer na organização. Portanto, um estado psicológico de comprometimento 

organizacional seria função da combinação de níveis diversificados dos três componentes. 

 

O modelo desenvolvido por Meyer e Allen (1991) é considerado um importante marco 

teórico a partir do qual muitas outras pesquisas se desenvolveram, gerando uma verdadeira 

linha de estudo acerca dos componentes do comprometimento. As escalas propostas e 

validadas pelos autores passaram a ser usadas em pesquisas diversas em diferentes contextos 

culturais, incentivando fortemente a discussão sobre o número e a definição dos componentes 

do modelo.  
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Vários trabalhos confirmaram a estrutura de três fatores, como defendida por Meyer e 

Allen (1991). O trabalho de Jaros et al. (1993 apud Medeiros, 2003), por exemplo, mantém 

uma estrutura tridimensional (apresentada no Quadro 1) confirmando uma dimensão afetiva, 

um vínculo de continuação e uma dimensão moral, descrita como uma obrigação, um dever 

que amarra o indivíduo aos objetivos e valores da organização. Esta última, apesar do rótulo 

distinto, é uma dimensão com conteúdos que muito se aproximam da base normativa. 

Siqueira e Gomide Júnior (2004, p. 315) parecem concordar com esse trabalho ao afirmarem 

que “as três medidas utilizadas [por J. Meyer e N. Allen] não se distinguiam totalmente, visto 

que houve superposição entre itens das medidas de comprometimento afetivo e normativo”. 

Há, portanto, muitas evidências de que estas três bases não aparecem nitidamente em todos os 

contextos (Bar-Hayim & Berman, 1992; Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005, por exemplo).  

No Brasil, alguns pesquisadores utilizaram o modelo de Meyer e Allen (1991) e 

encontraram resultados contraditórios que problematizam a estrutura tri-fatorial. Medeiros e 

Enders (1998), em uma pesquisa que teve como objetivo validar a escala proposta por J. 

Meyer e N. Allen para a realidade brasileira, confirmaram a estrutura tri-dimensional do 

comprometimento. 

No entanto, em estudo posterior (Medeiros et al., 1999), a estrutura fatorial apresentou 

quatro componentes, emergindo a dimensão conceituada como “afiliação” (Quadro 1). 

Posteriormente, uma nova investigação para mensurar o comprometimento e seu número de 

bases foi ampliada, por Medeiros e Albuquerque (2005), para sete dimensões: Internalização 

de valores e objetivos organizacionais; Poucas alternativas de trabalho; Obrigação pelo 

desempenho; Obrigação em permanecer; Sentimento de fazer parte da organização; Linhas 

consistentes de atividade e Falta de recompensas e oportunidades. Apesar dos resultados 

terem indicado sete dimensões para o construto, esta última dimensão não foi utilizada pelos 
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autores nas análises seguintes, pois as análises confirmatórias revelaram problemas na 

construção dos indicadores.  

A pesquisa realizada por Rocha e Bastos (1999) encontrou resultados que deram 

suporte ao modelo teórico tridimensional, embora os dados tenham indicado forte 

sobreposição entre as dimensões afetiva e normativa, levantando o questionamento sobre a 

pertinência de tratá-las como dois fatores distintos.  

Abre-se, agora, uma discussão mais ampla que questiona esta crescente amplitude 

assumida pelo construto de comprometimento organizacional (Osigweh,1989; Solinger et al., 

2008). No Brasil, Costa (2007), ao avaliar a base afetiva e instrumental, encontrou evidências 

de que se tratam de duas dimensões diferentes, que talvez componham dois construtos 

distintos. Ao analisar os resultados do trabalho, a autora considera que os diferentes vínculos 

não deveriam ser considerados dimensões de um mesmo construto, o comprometimento, 

sugerindo que podem ser dois fenômenos distintos. 

O quadro de dispersão, que caracteriza a definição das bases do comprometimento 

organizacional, levanta várias questões. Por um lado, é possível observar que o 

comprometimento normativo se encontra presente em muitos dos modelos teóricos, trazendo 

como idéia central um sentimento de obrigação, senso de dever para com a organização 

vinculado aos sentimentos de lealdade, levando o indivíduo a permanecer na organização. 

Outros modelos, apesar de apresentarem diferentes rótulos às dimensões do construto, trazem 

conteúdos muito similares ao comprometimento normativo, englobando a internalização de 

normas da organização (dimensão Moral, proposta por A. Etzioni), seguir as normas da 

organização (dimensão Controle, de H. Kanter), senso de dever e obrigação (dimensão Moral, 

de S. Jaros e colaboradores). 

Essa avaliação mostra que indivíduos podem construir vínculos psicológicos com as 

organizações baseados em um sentimento de obrigação, de dever, por se sentirem leais à 
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organização e por desejarem retribuir, permanecendo em suas empresas. A natureza desse 

vínculo leva à idéia de que o indivíduo deverá ser um trabalhador que cumpre as normas da 

empresa, segue o que está estabelecido, e consequentemente, obedecendo aos superiores, 

revela uma postura “passiva” frente à organização. Nesse sentido, cabe a questão: Trata-se de 

um trabalhador realmente comprometido com a sua organização?  

Outro aspecto importante se refere ao comprometimento de base compliance 

(aquiescência) e a sua definição operacional. Os trabalhos de Kelman (1958 apud Kelman, 

2006), O’Reilly e Chatman (1986) e Becker (1992) consideram que essa dimensão abraça 

uma relação mais próxima da dimensão instrumental associada às recompensas extrínsecas. 

Mas, por sua vez, compliance também se aproxima de consentir, de permitir que algo 

aconteça e também se associa a uma postura passiva, o que estabelece uma zona conceitual 

pouco precisa, por vezes confundindo os diferentes tipos de comprometimento 

organizacional. 

A polaridade entre estas noções é objeto de uma atenção específica no tópico a seguir, 

por se encontrar na origem do presente trabalho. 

 

 

1.2. Comprometimento Organizacional: a tensão entre o componente “ativo” e 

“passivo” 

 

A tensão no entorno do estudo do comprometimento se torna mais visível a partir das 

discussões promovidas pelo trabalho de Bar-Hayim e Berman (1992) sobre o caráter “ativo” 

ou “passivo” desse vínculo psicológico entre o trabalhador e a organização, considerando 

diferentes dimensões do comprometimento. 

O exame da literatura pertinente caracteriza a base afetiva como uma fonte de vínculos 

psicológicos a partir dos processos de identificação, de um envolvimento afetivo, da 
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internalização dos objetivos da organização, assim como pela congruência dos valores 

individuais e organizacionais. Geralmente, são vínculos avaliados como positivos, que dão 

suporte a comportamentos pró-sociais, promovem ações que vão além do prescrito pelo cargo. 

Esses vínculos revelam trabalhadores engajados com a organização, que buscam apresentar 

melhor desempenho, posicionam-se de forma crítica, visando sempre a maneira mais 

adequada para resolver os problemas. Esse perfil se alinha ao que se denomina de uma 

postura ativa frente às demandas da organização. 

Por sua vez, a base normativa liga os indivíduos à organização por meio de um senso 

de obrigação, cumprimento de normas, dever moral e sentimentos de lealdade que impedem o 

trabalhador de deixar a organização, pois ele se sente em dívida para com ela e deseja 

retribuir-lhe os esforços despendidos. Dessa forma, permite afirmar que o trabalhador 

permanece na organização por se sentir obrigado e não pela força de um desejo, como ocorre 

na dimensão afetiva. Nesses casos, geralmente são indivíduos que cumprem estritamente o 

seu papel de trabalhador, seguindo o que está prescrito, revelando um comportamento 

conformista, associando-se a uma postura passiva frente às exigências da organização. 

Com o objetivo de identificar as dimensões do comprometimento organizacional, Bar-

Hayim e Berman (1992) realizaram uma pesquisa com diferentes populações de trabalhadores 

industriais das 14 maiores empresas de Israel, abrangendo 1299 empregados que foram 

entrevistados durante um período de três anos (1984-1986). Os autores utilizaram uma escala 

de 9 itens, adaptados do OCQ - Organizational Commitment Questionnaire, para avaliar três 

dimensões do comprometimento apresentadas na Tabela 1.  

A solução fatorial encontrada confirmou a existência de três fatores, embora em uma 

combinação diferente da medida de Porter et al. (1974). Os 4 itens do primeiro fator se 

distribuíram entre as dimensões ‘identificação’ e ‘envolvimento’, o que pode indicar certa 

convergência para um só fator. 
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Tabela 1 - Dimensões do comprometimento organizacional avaliadas por Bar-Hayim e Berman 
DIMENSÕES AVALIADAS PELO OCQ DIMENSÕES AVALIADAS POR BAR-HAYIM & BERMAN 

Aceitação dos valores da organização Identificação 

Disposição para exercer esforço extra Internalização 

Desejo de permanecer empregado da organização Lealdade 

FONTE: Adaptado de Bar-Hayim e Berman (1992, p. 379) 

 

Os itens desse fator reúnem conteúdos que demonstram orgulho pela organização, 

sentimento de fazer parte da organização, disposição para fazer esforço pela organização e 

envolvimento com o trabalho, contribuindo para o bem da organização. Por tais itens 

refletirem o apego e respeito positivo à organização, esse fator sugere uma aproximação com 

o ‘Envolvimento Moral’ de A. Etzioni. O segundo fator reuniu itens das três dimensões 

demonstrando uma medida pobre, que não deveria ser considerada. Já o terceiro fator foi o 

único que se formou exclusivamente por itens do componente ‘lealdade’, indicando uma 

relutância do indivíduo em deixar a organização mesmo com incentivos fortes. De acordo 

com os pesquisadores, o terceiro fator permaneceu sozinho, parecendo ser independente dos 

outros elementos do comprometimento organizacional.  

O resultado, assim, conduz a uma estrutura bi-fatorial caracterizada pelos autores 

como: 1) uma abordagem ativa, modelada por processos de identificação e envolvimento 

com a organização; 2) uma abordagem passiva, sustentada pelo desejo de permanência na 

organização. 

O comprometimento associado à abordagem “ativa” remete a um estudo nacional, que 

construiu e validou a Escala de Intenções Comportamentais de Comprometimento 

Organizacional – EICCO (Bastos et al., 2008). Os autores consideram que os vínculos de 

comprometimento entre indivíduos e suas organizações são caracterizados por quatro fatores: 

participação (associada à intenção dos trabalhadores em participarem de atividades, 
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programas e políticas organizacionais, identificando pontos para melhorias e sugerindo 

soluções para os problemas); melhor desempenho e produtividade (o que envolve reavaliar 

novos modelos de organização do trabalho e elaborar propostas de modificações); empenho 

extra (ou sacrifício adicional, revelando claramente uma contribuição a mais em prol da 

organização) e defesa da organização (que pressupõe uma disposição em defender a empresa 

frente a críticas). Trata-se de um conjunto de indicadores comportamentais que integra a 

escala e captura um perfil de trabalhador comprometido, associado a uma postura ativa, 

diretamente envolvido com a sua organização.  

Já o comprometimento de caráter “passivo” seria caracterizado por um forte 

sentimento de lealdade, dando origem a um conceito muito similar ao que Allen e Meyer 

(1990 apud Bar-Hayim & Berman, 1992) denominam comprometimento de continuação 

(continuance commitment). As duas abordagens propostas por Bar-Hayim e Berman (1992) 

estão apresentadas na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Comprometimento ativo versus comprometimento passivo 
FONTE: Mowday et al.(1979) Wiener (1982), O’Reilly e Chatman (1986), Meyer e Allen (1991), Bar-
Hayim e Berman (1992) e Kelman (2006)  
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À medida que os laços de lealdade e dever em relação à organização atingem níveis 

elevados e generalizados, pode-se perceber uma “lealdade cega”, como afirma Wiener (1982, 

p. 423). Esse ponto de vista é compartilhado por Randall (1987) que explora as conseqüências 

dos diferentes níveis de comprometimento em relação à organização. Para a autora, há perigos 

decorrentes do que Whyte (1956 apud Randall, 1987) chama de comprometimento excessivo 

(overcommitment), caso em que uma pessoa não somente trabalha na organização, mas 

também se sente parte da organização, preterindo seus interesses pessoais em prol dos 

interesses da empresa. 

Como exemplos das conseqüências negativas do nível excessivo de comprometimento 

para a organização, a autora ressalta a falta de flexibilidade organizacional impactando nos 

processos de inovação e adaptações à mudanças do mercado, bem como ações ilegais ou 

antiéticas que podem ser cometidas em nome da organização.  

Rowan (1981 apud Randall, 1987, p. 465) afirma que 

 

demasiada lealdade do tipo errado pode ser prejudicial para os lucros. Jovens executivos que 

foram cegamente devotados aos seus empregadores poderiam dedicar seus talentos e energias 

em empregos não satisfatórios, o que seria prejudicial para a empresa e para a sociedade. 

 

Pode-se dizer que os “sujeitos comprometidos” são trabalhadores que se comportam 

seguindo todas as demandas da organização, podendo reagir de forma cega ao clamor dos 

seus superiores, mesmo que as ações não sejam éticas ou legais.  

Randall (1987) afirma que são poucas as referências que alertam para os perigos do 

comprometimento excessivo e defende uma solução equilibrada, longe dos extremos do 

contínuo do comprometimento, identificando um nível moderado de forte experiência, mas 

sem a total identificação e envolvimento com a organização. 

Trabalhadores que apresentam níveis muitos altos de comprometimento 

organizacional podem revelar forte aproximação com a dimensão “passiva” do 
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comprometimento, principalmente em relação ao sentimento de lealdade à organização, pois 

suas ações tenderão a atender as demandas da empresa, sem uma análise crítica de tais 

solicitações. A discussão “comprometimento ativo versus passivo”, na realidade, apóia-se no 

peso que os elementos de adesão acrítica e obediência devem ter na definição de 

comprometimento.  

Um dos poucos estudos qualitativos sobre o conceito de um trabalhador 

comprometido, desenvolvido por Brito (2001) em uma empresa petroquímica baiana 

exemplifica essa tensão. As percepções dos 17 gestores entrevistados sobre o que seja um 

trabalhador comprometido integram elementos de atividade e obediência (passividade) em 

relação ao indivíduo comprometido. Por um lado, o trabalhador comprometido é caracterizado 

como aquele que busca o desenvolvimento da organização, participa dos seus projetos, 

contribui com soluções para os problemas, dá algo a mais de si, assumindo uma postura 

questionadora e crítica ao desempenhar suas atividades profissionais. Por outro lado, o 

trabalhador comprometido também é percebido como aquele que apresenta uma adesão às 

normas, às políticas, à missão e aos objetivos da organização (algumas vezes interpretado 

como o ‘vestir a camisa’ da empresa), revelando comportamentos de obediência, que no 

mínimo, se associam aos indicadores de assiduidade, pontualidade e desempenho funcional, 

comportamentos que permanecem bastante valorizados pelas organizações.  

Embora esteja inserido em diferente contexto organizacional, outro importante estudo 

também revela a tensão entre comprometimento ativo e comprometimento passivo. A 

pesquisa, realizada por Costa (2005), envolveu uma amostra de 919 trabalhadores rurais do 

pólo agrícola Juazeiro/Petrolina distribuídos em 32 organizações situadas nos estados da 

Bahia e Pernambuco. Os resultados indicaram níveis elevados de comprometimento 

organizacional em trabalhadores rurais de baixa escolaridade que atuavam em condições 

adversas de trabalho, em empresas que nem sempre possuíam uma política de gestão de 
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pessoas. O estudo revelou, ainda, uma forte associação positiva entre comprometimento e a 

adesão à norma de obediência. Pode-se questionar, então, os limites ou sobreposições entre o 

fenômeno comprometimento organizacional e comportamentos que se associam a uma 

obediência frente às exigências dos superiores, “mesmo quando não estão convencidos que 

estão corretas” (Costa, 2005, p. 101). 

Nesse sentido, Costa (2005, p. 126) chama atenção para a “(...) necessidade de 

levantar hipóteses para os elevados escores de comprometimento que predominam entre os 

trabalhadores das organizações agrícolas estudadas, assim como o desafio de explorar a 

relação entre comprometimento e obediência”, o que pode sugerir a existência de vínculos 

diferenciados. Ao concluir o estudo, ratifica a importância da realização de pesquisas que 

tenham como objetivo estudar as possíveis relações do comprometimento com fenômenos 

como “(...) a obediência, a submissão e a lealdade. Isso poderá auxiliar na (...) diferenciação e 

aproximação entre esses conceitos e o comprometimento, contribuindo para discussão acerca 

do significado desse importante fenômeno psicossocial.” (Costa, 2005, p. 133). 

Todas essas evidências apontam para a tensão que existe em relação à definição do 

comprometimento organizacional, considerando as duas dimensões identificadas por Bar-

Hayim e Berman (1992). Executivos e gestores, em geral, acreditam que comprometimento se 

associa aos padrões de comportamentos proativos, contributivos e críticos, mas ao mesmo 

tempo, demanda adesão às normas, obediência a procedimentos e regras da organização. 

Permanecer ligado à organização e sentir-se fiel a ela descreve o que realmente se considera 

um trabalhador comprometido? Assumir uma postura passiva, conformista, obediente às 

normas e procedimentos, pode ser considerado a postura que se espera de um trabalhador 

comprometido? Nesse caso, não seria mais acertado pensar em um tipo de vínculo baseado na 

noção em que o trabalhador consente com as demandas organizacionais?  
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A despeito de toda a tradição e o elevado volume de pesquisa sobre comprometimento 

no campo da Psicologia Organizacional, essas são algumas questões que ainda aguardam 

respostas. Entretanto, é importante refletir como a vertente sociológica trata os vínculos que 

se desenvolvem entre empregado e empregador, pois esse campo de conhecimento pode 

oferecer contribuições para uma melhor compreensão do vínculo de comprometimento ou 

fenômenos a ele associados.  

 

 

2. A Vertente da Sociologia do Trabalho: Consentimento Organizacional 

 

Bastos (1993), ao analisar as diversas vertentes de pesquisa sobre os vínculos do 

trabalhador com a organização, identificou uma linha específica de estudos no campo da 

Sociologia do Trabalho e das Organizações. Tal linha, diferentemente das vertentes 

psicológicas e administrativas, oferece uma perspectiva teórica distinta e, inclusive, um 

construto específico para este vínculo conceituado como consentimento e não 

comprometimento.  

O denominado enfoque sociológico tem sua origem mais especificamente no trabalho 

de Halaby (1986) sobre vínculos do trabalhador com a organização. A pesquisa analisa o 

apego (attachment) do trabalhador à organização, tendo como suporte a teoria de autoridade 

de M. Weber que destaca a internalização dos códigos normativos pelo trabalhador. Ou seja, 

as relações entre empregados (subordinados) e empregador (aquele que exerce o controle), 

são estabelecidas no interior de relações de autoridade, inerentes às economias capitalistas que 

encontram nas relações hierárquicas de subordinação um dos principais fatores estruturantes 

das relações que regem o mundo do trabalho. Nesse sentido, parte-se do princípio que ‘ser 

subordinado’ é condição inerente ao papel do trabalhador, assim como a existência de “(...) 
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códigos normativos que especificam maneiras moralmente corretas de dominação” (Bastos, 

1994, p. 50). O trabalhador percebe o empregador como detentor de uma autoridade legítima, 

o que provavelmente conduz o empregado a consentir com as demandas da organização. É 

nesta vertente que surge o construto de consentimento.  

Com o objetivo de ampliar o entendimento do que seja consentimento, recorreu-se ao 

significado do termo a partir de um dicionário da língua portuguesa (Ferreira, 1999, pp. 532-

3). Consentimento se origina do latim (consentire + mento) e possui como significados: “Ato 

de consentir. Permissão, licença. Anuência, aprovação, acordo. Aprovação tácita (...).” O 

verbete “consentir” apresenta alguns significados, tais como: “Dar consenso ou aprovação a; 

permitir, admitir, tolerar. Concordar com; aprovar. Dar ocasião a; tornar possível. (...) 

Aquiescer, aceder, anuir, concordar. Estar em harmonia; ser conforme; condizer (...).” Essas 

definições mostram com clareza seus possíveis significados, entretanto, é importante 

considerar mais detalhadamente pelo menos um dos sinônimos propostos, visando ampliar a 

análise inicial do construto. 

Dentre eles, o destaque será direcionado ao verbo “aquiescer” por ser considerado um 

dos sinônimos que melhor expressam a noção de consentimento. Ainda de acordo com 

Ferreira (1999, p. 176), aquiescer também possui origem latina (aquiescere) e tem como 

significados: “Consentir, assentir, concordar, anuir.” O verbete “aquiescência” também 

confirma os significados anteriores: “Ato ou efeito de aquiescer; anuência, consentimento, 

assentimento.”  

A partir desse panorama, acredita-se que o consentimento pode abarcar todos esses 

significados, pois eles demonstram forte congruência entre si; no entanto, os termos 

aquiescência, anuência e aprovação tácita, talvez sejam os que melhor representem a idéia de 

um comportamento receptivo a priori, uma atitude de abertura, permitindo ou mesmo 
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tolerando, as exigências propostas por outrem, situação na qual o indivíduo concede a sua 

permissão.  

Como o campo das relações de trabalho sempre envolve arranjos hierárquicos, os 

termos “submissão”, “subordinação” e “subordinado”, sendo este último muitas vezes 

designado como um dos atores principais, são termos considerados importantes para essa 

discussão e, por esse motivo, novamente se recorreu ao dicionário da língua portuguesa 

(Ferreira, 1999, p. 1894). 

Por submissão compreende-se: “[Do lat. tard. submissione.] Ato ou efeito de 

submeter(-se) (a uma autoridade, a uma lei, a uma força); obediência, sujeição, subordinação 

(...). Disposição para aceitar um estado de dependência; docilidade (...). Estado de 

rebaixamento servil; humildade afetada; subserviência (...).” 

Subordinação significa: “[Do lat. tard. subordinatione.] Ato ou efeito de subordinar(-

se). Estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia (de posição ou de 

valores); submissão [...].” 

E, por fim, subordinado quer dizer alguém: “[Part. de subordinar.] Dependente, 

inferior, subalterno [...]. Que, em conexão com outra coisa, ocupa lugar inferior; secundário 

[...]. Aquele que está sob as ordens de outro; subalterno.”        

Já a partir das definições de Ferreira (1999), entende-se que um dos papéis sociais do 

trabalhador é o de subordinado. Ser empregado de uma organização por meio de uma relação 

contratual, respondendo a pelo menos um superior, inegavelmente, coloca o indivíduo em 

uma posição de subordinação. É essa posição de subordinação que traz em seu bojo conceitual 

um estado de dependência ou obediência em relação ao seu superior, uma condição de pouca 

ou nenhuma autonomia perante as ordens e procedimentos a serem cumpridos, reforçando um 

perfil de trabalhador que se submete à autoridade, que é submisso às ordens ou é percebido 

como subserviente.  



33 

Burawoy (1983, 1990), sociólogo ligado à corrente marxista, parece ter sido um dos 

primeiros teóricos a explorar o conceito de consentimento relacionado aos vínculos entre os 

indivíduos e as organizações. Outro sociólogo, Edwards (1979 apud Burawoy, 1983, 1990), 

apresentou três formas de controle associadas a modelos de gestão e as relações que se 

estabelecem entre empregado-empregador. A primeira forma de controle, vigente no século 

XIX, é denominada controle simples, na qual os gestores exerciam uma dominação arbitrária 

e personalista sobre os trabalhadores, considerando que as empresas eram pequenas e, em sua 

grande maioria, estavam inseridas em mercados competitivos.  O século XX foi o palco da 

estratégia do controle técnico, que teve como ícone a linha de montagem, utilizando sistemas 

de incentivo e da tecnologia para exercer o controle dos empregados e impondo o ritmo de 

trabalho nas empresas. Após a segunda guerra mundial, surge a terceira forma, o controle 

burocrático, que envolve a utilização de regras para definir as atividades dos trabalhadores, 

avaliar desempenho e também para determinar as punições a serem aplicadas. O autor 

acrescenta que apesar de cada uma das formas de controle ter sido representativa de um 

período histórico, todas coexistem na economia americana contemporânea em função dos 

movimentos dos mercados. 

Nestas estratégias de controle, observa-se que prevalecem medidas coercitivas de 

disciplina e punição para a obtenção do consentimento do trabalhador. Mesmo que os regimes 

tenham evoluído com o passar dos tempos, os gestores ainda se apóiam em procedimentos 

“(...) para comandar o consentimento ao sacrifício. As negociações cooperativas e os 

programas de melhoria das condições de trabalho são duas faces do mesmo despotismo 

hegemônico.” (Burawoy, 1990, p. 33). 

Um importante trabalho, de abordagem sociológica sobre vínculo do trabalhador e 

autoridade no local de trabalho foi desenvolvido por Halaby (1986). Seu posicionamento se 

contrapõe tanto ao modelo “valor capital” de economia do trabalho, quanto à abordagem 
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psicológica de “satisfação no trabalho e comprometimento organizacional”, buscando 

construir um modelo afetivamente neutro. O autor baseia seu argumento na condição de 

subordinação do trabalhador, que é considerado peça fundamental da relação laboral. A 

subordinação é constituída por códigos normativos institucionalizados que determinam o 

modelo de dominação e que deve ser o elemento central dos vínculos que se estabelecem 

entre os trabalhadores e as organizações. 

O modelo desenhado por Halaby (1986) tem como alicerce a teoria de autoridade de 

M. Weber, sustentando que o vínculo que se estabelece entre trabalhador-organização é, em 

parte, um processo pelo qual os trabalhadores avaliam as práticas de gestão por meio de 

crenças legitimadas que orientam modelos apropriados de dominação. O vínculo se refere à 

força do laço que amarra o trabalhador ao empregador e pode ser definido operacionalmente 

como a probabilidade que o trabalhador possui de, voluntariamente, dissolver seu contrato de 

trabalho com seu atual empregador. Em sua pesquisa empírica, Halaby (1986) utilizou 

indicadores comportamentais de pretensão à saída da organização. 

O autor considera que as relações entre empregados (subordinados) e o empregador 

(aquele que exerce o controle) são estabelecidas por meio das relações de autoridade, 

inerentes às economias capitalistas, que encontram nas relações hierárquicas de subordinação 

um dos principais fatores estruturantes das relações que regem o mundo do trabalho. Assim, 

parte-se do princípio que ‘ser subordinado’ é condição inerente ao papel do trabalhador, assim 

como a existência de “(...) códigos normativos que especificam maneiras moralmente corretas 

de dominação” (Bastos, 1994, p. 50). Dessa forma, o trabalhador percebe o empregador como 

detentor de uma autoridade legítima, o que provavelmente conduz o empregado a consentir 

com as demandas da organização. 

A abordagem proposta por Halaby (1986, p.635) e denominada por ele de “autoridade 

no trabalho” (WA – Workplace Authority), pode ser sistematizada em dois principais itens: 
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1. “O vínculo trabalhador-empregador é conceituado em termos de relação de 

autoridade, governando o controle do empregador e a subordinação do 

trabalhador. Expressões de vínculos, incluindo consentimento, resistência e 

turnover são tomadas para representar as respostas dos trabalhadores enquanto 

subordinados à dominação pelos empregadores.” 

 

2. “Os trabalhadores trazem para o seu local de trabalho não somente uma 

orientação primária do seu papel como subordinado, mas também um conjunto 

de códigos normativos especificando modos moralmente corretos de 

dominação. Essas crenças normativas estabelecem uma linha-base prescritiva 

que os trabalhadores usam para classificar o exercício de autoridade dos seus 

empregadores e, portanto, colocam seus níveis de vínculos. Nesse modelo, o 

vínculo do trabalhador não depende nem do amor, nem do dinheiro, mas da 

legitimidade percebida no regime de governo do empregador.” 

 

O modelo teórico desenvolvido pelo autor ressalta que esses não são vínculos 

psicológicos e que não há um caráter afetivo nessas relações, esclarecendo que se trata da 

força da relação de autoridade percebida pelo trabalhador como uma autoridade legítima, que 

cumpre o seu papel de comando assim como o trabalhador cumpre o seu dever.  

Ao considerar que a essência do enfoque sociológico está enraizada em relações de 

autoridade, em processos normativos internalizados ao papel de subordinado, ao qual cabe 

apenas o cumprimento de deveres e obrigações do trabalhador, revela-se claramente um 

indivíduo que assume uma postura passiva, submissa, obediente ao seu superior, 
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caracterizando um tipo de vínculo que talvez se distancie do que se denomina 

comprometimento organizacional.  

A abordagem desenvolvida por Halaby retoma, claramente, as idéias dos tipos de 

dominação e legitimidade, como discutidos pela teoria weberiana. Weber (1994, p. 139) 

define dominação como 

 

a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de um 

determinado grupo de pessoas. Não significa, portanto, toda espécie de possibilidade de 

exercer ‘poder’ ou ‘influência’ sobre outras pessoas. Em caso individual, a dominação 

(autoridade) assim definida pode basear-se nos mais diversos motivos de submissão. (...). Certo 

mínimo de vontade de obedecer, isto é, de interesse (externo ou interno) na obediência, faz 

parte de toda relação autêntica de dominação. 

 

A dominação pressupõe diferentes naturezas de motivos e eles determinam o tipo de 

dominação e as relações entre os indivíduos. Os motivos podem ser puramente materiais e 

racionais (considerações utilitárias), podem depender do costume (hábito cego de um 

determinado comportamento) ou podem ser puramente afetivos. Mas, segundo o autor, se a 

dominação se sustentasse apenas nesses fundamentos, seria relativamente instável, advertindo 

que o elemento que traz estabilidade ao processo de dominação é a crença na sua 

legitimidade. 

Por sua vez, a legitimidade apresenta diferentes bases que influenciam os diferentes 

tipos de obediência. A teoria da autoridade pressupõe três tipos puros de dominação: a 

dominação legal, também tratada como racional; a dominação tradicional; e a dominação 

carismática. Para efeito do presente estudo, a dominação legal assume papel de destaque para 

a compreensão de como a relação trabalhador-organização se estrutura.  

A dominação legítima, de caráter legal ou racional, se baseia na crença da legitimidade 

das ordens estabelecidas e no direito de comando dos que tenham sido nomeados para exercer 

a dominação. Tem na burocracia um dos seus grandes representantes, tanto no universo das 
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empresas públicas quanto nas organizações privadas. Na dominação racional, a obediência 

não está direcionada à pessoa propriamente, mas àquele que representa uma regra instituída, a 

um “superior” ao qual o direito de mando foi legitimado por regra estabelecida. 

Nessa configuração, o funcionário tem suas condições estabelecidas a partir de um 

contrato de trabalho, com pagamentos regulares, posicionado na estrutura organizacional de 

acordo com a hierarquia do cargo que ocupa, e com a assunção que há um dever objetivo do 

cargo a ser cumprido. O trabalhador deve apresentar comportamentos isentos de influências 

advindas de motivos pessoais ou emocionais, de um modo estritamente formal, a partir das 

regras e condições normativas estabelecidas. Deverá, portanto, obedecer à hierarquia de 

cargos, na qual os inferiores se subordinam aos superiores, tendo a disciplina do serviço como 

base para suas ações. Todo o processo de trabalho, em especial a amplitude de liberdade para 

tomada de decisões no trabalho, é marcado pela estrutura hierárquica que define a posição de 

cada ator. 

O empregado, em seu contexto de trabalho, assume o papel de subordinado visto ter 

sido contratado para exercer algumas atividades (um cargo) e se relaciona com os demais 

membros da organização, tendo como base os códigos normativos intrínsecos às relações de 

trabalho. O trabalhador faz parte de um esquema que foi definido normativamente, esperando-

se que deva obediência ao seu superior e que, dificilmente, venha a questionar as ordens que 

recebe, por mais incoerentes que lhes possam parecer. Na verdade, a própria condição de 

legitimidade deve exercer forte influência nos modelos cognitivos dos trabalhadores, pois se a 

autoridade é legítima, por que contestá-la? Os vínculos construídos, portanto, não perpassam 

o campo psicológico e afetivo. 

Estas características centrais das organizações burocráticas, no caso do Brasil, ganham 

força e expressão próprias quando se consideram as relações de dominação do período 
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colonial brasileiro e que podem dar suporte aos comportamentos de obediência, como alertado 

por Freitas (2006, p. 49) 

 

(...) o senhor deixa de ser apenas um detentor do trabalho físico: ele é também dono e até 

responsável moral pelo escravo. Muito dessa relação patriarcal sobreviveu em nossas relações 

atuais. Misturamos uma relação puramente econômica com laços pessoais e de amizade. O 

‘patrão’, ao dominar seu trabalho oferecendo o emprego, também domina suas aspirações e 

reivindicações, pois apela para a moralidade das relações (Da Mata, 1986). Ao estabelecer uma 

relação de confiança, protege-o como seu filho e, com o empregado na mão, controla-o. Por 

sua vez, o empregado, ao sentir-se protegido, retribui com lealdade a seu superior.    

 

Davel e Vasconcelos (2006, p. 95), ao discutirem aspectos sobre gerência e autoridade 

nas empresas brasileiras, chamam a atenção para um ponto bastante importante das 

organizações no Brasil: “(...) a qualidade das relações de autoridade – advindas da figura 

paterna – dentro das organizações e como elas se assentam em estruturas históricas herdadas 

de um passado colonial ainda não superado e cujos principais traços ainda persistem em nos 

acompanhar.” 

Retornar ao contexto fabril do início do século XIX talvez esclareça um pouco mais 

sobre as relações de dominação estabelecidas entre subordinado-superior, por ser um viés 

histórico que certamente contribuiu (e talvez ainda influencie na contemporaneidade) para 

formação dos modelos de gestão. Sennet (2001, p. 129) lembra que, nessa época era comum a 

ocorrência de agressões corporais aos trabalhadores, pois,  

 

numa fábrica do século XIX, o contramestre não via nada de errado em fazer a mesma coisa 

com um operário cujo trabalho fosse mal feito, e o operário, tal como o servo antes dele, 

também não via nenhum problema nisso. Era o esperável. 

 

Com o desenvolvimento industrial, os castigos corporais foram saindo de cena e 

deram lugar a novos controles, mas aparentemente, com efeitos semelhantes de subjugação. 
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Guimarães e Agier (1990), em sua pesquisa sobre as identidades dos trabalhadores de 

indústrias de processo contínuo da região metropolitana de Salvador, pontuam a hierarquia e 

as estratégias de controle como pontos centrais do estudo. No contexto pesquisado, a 

hierarquia entre os diversos segmentos de trabalhadores era marcada prioritariamente pelo seu 

nível de escolaridade, havendo símbolos de subordinação que delimitavam os terrenos 

despoticamente comandados pelos superiores. Os subordinados, mesmo possuindo um curso 

de nível técnico, identificavam-se com “peões”, termo considerado de menor qualificação e 

normalmente com um sentido pejorativo por ser o primeiro nível da hierarquia. Guimarães e 

Agier (1990, p. 56) afirmam que “ser peão é principalmente estar subordinado a uma 

autoridade que não pode ser questionada e que pode dispor do trabalho das pessoas sem lhes 

prestar esclarecimentos.”, como pode ser vista em sua análise sobre os trabalhadores 

subalternos: “(...) são tratados no espaço de trabalho como ‘outros’ por aqueles que ocupam 

os postos centrais; a representação que se tem deles é feita em torno de temas como a falta de 

‘raciocínio’ e a inadequação de comportamento social.” (Guimarães & Agier, 1990, p. 62). 

O estudo deixa evidente que, para muitos operários, idéias centrais que integram as 

percepções, identidades e papéis desempenhados, estão fortemente associadas ao 

reconhecimento de que o poder está na instância hierárquica superior, cabendo-lhes ser 

obedientes, seguir as normas e procedimentos da empresa, aceitar as imposições das chefias. 

Claramente há uma separação entre patrão e operário que, rotulado de “peão”, como afirmado 

anteriormente, implica uma aceitação de uma posição menor, desqualificada.  

Essa imagem é também compartilhada pelos gestores ao demonstrarem a importância 

dada ao comportamento obediente dos empregados, tanto em relação ao cumprimento de 

ordens quanto a uma postura subserviente frente ao superior (Guimarães & Agier, 1990).  

Uma outra pesquisa realizada por Rodrigues (1970 apud Frederico, 1978, p. 103) com 

trabalhadores brasileiros de uma indústria automobilística, enfatiza que o patrão “manda” e os 
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trabalhadores são obrigados a obedecer, o que mais uma vez  identifica o comportamento de 

obediência, de uma obrigação em obedecer ao seu superior. Frederico (1978, p. 135) 

acrescenta que uma das imagens associadas ao operário brasileiro é de um indivíduo “(...) 

naturalmente submisso à dominação paternalista do patronato e ao autoritarismo das 

lideranças (...)”.  

Contrapondo as análises nacionais com a cultura japonesa, Pastore (1994) identifica 

que as relações de trabalho são marcadas por um grande respeito entre trabalhadores e 

empregadores, refletindo o que os japoneses consideram uma relação de interdependência. O 

bom relacionamento entre as pessoas é tido como o fator central, mas outros aspectos também 

são muito valorizados, como “a sinceridade, a lealdade e a harmonia (...)” (Pastore, 1994, p. 

27). No entanto, o mundo ocidental interpreta o sentimento de respeito como representante de 

relações de dominação, aliado a uma forte disciplina, aproximando-o muito mais de uma 

relação autoritária, com componentes que remetem a uma postura de passividade do 

trabalhador.  

O estudo dos vínculos entre indivíduos e organizações, à luz da vertente sociológica, 

desvenda um modelo teórico baseado nas relações de subordinação e autoridade legitimada, 

reconhecidas como inerentes ao papel de trabalhador, eliminando qualquer componente 

psicológico. O exame dessa configuração faz emergir a seguinte questão: o trabalhador que 

tem o seu papel internalizado, que cumpre ordens e segue apenas o prescrito pode ser 

considerado um trabalhador comprometido?  

A natureza do vínculo na vertente sociológica, apesar desta não reconhecer qualquer 

relação com as perspectivas psicológicas, encontra pontos de aproximação com algumas 

noções presentes nos estudos sobre comprometimento organizacional. Claramente, a noção de 

consentimento ao destacar a introjeção dos papéis prescritos na hierarquia organizacional se 

aproxima do conceito de comprometimento organizacional normativo (Wiener, 1982, Meyer 
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& Allen, 1991) e, mais ainda, do que Bar-Hayim e Berman (1992) denominaram de 

comprometimento passivo. 

Tais aproximações conceituais fortalecem, por outro lado, as discussões sobre a 

excessiva abrangência do conceito de comprometimento organizacional, como discutido 

anteriormente. Em se reconhecendo a proximidade entre o conceito de consentimento e o de 

comprometimento passivo, seria pertinente questionar se o comprometimento passivo deve 

ser considerado um vínculo de comprometimento ou se pode ser configurado como um 

vínculo distinto (ao qual está se denominando consentimento organizacional) que incorpora 

muitos elementos do modelo sociológico proposto por Halaby (1986).  

O avanço da pesquisa neste campo, no entanto, depende tanto do desenvolvimento 

conceitual como também da existência de medidas apropriadas dos construtos. Enquanto o 

campo da Psicologia Organizacional disponibiliza um enorme conjunto de instrumentos para 

mensurar os diversos comprometimentos, não existe instrumento similar voltado para medir o 

construto de consentimento. Tal preocupação, que não faz parte da vertente sociológica, 

dificulta os avanços para um melhor esclarecimento do construto consentimento 

organizacional e de suas possíveis interfaces com o comprometimento organizacional. 
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CAPÍTULO 2 
 

Processos Psicossociais que Embasam o Fenômeno 

Consentimento Organizacional  

 

 

 

Este capítulo examina a literatura sobre processos psicossociais com o objetivo de 

apresentar contribuições da pesquisa básica em Psicologia Social que, a exemplo do conceito 

de conformismo e dos processos de influência social, podem oferecer uma rica base 

conceitual para fixar o conteúdo e os limites do construto denominado “consentimento 

organizacional”.   

 

 

1. Processos de Influência Social: Os Estudos do Conformismo  

 

O campo de conhecimento da psicologia social tem estudado importantes fenômenos 

psicossociais, tendo como um dos seus objetivos compreender os vínculos que se estabelecem 

entre os indivíduos e que, por sua vez, estendem-se aos vínculos que unem os indivíduos aos 

grupos e às organizações. A literatura revisada aponta alguns conceitos considerados 

importantes, entretanto, o maior destaque se direciona para o conceito de “conformismo”, que 

se relaciona e, em alguns momentos, parece apresentar certa sobreposição com o construto 

consentimento - foco central do presente estudo. Integrando o conceito de conformismo, 

também são considerados centrais os construtos: “aceitação íntima” e “obediência”, como 

demonstrado a seguir.   

Os conceitos de conformismo, aceitação íntima e obediência estão, classicamente, 

inseridos em estudos sobre processos grupais e sem direcionamento para relação indivíduo-
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organização. No entanto, a transposição desses conceitos para o campo organizacional ocorre 

sem dificuldades, já que uma organização pode ser concebida como um grupo social ou 

pressupõe a existência de grupos sociais que entrelaçam as relações entre pares, superiores e 

subordinados, compondo uma grande matriz de relações sociais.  

Na década de setenta, os psicólogos sociais Kiesler e Kiesler (1973) publicaram um 

abrangente estudo sob o título “Conformismo”.  Nesse trabalho, conformismo é definido 

como “(...) uma mudança no comportamento ou na crença, que se faz na direção de um grupo, 

como resultado de pressão real ou imaginária deste último.” (Kiesler & Kiesler, 1973, p. 2). 

Analisando a composição do conceito, os autores identificaram dois tipos de 

conformismo aos quais denominaram: obediência e aceitação íntima. A obediência se refere 

aos comportamentos visíveis, explícitos, que se tornam semelhantes aos comportamentos dos 

membros do grupo e que independem das crenças, das convicções íntimas do indivíduo. Isso 

significa dizer que a pessoa se comporta de uma determinada maneira, mas não acredita, não 

concorda com o que está fazendo. Em contraposição, aceitação íntima se refere a uma real 

modificação de crenças ou de atitude que converge na direção das demandas do grupo e, 

nesse segundo caso, há uma mudança genuína de opinião e os comportamentos ocorrem com 

base no que o indivíduo realmente acredita. 

Kiesler e Kiesler (1973, p. 4) compreendem aceitação íntima como “(...) uma 

mudança de atitude ou crença, e na direção das atitudes e crenças do grupo.” Significa dizer 

que o indivíduo pode se comportar de acordos com as idéias dos demais membros do grupo, 

uma vez que mudou verdadeiramente a sua forma de pensar.  Em situações nas quais ocorre o 

processo de aceitação íntima, observa-se que o indivíduo possuía uma opinião e, a partir do 

que o grupo apresenta, das interações que estabelece com os membros do grupo, o indivíduo 

muda a sua opinião passando a acreditar nessa nova configuração, de uma forma autêntica. A 
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partir desse novo arranjo, os comportamentos passam a ocorrer porque o indivíduo acredita no 

que está fazendo e não, simplesmente, porque se sente pressionado ou obrigado a fazê-lo. 

Existem conceitos que podem se aproximar do conceito de aceitação íntima, mas que 

possuem diferentes significados. Os autores afirmam que o conformismo ao grupo por 

aceitação íntima difere, por exemplo, de conformismo por obediência externa. Este último 

compreende comportamentos de conformismo, pois o indivíduo caminha na mesma direção 

dos demais membros, segue o movimento de grupo, contudo não efetua uma mudança real 

nas suas crenças, com uma aceitação interna. Ainda que o indivíduo modifique seu 

comportamento alinhando-o ao do grupo, continuará pensando da mesma forma (embora não 

exponha suas convicções), pois não está convencido que aquela seria a melhor solução. 

Um estudo empírico de obediência pública desenvolvido por Coch e French (1948 

apud Kiesler & Kiesler, 1973) foi realizado no ambiente organizacional. Uma trabalhadora 

industrial foi inserida em um grupo de trabalho já formado que possuía suas “normas de 

produção” estabelecidas entre seus membros. Era claro o conformismo do grupo aos padrões 

definidos, nos quais havia um número aproximado de peças per capita, estabelecido por hora. 

Após o período inicial de adaptação e aprendizagem da atividade, a trabalhadora começou a 

aumentar sua produção, ultrapassando as demais colegas do grupo de trabalho e, a partir desse 

momento, o grupo passou a impor sua norma, colocando-a na condição de “bode expiatório” - 

perseguições não tão incomuns nos ambientes organizacionais. Os pesquisadores avaliaram a 

ação do grupo como eficaz, pois a produtividade da trabalhadora foi reduzida de imediato, 

alcançando o nível médio do grupo, revelando o fenômeno de obediência pública. Quando o 

grupo foi desfeito, a produtividade da trabalhadora dobrou e se estabilizou nesse patamar, 

demonstrando que realmente não houve um processo de aceitação íntima.  

As pessoas que direcionam o comportamento com base em aceitação íntima, tendem a 

manter certa regularidade do mesmo comportamento, apresentando maior resistência às 
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pressões externas, independente de fiscalização. É possível pensar que, nesses casos, há uma 

congruência maior nos comportamentos, na forma pela qual o indivíduo age em determinadas 

circunstâncias, revelando maior estabilidade das relações interpessoais. Também se pressupõe 

que as relações interpessoais entre os membros do grupo tendem a se intensificar, na medida 

em que o indivíduo se sente semelhante aos demais. Ademais, os estudos parecem confirmar 

que há um maior investimento do indivíduo no grupo, revelando-se sob a forma de uma maior 

dedicação de tempo e esforço pessoal quando da realização das suas atividades, esforço este, 

realmente sincero (Kiesler & Kiesler, 1973). 

Ao aprofundar o conceito de aceitação íntima, é importante considerar a atração que o 

indivíduo sente pelo grupo. Atração pelo grupo é definida como “(...) o grau de orientação 

positiva com relação a outros membros do grupo com relação ao grupo como um todo” 

(Kiesler & Kiesler, 1973, p. 69), o quanto o indivíduo se sente atraído pelo grupo.  

Para os autores, há uma correlação positiva entre atração e aceitação íntima, ou seja, 

quanto maior a atração, maior a ocorrência de aceitação íntima. Alguns fatores contribuem 

para o efeito da atração sobre a aceitação íntima, a saber: semelhança de opinião (visão 

cultural de que se as pessoas concordam com outras, também devem gostar delas); utilidade 

da opinião (mudar o comportamento para ser bem quisto ou obter recompensas); definição do 

eu (para ter um autoconceito positivo a pessoa passa a ter opiniões semelhantes às dos outros 

tidos como positivos); fatores de atenção (privilegiar a atenção aos atraentes); e credibilidade 

(dar mais atenção pode levar a maior credibilidade e confiança dos atraentes).   

A atração tem sido considerada um fenômeno central dos estudos teóricos de aceitação 

íntima. Festinger (1953 apud Kiesler & Kiesler, 1973), ao investigar os processos de 

influência social, propôs duas grandes dimensões (obediência e aceitação íntima) e defendeu 

que um número elevado de fatores provoca comportamentos obedientes (como a coerção, por 

exemplo), mas apenas um fator conduz a aceitação íntima: a atração pelo outro. Em sua 
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opinião, somente nas situações em que o indivíduo se sente atraído por um outro influente é 

que interioriza novos arranjos, aceita suas normas e valores, mudando genuinamente o seu 

comportamento. 

Por sua vez, Kelman (1958 apud Kelman, 2006) defende três dimensões para o 

processo de influência social: compliance (tratada pelo casal Kiesler como obediência e, por 

essa razão, manter-se-á essa tradução - e não aquiescência - na discussão a seguir), 

identificação e interiorização ou internalização. A definição de obediência pelo autor se 

encontra alinhada às idéias de C. Kiesler e S. Kiesler e também à posição de L. Festinger, 

considerando que comportamentos de obediência podem ocorrer quando um indivíduo aceita 

a influência de outra pessoa ou de um grupo, seja para obter uma reação favorável daquele 

outro, para ganhar uma recompensa, ter evitar uma punição, ter reconhecimento ou evitar a 

desaprovação do outro.  

Já com relação à aceitação íntima, Kiesler e Kiesler (1973) apontam uma subdivisão 

do conceito elaborado por H. Kelman. Assim, diz-se que ocorre uma identificação quando a 

influência depende da relação do indivíduo com o outro que lhe é atraente. Todavia, o autor 

afirma que esse processo pode não ser tão permanente, pois se decorre da relação e essa 

relação está sujeita a alterações, poderá haver nova mudança de atitude, reconduzindo o 

indivíduo às suas crenças iniciais. Por acreditar nessa possibilidade de transição em função da 

relação, H. Kelman considera que não se configuraria uma aceitação íntima “real”.  

A segunda dimensão que compõe a aceitação íntima é denominada por H. Kelman de 

internalização e ocorre quando o indivíduo aceita a influência do outro de modo a manter a 

congruência de ações e crenças com o seu sistema de valores pessoais. A congruência de 

valor pode ser na forma de consistência cognitiva, cujo comportamento induzido é percebido 

como conducente para maximização dos valores da própria pessoa, ou na forma de algo que 

seja apropriado afetivamente, cujo comportamento induzido é percebido como uma 
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continuação do autoconceito do indivíduo. Na opinião de Kiesler e Kiesler (1973), é a 

internalização que H. Kelman considera ser o verdadeiro processo de aceitação íntima. 

Em trabalho mais recente, Kelman (2006) discute a influência social como uma 

ligação entre o indivíduo e o sistema social - a sociedade, a organização e o grupo - 

argumentando que cada uma das três dimensões nas quais as pessoas atendem as demandas 

pode ser vista de forma distinta a partir de cada um dos contextos sociais acima. Dessa forma, 

obediência representa a adesão às normas, leis e costumes do sistema, o que na verdade 

abrange os requisitos comportamentais definidos para os seus membros. Ao aceitar influência 

por meio de um comportamento obediente, os indivíduos se asseguram de um acesso contínuo 

a recompensas e aprovações, incluindo a prevenção de sanções e reprovações, aderindo ao 

sistema de regras. Identificação reflete uma orientação para o papel do indivíduo inserido em 

um dado contexto ou para outros papéis desse sistema, não apenas como um conjunto de 

requisitos comportamentais, mas como uma parte importante do seu autoconceito. Ao aceitar 

influência por meio deste processo, as pessoas reúnem as expectativas dos seus sistemas de 

papéis e mantêm relações satisfatórias com o sistema, plenamente incorporadas nesses papéis. 

Por último, internalização reflete uma orientação para os valores individuais que são 

compartilhados. Ao aceitar influência através deste processo, os indivíduos se mantêm fiéis às 

implicações destes valores, preservando assim a integridade do seu próprio sistema de 

valores. 

Outra teoria que contribui para a presente discussão é a teoria do poder social, 

elaborada por French e Raven (1959 apud Kiesler & Kiesler, 1973). De forma muito breve, 

poder social é definido como uma medida de influência que um indivíduo ou grupo pode 

exercer sobre as idéias ou comportamentos de outrem. Os autores da teoria identificaram 

cinco bases ou fontes de poder: 1) poder de premiação: capacidade que o indivíduo tem de 

recompensar o outro; 2) poder de coerção: capacidade para aplicar castigos, punições ou fazer 
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ameaças; 3) poder legítimo: depende da percepção que o indivíduo tem do direito (autoridade) 

do outro para determinar o comportamento; 4) poder de referência: baseado no processo de 

identificação e está muito ligado à atração; 5) poder especializado (expertise): baseado na 

capacidade, no conhecimento e nas habilidades.  

Ao considerar as bases do poder social e as duas dimensões do conformismo, algumas 

relações emergem. Sendo assim, o poder de premiação e o poder de coerção parecem 

conduzir a comportamentos de obediência, sem aceitação íntima. Já o poder legítimo, poder 

de referência e o poder de expertise sugerem influenciar os processos de aceitação íntima.  

É possível pensar, a partir dos trabalhos de H. Kelman, que a aceitação íntima se 

baseia no processo de identificação por entender que a identidade de papéis é o que melhor 

explica os vínculos psicológicos entre os indivíduos e suas organizações. Há grande 

similaridade entre os valores e crenças individuais e organizacionais, conduzindo à aceitação 

das normas e regras estabelecidas pelos gestores, acreditando que elas se constituem as 

melhores condutas, tanto para a organização quanto para seus trabalhadores. 

O conceito de conformismo, como visto na literatura, inclui as dimensões de aceitação 

íntima e de obediência, algo central para a compreensão da vinculação do trabalhador às 

organizações empregadoras, como destacado pela vertente sociológica de estudo do 

comprometimento organizacional. Recorrendo-se ao novo dicionário da língua portuguesa 

(Ferreira, 1999, p. 1426), obediência se origina do latim: “obedientia, oboedientia” e tem 

como significado o ato em si de obedecer, mas também representa o “hábito de, ou disposição 

para obedecer”, “submissão à vontade de alguém (...), sujeição, dependência (...)”.  

No geral, a linguagem cotidiana ratifica a definição acima na medida em que, diz-se 

obediente aquele que cumpre normas, regras ou ordens. Normalmente, o indivíduo que é 

chamado de obediente aparenta fazer o que lhe é solicitado sem questionar ou nem mesmo 

analisar o significado da demanda. No campo do senso comum, uma das vertentes considera 
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que o termo apresenta uma conotação negativa, pois defende que aquele que obedece a 

outrem, muitas vezes o faz de forma “cega”, “automática”, “passiva”, sem realizar uma 

análise crítica ou julgamento do que lhe é pedido ou imposto por outrem. Entretanto, quando 

vista por outro ângulo, é importante considerar que a obediência também pode ocorrer, ainda 

que o indivíduo utilize uma avaliação crítica recorrendo a aspectos cognitivos, ou discorde 

das ordens ou normas estabelecidas. Ou seja, mesmo não concordando com as demandas 

impostas, o indivíduo cumpre o que lhe é solicitado, obedecendo àquele que demanda. Em 

ambos os casos a questão central se direciona para os fatores que levam o trabalhador a 

apresentar um comportamento obediente. 

Fischer (1996, p. 102) define obediência como “(...) a modificação do comportamento 

através da qual um indivíduo responde pela submissão a uma ordem que lhe vem de um poder 

legítimo. Portanto, podemos definir sumariamente a obediência como submissão a uma 

autoridade.” 

A autoridade que representa um poder legítimo é considerada como uma das mais 

importantes fontes de influência social; assim, pessoas tidas como normais podem abrir mão 

de uma avaliação consciente, dos seus princípios morais em prol de “(...) uma obediência cega 

às ordens provenientes de uma autoridade superior.” (Fischer, 1996, p. 105).  

No estudo de Kiesler e Kiesler (1973), o indivíduo obediente pode apresentar este 

comportamento por diversas razões, dentre as quais: obter maior consideração dos demais, 

prestígio, ganhos materiais, sociais ou ainda, ganhos afetivos. Mas também o indivíduo será 

obediente por se sentir obrigado a agir assim, como por exemplo, no caso de um presidiário 

que tem um trabalho cotidiano a fazer como parte de sua pena e, caso não se comporte dessa 

forma, estará sujeito as penalidades inerentes ao sistema. Uma maior compreensão do 

construto envolve identificar as forças que direcionam o indivíduo a obedecer. Estudos 

relevantes no campo da obediência buscaram resposta para esta importante questão.    
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Na literatura, quatro estudos sobre mensuração da obediência se destacam por serem 

considerados clássicos: a pesquisa de M. Sherif, desenvolvida na década de 1930; os 

experimentos de S. Asch e a pesquisa de R. Crutchfield, da década de 1950; e os estudos de S. 

Milgram, desenvolvidos no início da década de 1960.      

Sherif (1935 apud Kiesler & Kiesler, 1973) é reconhecido como um dos pioneiros a 

realizar pesquisa experimental sobre o conformismo. Seus trabalhos associados ao processo 

de julgamento foram utilizados em muitos estudos experimentais sobre conformismo e alguns 

pesquisadores avaliaram esses estudos como referentes a comportamentos de obediência. 

Entretanto, tal não é o entendimento dos Kiesler e, segundo estes, nem o do próprio M. Sherif. 

Estes estudos não podem ser considerados sobre obediência, visto tratar-se de uma situação 

em que há uma total ambiguidade (em relação à apresentação do estímulo), não havendo um 

quadro de referência que possibilite ao sujeito realizar julgamentos. A posição defendida é 

que ao mudar o seu julgamento, o sujeito pensa que havia realizado uma avaliação 

equivocada, mas sem alterar a sua percepção em si. 

A partir dessas ponderações, a sugestão é que o trabalho de M. Sherif seja considerado 

como “(...) um estudo do processo pelo qual uma pessoa cria um quadro de referência em 

situação totalmente ambígua” (Kiesler & Kiesler, 1973, p.49), o que é partilhado por outros 

pesquisadores, dentre eles Rohrer, Baron, Hoffman e Swander (1954 apud Kiesler & Kiesler, 

1973).  

Os trabalhos de S. Asch, realizados na década de 1950, apresentam aprimoramentos 

em relação às pesquisas iniciais sobre conformismos. O clássico experimento realizado por S. 

Asch investigou a independência dos juízos individuais diante de pressões sociais 

identificando um comportamento de obediência (responder de acordo com as respostas 

emitidas pelos demais membros do grupo) em aproximadamente um terço dos sujeitos, o que 

indica a significância do fenômeno (Kiesler & Kiesler, 1973). 
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Isso quer dizer que, mesmo em contextos nos quais o indivíduo faz uma avaliação 

acerca de um problema específico, que permite a utilização do seu potencial e recursos 

cognitivos, existem forças que podem exercer certa influência nas decisões individuais e que 

pressionam as pessoas em direção a comportamentos obedientes. A escolha por uma opção 

pode estar baseada não exatamente no que o indivíduo acredita que seja o mais adequado ou o 

correto, mas pode estar sustentada pela busca de uma aproximação dos seus pares ou 

superiores, evitando possíveis consequências negativas.  

A técnica de S. Asch possibilitou o estudo da obediência sob diversas condições, 

permitindo identificar o efeito de alguns fatores entre os quais se destacam o tamanho do 

grupo e status dos colaboradores. Ao analisar o fenômeno da obediência, é importante 

considerar estes dois aspectos e, talvez, dar maior ênfase ao status do indivíduo no grupo de 

trabalho, considerando o desenho hierárquico e assimétrico que é inerente aos modelos 

organizacionais. Ferreira (1999, p. 1889) afirma que status pode ser considerado como 

 

o grau de distinção ou de prestígio, ou a situação hierárquica de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos perante os demais membros de um grupo social, dependente de avaliações e 

critérios variáveis conforme as diferentes sociedades, e associados a ações, comportamentos e 

expectativas correspondentes.  

 

Esse conceito enfatiza a magnitude do cenário social como campo de uma diversidade 

de relações e vínculos entre as pessoas, mas realça a importância dos contextos 

organizacionais que também se constituem em espaços nos quais, trabalhadores com 

diferentes níveis hierárquicos, se relacionam e estabelecem diferentes vínculos psicológicos 

entre si e com a organização.   

Embora os experimentos de S. Asch tenham possibilitado estudar obediência, há 

questionamentos em relação aos resultados das pesquisas terem efetivamente proporcionado 

uma medida de obediência. Esse ponto de vista parece ser compartilhado por Fischer (1996) 
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ao considerar que a referida pesquisa foi direcionada para o processo da conformidade, e mais 

especificamente, sobre a independência dos juízos de um indivíduo frente às pressões dos 

demais membros envolvidos numa situação, sem mencioná-la como estudos sobre obediência. 

Uma meta-análise realizada por Bond e Smith (1996), que teve como foco a relação 

entre cultura e conformidade, investigou mais de uma centena de artigos que utilizaram o 

modelo de S. Asch. Nesse trabalho, os autores defendem que as pesquisas realizadas por S. 

Asch se referem ao fenômeno da conformidade.  

Entre as pesquisas que deram prosseguimento ao estudo da conformidade, o trabalho 

de Crutchfield (1955) pode ser considerado um aprimoramento dos experimentos de S. Asch, 

por utilizar uma nova técnica que, embora alicerçada nesse último modelo, possuía um 

desenho menos trabalhoso e menos custoso. Nesse terceiro modelo, o sujeito ingênuo também 

foi exposto a estímulos e deveria emitir seus julgamentos somente após conhecer as respostas 

dos membros do experimento, estando submetido à influência dos demais. 

Os experimentos de R. Crutchfield avançaram na compreensão da correlação entre 

características individuais e níveis de conformidade, encontrando que os sujeitos mais 

independentes, em oposição aos mais conformistas, revelaram maior capacidade intelectual, 

capacidade de liderança e maturidade nas relações interpessoais. Também era clara a ausência 

de sentimentos de inferioridade e atitudes autoritárias.   

Os resultados apresentados por essa pesquisa classificam os indivíduos em duas 

grandes categorias: aqueles considerados independentes (com comportamentos pró-ativos) e 

os considerados conformistas ou dependentes (com uma postura mais passiva). Embora essa 

percepção faça algum sentido a partir dos dados observados, gera discussão, pois não 

considera outros fatores que certamente influenciam as decisões e comportamentos dos 

indivíduos. Fischer (1996, p. 89) contrapõe submissão à conformidade e define a última como 

“a modificação de crenças ou de comportamentos pelos quais um indivíduo responde a 
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diversos tipos de pressões de um grupo, procurando colocar-se em acordo com as normas 

ambientes através da adopção de comportamentos socialmente aprovados”. Por sua vez, o 

indivíduo conformista não o é de maneira absoluta, apenas em função dos seus traços 

individuais, pois é preciso que o ambiente e a situação à qual esteja submetido também sejam 

considerados, para que se determine conformidade.    

Em relação aos fatores que integram o processo da conformidade, Fischer (1996) 

identifica três tipos e destaca alguns dos seus componentes. O primeiro deles, como já 

referido acima, localiza-se no plano das características individuais. Os outros dois fatores são: 

as características do grupo (seu tamanho, opiniões unânimes, modificações das relações entre 

o indivíduo e seus membros) e as características da situação (clareza ou ambiguidade da 

tarefa). Nosso foco, no presente trabalho, volta-se para o peso das características individuais.   

Considerando as características pessoais, tanto a nacionalidade quanto o sexo são 

fatores merecedores de destaque, pois demonstram que o comportamento conformista se 

diferencia em função das duas condições. Em relação à segunda característica, algumas 

pesquisas (Worchel & Cooper, 1976 apud Fischer, 1996, p. 93) defendem que “as mulheres 

têm tendência para se conformarem mais facilmente que os homens”, com a justificativa que a 

prevalência da valorização social dos comportamentos de maior independência em relação às 

normas está direcionada aos homens. Um estudo sobre os vínculos indivíduo-organização e 

que também apresenta resultados nessa direção, foi realizado por Bar-Hayim e Berman 

(1992). A pesquisa revelou que mulheres com menor nível de escolaridade e que estavam 

empregadas em uma organização eram mais propensas a encontrar poucas alternativas de 

emprego, o que favorecia sua permanência no atual local de trabalho, ratificando o processo 

de conformidade. 

Uma outra característica individual que impacta a conformidade é a competência 

(Worchel & Cooper, 1976 apud Fischer, 1996). Foram encontradas correlações negativas 
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entre a autopercepção de competência para a realização de uma tarefa e o desejo de estar 

conforme os demais membros do grupo. Ou seja, quanto mais o trabalhador se sente 

competente para realizar suas atividades, menor será a tendência em se conformar ao grupo. 

Finalmente, outro marco clássico do estudo sobre conformismo é a pesquisa 

conduzida na década de 1960 por, Stanley Milgram sobre submissão. Para Kiesler e Kiesler 

(1973, p. 56) tais experimentos parecem representar “(...) um caso especial de obediência 

numa situação como a de Asch.” O clássico estudo de Milgram (1963) e suas derivações 

possuem grande relevância no campo da pesquisa em psicologia social, destarte, os aspectos 

éticos nele envolvidos. Os resultados apontaram que 65% dos sujeitos obedeceram à ordem 

do experimentador, a despeito das consequências desagradáveis causadas ao outro indivíduo 

envolvido.  

Foram realizadas muitas variações do experimento, dentre elas, diferentes distâncias 

físicas entre o sujeito ingênuo e colaborador e diferentes status do experimentador, no 

entanto, os dados indicaram resultados muito semelhantes. Há correlações positivas entre o 

status do experimentador e o número de sujeitos dispostos a obedecer. S. Milgram observa a 

tendência dos indivíduos em obedecer àqueles que são percebidos como autoridades 

legítimas, ainda que o status do pesquisador tenha sido alterado por meio de roupas mais 

simples e da aparência das condições físicas do próprio local onde o laboratório havia sido 

instalado (Fischer, 1996).  

Tais resultados, a exemplo do que ocorre com o trabalho de S. Asch, são importantes 

contribuições para se compreender a questão da obediência a uma autoridade, ao superior. 

Nesse sentido, fica evidente que a posição social, mais especificamente, a posição hierárquica, 

revestida pela legitimidade, pode exercer influência para se obter comportamentos obedientes, 

mesmo em situações capazes de causar sofrimento (físico e psicológico) a uma outra pessoa. 

Esta relação encontrada em um contexto artificial de laboratório levanta questões sobre como 
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tal fenômeno ocorre em contextos naturais, a exemplo das organizações de trabalho. Até que 

ponto os trabalhadores estarão dispostos a cumprir ordens e normas, demonstrando um 

comportamento conformista? 

A partir dos resultados apresentados por S. Milgram, parece difícil pensar em níveis 

baixos de obediência quando se lida diretamente com uma figura de autoridade legitimada. 

Essa percepção fica ainda mais forte a partir da replicação do seu experimento básico em 

diversos países como Holanda, Alemanha, Espanha, Itália, Austrália e Jordânia, tendo obtido 

resultados semelhantes aos encontrados em seu estudo inicial (Meeus & Raaijmakers, 1986 

apud Cialdini, 2006), confirmando que a obediência pode independer de questões culturais.  

A análise mais cuidadosa de aspectos envolvidos nesses experimentos abre uma 

discussão em relação à questão da assunção de responsabilidade. Os indivíduos envolvidos 

consideram a responsabilidade inerente às suas ações como pertencente ao seu superior, 

aquele que demandou a ação, e não a si próprio. Essa avaliação evoca um clichê bastante 

conhecido pelo senso comum e utilizado por alguns empregados vinculados às organizações, 

a saber, “soldado mandado não tem crime”, uma clara referência à percepção de isenção de 

responsabilidade pelo trabalhador sobre as consequências de suas ações no trabalho.  

Apesar de não ter sido uma expressão amplamente adotada pela psicologia social, S. 

Milgram utiliza o conceito de “estado agentique” para se referir à condição de perda da 

autonomia pelo indivíduo, esclarecendo que  

 

O sujeito deixa de se sentir responsável pelos seus actos, passa a sentir-se instrumento da 

vontade alheia, obedece a ordens. Logo, ao obedecer, demite-se da sua capacidade de avaliação 

pessoal; considera que já não tem de julgar se os seus actos são bons ou maus; estima, desde o 

momento em que uma ordem lhe é dada, que a autoridade superior está lá para julgar: faz 

simplesmente aquilo que lhe é pedido que faça.” (Milgram, 1965 apud Fischer, 1996, p. 106). 
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Isso significa que a independência do indivíduo é substituída por sua integração na 

hierarquia e o indivíduo passa a não se sentir responsável por suas ações, percebendo-se 

apenas como um cumpridor de ordens superiores. Esse conceito apóia a centralidade da figura 

de autoridade na relação empregado-empregador e, certamente, reduz o indivíduo à condição 

de autômato, um mero emissor de comportamentos dos quais sequer pode ter consciência. 

Para Milgram (1965 apud Fischer, 1996, p.106), a partir do momento em que uma 

autoridade é identificada, ocorre outro fenômeno denominado de “sintonização: estado 

psicológico de receptividade do sujeito a tudo que vem da autoridade e de pouca 

receptividade ao que vier de alhures.” Os dois fenômenos convergem para um sentimento de 

isenção de responsabilidade por parte do indivíduo que se considera comprometido com a 

autoridade demandante, pois a segue. Por outro lado, não se sente responsável pelas ações que 

venha a realizar, já que foram definidas por ela.  

A idéia de isenção de responsabilidade também é discutida por Lutsky (1995) ao 

problematizar alguns dos resultados dos experimentos de S. Milgram, principalmente o papel 

da obediência à autoridade. Embora reconheça a importância do clássico experimento, Lutsky 

(1995) recomenda cautela quanto à generalização dos resultados e quanto à visão disseminada 

de obediência obrigatória a uma autoridade. Seus questionamentos são muito pertinentes, 

especialmente quando articulados aos aspectos que embasam os vínculos entre trabalhadores e 

respectivos gestores, tidos como figuras de autoridade que representam a organização. 

A primeira questão colocada por Lutsky (1995) se refere à diferenciação entre 

descrever e explicar a obediência. Na opinião deste autor, S. Milgram apenas descreve os 

comportamentos de obediência à autoridade, afirmando que os indivíduos têm tendência a 

agirem de forma coerente com as instruções do experimentador, mas não explica o porquê dos 

indivíduos terem agido daquela maneira. 
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Quanto ao segundo ponto, o autor defende que a obediência pode resultar de várias 

influências de uma autoridade – respeito à expertise, recompensas e coerções potenciais que 

possam advir da autoridade, ou, ainda, do sentimento de obrigação para obedecer à autoridade 

legítima, e não apenas do sentir-se obrigado, como argumenta S. Milgram. A obediência 

deriva, assim, de uma obrigação apenas sob circunstâncias bastante incomuns, embora em 

muitas situações tenha sido justificada como uma obrigação. 

Em seu terceiro contraponto, o autor argumenta que a obediência pode resultar de 

influências sociais comuns que não são específicas da presença de uma figura de autoridade, 

como por exemplo, o impacto das oscilações a partir do comportamento dos outros e 

influência de restrições, coações ou caprichos da relação com o experimentador. 

Lutsky (1995) e Fischer (1996) argumentam que é possível denominar os 

“comportamentos automáticos” como sendo comportamento de “obediência cega”, pois 

representam situações nas quais a pessoa não analisa, não avalia cognitivamente suas ações, 

mas apenas faz o que lhe foi requerido – independente do que isso venha a significar para si 

ou para o outro. Fala-se de um senso de dever, senso de obrigação, que é inerente ao papel 

exercido pelo indivíduo nos arranjos hierárquicos organizacionais, que também se aproxima 

de uma postura mais passiva.  

Outros autores (Cialdini & Goldstein, 2004; Cialdini, 2006) discutem os processos de 

influência social com maior amplitude e não somente quanto ao sentimento de obrigação para 

obedecer. Cialdini e Goldstein (2004), por exemplo, pesquisaram publicações sobre 

compliance e conformidade, buscando identificar a maneira pela qual os indivíduos interagem 

com forças externas que provocam processos de influência social que, por sua vez, são sutis, 

indiretos e inconscientes. 

Na opinião desses autores, o termo compliance é tratado como sendo sinônimo de 

aquiescência – e se refere a um tipo particular de resposta para um pedido específico. Esse 
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pedido pode ser explícito, claro, ou implícito; entretanto, para as duas condições, o sujeito 

reconhece que está sendo instigado a responder da forma desejada por outrem.  

Talvez Cialdini e Goldstein (2004) sejam os autores que melhor traduzem as 

diferenças, por vezes sutis, entre aquiescência e obediência. Os indivíduos frequentemente são 

recompensados para se comportarem de acordo com opiniões e orientações de figuras de 

autoridade; as pessoas com autoridade podem exercer influência nos demais por meio de 

várias formas distintas, como demonstrado no trabalho de French e Raven (1959 apud 

Cialdini & Goldstein, 2004) sobre as bases do poder social. 

A autoridade baseada em expertise pode ser muito diferente da autoridade com base 

em uma posição hierárquica, o que leva à idéia de que a aquiescência se aproxima mais de um 

poder de expertise, e obediência se aproxima da relação de subordinação, inerentes às 

estruturas hierárquicas organizacionais. Isso significa que, diante de uma figura de autoridade 

que tenha sua expertise reconhecida, o indivíduo tende a aquiescer, pois acredita que ela reúne 

as competências necessárias, fazendo-o reconhecer as demandas como pertinentes. Em 

contraposição, diante do superior hierárquico que não tenha o poder de expertise, o indivíduo 

obedece.  

Cialdini e Goldstein (2004) relatam que vários estudos verificaram o uso da autoridade 

e do poder em ambientes organizacionais. Argumentam que o uso inicial de estratégias mais 

leves se correlaciona positivamente com taxas de satisfação no trabalho, ou seja, o nível de 

satisfação dos trabalhadores é mais elevado em ambientes menos autoritários e coercitivos. 

Em contrapartida, há indicações que o reverso pode ser verdadeiro quando da aplicação de 

táticas predominantemente duras, isto é, um alto nível de coerção relaciona-se a baixos níveis 

de satisfação dos empregados. Nos estudos citados, os supervisores (considerados como 

autoridades) que demonstraram consideração pelas necessidades dos seus subordinados – em 

oposição àqueles que se utilizaram das diferenças de poder – apresentaram maior tendência a 
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aumentar a aquiescência. Os autores acrescentam que aquiescência é uma função resultante da 

qualidade do tratamento que os subordinados recebem, associado ao nível de volição, 

trazendo benefícios às autoridades que tratam seus subordinados com equidade e respeito.  

Por outro lado, Emans et al. (2003 apud Cialdini & Goldstein, 2004) demonstraram 

que os supervisores que obtiveram maiores níveis de aquiescência de seus subordinados 

utilizaram técnicas coercitivas juntamente com técnicas não coercitivas. Ao utilizar estratégias 

de gestão mais democráticas, aliadas a algumas técnicas de coerção, os gestores podem obter 

como resultado, comportamentos mais aquiescentes dos membros de seu grupo de trabalho, 

que se tornam mais propensos em consentir com as ordens estabelecidas, ainda que por 

respeito à expertise do supervisor. Analisando essa configuração com mais cuidado, observa-

se que ela se aproxima bastante do desenho de algumas organizações contemporâneas que, 

por um lado, afirmam possuir boas práticas de recursos humanos, mas também incorporam 

algumas técnicas coercitivas ao seu modelo de gestão.      

Cada organização funciona a partir do seu peculiar modus operandi, com uma cultura 

singular em que a norma de deferência à autoridade ocupa um lugar central na estruturação do 

seu funcionamento. Todavia, esta norma pode estar tão arraigada nas culturas organizacionais 

que os trabalhadores as cumprem regularmente e, por vezes, nem consideram o potencial 

antiético consequente de atos decorrentes deste cumprimento (Cialdini & Goldstein, 2004). 

Um dos exemplos citados pelos autores é o caso do responsável pelo recrutamento e seleção 

de pessoal de uma empresa que pode discriminar candidatos com base na raça quando 

solicitado a agir desta forma por uma figura de autoridade, como o seu superior hierárquico. 

Assim, é possível pensar que muitas vezes os trabalhadores realizem suas atividades 

considerando que estão fazendo o seu melhor, mas não conseguem analisar criticamente sobre 

o que lhe foi pedido e quais as implicações éticas (ou até legais) subjacentes às suas práticas. 
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Em síntese, a revisão dos estudos clássicos da Psicologia Social fornece elementos 

importantes para delimitar o conceito de consentimento organizacional, ao diferenciar, por 

exemplo, os fatores: conformismo, obediência e aquiescência, destacando o papel das figuras 

de autoridade que são atores centrais na constituição de qualquer organização. Todas estas 

questões se reportam ao tema mais geral dos processos de influência social, que muito 

contribuem para uma melhor compreensão dos fatores conducentes de comportamentos 

conformistas ou obedientes.   

 

 

2. Princípios Psicológicos de Influência Social 

 

Em um trabalho contemporâneo e com maior magnitude, Cialdini (2006) investigou os 

princípios psicológicos que influenciam a tendência das pessoas em concordar com 

determinada situação ou com uma demanda específica. Seus resultados revelaram a existência 

de seis categorias básicas, sendo cada uma delas regida por um princípio psicológico que 

direciona o comportamento humano, a saber: reciprocidade, coerência, prova social, simpatia, 

escassez e autoridade. 

Cada um dos seis princípios tem a capacidade de produzir um tipo de concordância 

automática, uma disposição imediata para dizer “sim”, o que o autor chama de modelo 

“Clique, zum!”. Cialdini (2006) alega que esses comportamentos se aproximam 

substancialmente da noção de obediência cega, o que torna todos estes princípios relevantes 

para a compreensão do objeto do presente trabalho. Visto que o princípio da autoridade é 

aquele que mais contribui com as questões centrais do presente estudo, deverá ser tratado 

mais detalhadamente.  
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O primeiro deles é denominado princípio da reciprocidade que, na opinião do autor, 

também é conhecido como “o velho dar e receber” (Cialdini, 2006, p. 17). As pessoas 

procuram retribuir o que lhes foi proporcionado, geralmente na mesma moeda, por terem a 

percepção de que foi criada uma obrigação, uma dívida. O sentimento de dívida é tão forte 

que o termo “obrigado” se tornou sinônimo de agradecimento em diversas línguas: “muito 

obrigado” em português é sinônimo de “much obliged” em inglês, que também possui o 

mesmo significado da expressão “thank you”, no mesmo idioma. 

A sensação de obrigação decorrente da regra da reciprocidade possui um caráter 

universal. Ela perpassa a cultura humana por meio do processo de socialização, ao qual todos 

os indivíduos estão submetidos. Confirmando essa posição, Marcel Mauss (1954 apud 

Cialdini, 2006, p. 30) afirma que “existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e 

uma obrigação de retribuir.” 

O segundo princípio, compromisso e coerência, revela que após uma decisão tomada, 

o indivíduo tem necessidade em ser ou parecer ser coerente a ela, mesmo que internamente 

não haja concordância. Isso ocorre porque ser coerente é um comportamento adaptativo, 

bastante valorizado socialmente, e o inverso é considerado indesejável, já que as pessoas cujas 

crenças e ações não são coerentes, geralmente são consideradas indecisas, confusas ou mesmo 

falsas. 

As pessoas possuem facilidade para criar o hábito de serem automaticamente 

coerentes (coerência cega), ainda que estejam em situações nas quais isso não seria sensato. 

Nesse sentido, o grande ativador da coerência é a capacidade de ser gerado um compromisso, 

pois a partir do momento em que a pessoa assume um compromisso ou adota publicamente 

uma posição, ter-se-á condições para o surgimento da coerência automática em relação ao 

compromisso assumido. O indivíduo passa a se sentir na obrigação de se comportar de acordo 
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com o que decidiu inicialmente e tenderá a dar continuidade à imagem que foi construída, 

mesmo que ao pensar melhor, tenha passado a discordar da decisão tomada. 

Visando o estabelecimento do compromisso, uma das técnicas utilizadas é aquela que 

se inicia com uma pequena demanda, e, após o compromisso firmado, ampliam-se 

progressivamente as solicitações. Essa técnica ou estratégia é reconhecida como técnica “pé 

na porta” (Cialdini, 2006; Freedman & Frase, 1966), sendo fundamental chamar atenção para 

sua face manipuladora, pois solicitações triviais podem ir aumentando o consentimento dos 

indivíduos, tanto para demandas maiores ainda relacionadas ao favor realizado inicialmente, 

quanto para aquelas que se distanciam do propósito inicial. Em alguns estudos empíricos, o 

compromisso foi capaz de gerar o dobro de consentimento nos indivíduos, confirmando a 

manipulação da técnica. Referindo-se a esse princípio, Fischer (1996, p. 99) utiliza a 

expressão “submissão livremente consentida”, ratificando a posição defendida por R. Cialdini, 

segundo a qual o indivíduo é levado a apresentar um comportamento diferente do que possui 

habitualmente, embora tenha a sensação de ter domínio sobre suas decisões, pois não percebe 

que está sendo manipulado.  

O princípio seguinte é denominado prova social. O indivíduo busca identificar o que 

os outros acreditam ser o correto e a partir dessa avaliação, define qual deve ser o 

comportamento mais acertado. Esse princípio se relaciona diretamente com a frequência de 

ocorrência dos comportamentos, pois se pressupõe que, se a maioria das pessoas se comporta 

de uma determinada maneira, essa deverá ser a coisa certa a ser feita, naquelas circunstâncias. 

A pressão que direciona para determinados comportamentos exerce maior influência, 

principalmente quando se trata de pessoas semelhantes ao indivíduo, tornando-o mais fácil de 

ser manipulado para a posição desejada.   

Simpatia é o quarto princípio que afirma que os indivíduos, em geral, preferem dizer 

sim às demandas de alguém quando se gosta dessa pessoa. Significa dizer que atender ao 
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pedido de um amigo, de alguém de quem se gosta, tem força majoritária em relação a 

escolhas racionais e lógicas, conduzindo a mais um comportamento de resposta automática. A 

simpatia pressupõe a existência de fatores que exercem influência no aspecto de uma pessoa 

gostar de outra, e dentre eles, destacam-se atração física, semelhança, elogios, contato e 

cooperação. 

O princípio da escassez argumenta que a idéia da possibilidade de perder algo possui 

um papel fundamental nas decisões individuais. Geralmente as pessoas dão mais valor aos 

itens mais raros, que estão menos disponíveis (ou que possuem um número limitado) ou 

ainda, àqueles reconhecidos como “peça única”.  

Por fim, encontra-se o princípio da autoridade. O autor baseia sua argumentação nos 

resultados do clássico experimento de S. Milgram, na noção de autoridade tida como muito 

presente em todos os indivíduos e que os incapacita a desafiar ou transgredir as demandas do 

experimentador, confirmando, assim, forte obediência à autoridade e a disposição em cumprir 

as ordens estabelecidas.  

A sociedade usufrui de vantagens de um sistema de autoridade, visto que sua ausência 

poderia gerar um estado de anarquia que, para muitos, não conduziria a efeitos benéficos. O 

sistema de autoridade direciona os indivíduos desde muito cedo para a concepção de que o 

comportamento obediente à autoridade é o correto e, por oposição, desobedecer é errado. As 

figuras de autoridade acompanham toda a vida das pessoas de forma progressiva, mas 

também sobreposta, em função dos papéis vivenciados pelos indivíduos. Inicialmente a 

autoridade é representada pelos pais, seguida pelos professores, empregadores, assim como 

pelos sistemas judiciário, militar e político, inerentes à vida adulta, como também o sistema 

religioso.  

Ao considerar o poder legítimo das figuras de autoridade, é importante chamar atenção 

para o alto valor que se dá à noção de submissão e lealdade, pois ainda que as ações muitas 
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vezes se revelem insensatas, injustas ou nocivas aos padrões morais vigentes, obedecer às 

figuras de autoridade deve proporcionar mais vantagens ou benefícios. Isto acontece 

principalmente quando essas figuras possuem mais conhecimento, pelo menos nos primeiros 

anos de vida das pessoas, além de exercerem o poder sobre recompensas e punições. 

Entretanto, esse comportamento parece se deslocar com o passar dos anos para outras figuras 

de autoridade, favorecendo, muitas vezes, a ocorrência de atos meramente mecânicos, de uma 

obediência cega, isenta de qualquer juízo de valor consciente.  

Embora em diferentes níveis, todos esses princípios possuem interface com uma das 

questões centrais do presente estudo, uma vez que tentam esclarecer os motivos pelos quais os 

indivíduos obedecem a demandas advindas do seu superior, mesmo sem que haja uma 

explicação coerente. 

Cialdini (2006) contribui com essa problematização ao retratar um exemplo muito 

interessante envolvendo trabalhadores de uma instituição hospitalar, mais especificamente a 

relação médico-enfermeiro. É sabido que os médicos possuem muito conhecimento e que nas 

organizações há uma estrutura de poder estratificada, sendo improvável que alguém 

contradiga o juízo de um médico, salvo outro médico e, preferencialmente, em posição 

hierárquica superior. Esse cenário se torna bastante preocupante à medida que um médico 

comete um erro visível, pois dificilmente, alguém que esteja em uma posição inferior na 

hierarquia sequer pensará em questioná-lo. Nesses casos, os subordinados se limitam a 

cumprir a ordem de uma autoridade legítima e respondem com um comportamento 

automático, obedecendo cegamente ao superior, mesmo em situações que poderiam ser 

classificadas como estranhas ou improváveis.  

Este e muitos outros exemplos ratificam que a autoridade legítima exerce forte 

influência nos comportamentos humanos. Todavia, há um outro aspecto relevante que merece 

destaque. Muitas vezes, não é preciso que haja efetivamente uma autoridade legítima, mas 
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apenas a aparência da autoridade é suficiente para influenciar o comportamento das pessoas, 

que são vulneráveis aos símbolos de autoridade. Três tipos de símbolos podem fomentar o 

consentimento dos indivíduos frente às demandas - os títulos, as roupas e os ornamentos. Isto 

significa dizer que as pessoas podem atender a uma solicitação em função do status, da 

importância do demandante; ou em função do que ele representa (uma figura em trajes de 

autoridade, um ‘policial’ ou ‘médico’, por exemplo); ou ainda pelos ornamentos que utilizam 

ou possuem (jóias, carros de luxo etc.) (Cialdini, 2006). 

Cialdini (2006) conclui o seu trabalho reforçando a necessidade contemporânea de 

agilidade e rapidez. Tal necessidade exige das pessoas a utilização, cada vez mais frequente, 

de atalhos, bem como uso de respostas automáticas para economizar tempo e recursos 

cognitivos que são fundamentais para uma análise consistente da situação. Comportamentos 

que, certamente, pressupõem uma postura ativa, crítica, questionadora, bastante alinhada com 

vínculos psicológicos de caráter afetivo que também se fazem presentes entre os indivíduos e 

as organizações.   

Até então este trabalho revisou as contribuições da psicologia social que, ao estudar o 

fenômeno do conformismo e os processos de influência social, fornecem elementos muito 

relevantes para a compreensão de como tais mecanismos atuam nos contextos organizacionais 

de modo a produzir o que denominamos de consentimento. 

Outros trabalhos que contribuíram com os mecanismos psicossociais capazes de 

influenciar o processo de subordinação, tornando os trabalhadores mais fáceis de serem 

comandados e mais produtivos, foram desenvolvidos por Guareschi e Grisci (1993) e 

continuam sendo reformulados por diversos pesquisadores (Bowles e Gintis, 1990; Wright & 

Burawoy, 1990 e Guareschi, 1992 apud Guareschi e Grisci, 1993). O Quadro 2 apresenta um 

modelo de análise que emerge deste conjunto de pesquisas. 
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RELAÇÕES  SOCIAIS 
 

  

   

VIGILÂNCIA/COERÇÃO 
 

Vigilância sobre os que trabalham. 
Caso as ações não sejam executadas, 

recorre-se a medidas de coerção. 

 

HEGEMONIA/PERSUASÃO 
 

Liderança moral e intelectual, que 
procuram se tornar efetivas por 

consenso despertado entre os que 
trabalham. 

 

M
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A
N
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M

O
S 

P
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C
O
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C
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ESTRATÉGIAS 

RACIONAIS 
 

As ações são 
resultado de uma 

avaliação de custos 
e benefícios feitos 

pela pessoa ou 
grupo, a partir da 

opção entre 
diferentes 

alternativas. 

 
1. Submissão/Despotismo 

Os trabalhadores sabem que não há 
outro jeito, e, se quiserem um 
salário, têm de se submeter.  

A vigilância é mais alta. 
Pode-se saber o grau de submissão 
imposto pelas empresas através da 

quantia destinada à repressão. 
Burawoy (1979) denomina a situação 
de ‘despotismo de mercado’, no qual 
a vigilância é máxima, como no caso 

da escravidão. 

 
4. Consenso/Cooperação 
oportunista 

Supõe, ao menos em parte, certo 
diálogo entre capital e trabalho e o 

capital dá mostras de estar interessado 
no bem-estar do trabalhador. 

A ilusão de igualdade e participação  
ocorre por meio da subordinação e a 

incorporação da subjetividade 
individual, pelo uso de mecanismos de 

persuasão, pressão moral etc. 
É a pessoa motivada e aparentemente 

informada, que ‘consente’ na ação, 
considerando-se também sujeito. 

 
NORMAS PESSOAIS 

 
Crenças e valores 
que uma pessoa 

possui em razão de 
sua educação, 
socialização, 

religião etc. É a 
legitimação 
ideológica. 

 
2. Obediência 

É um comportamento individual. 
Os trabalhadores se dedicam mais 
ativa e docilmente se acham que 

devem obediência ao patrão.  
 É criada como uma crença e uma 
norma de que há uma obrigação 

moral de trabalhar e de esforçar para 
executar as tarefas, que isso é bom e 
desejável e que é natural a todas as 

sociedades. 

 
5. Responsabilidade 

É uma qualidade pessoal, faz parte da 
subjetividade de cada um. 

Um trabalhador chega a se sentir ‘parte’ 
da empresa, conhecida como ‘vestir a 

camisa’, o sucesso e o fracasso são 
tanto do patrão quanto do trabalhador. 

Forma-se o sentimento de falsa 
pertença. 

 
NORMAS SOCIAIS 

 
Valores e crenças 

tidos como 
corretos e aceitos 

em uma 
determinada 

sociedade, em um 
determinado 

grupo. 

 
3. Legitimidade 

Os trabalhadores se dedicam mais 
ativa e docilmente se acreditam que 
a autoridade dos patrões é legítima, 

como dito na Obediência (acima). 

 
6. Reciprocidade/Lealdade/Equidade 

Há o convencimento, a crença, de que é 
necessário retribuir pelo que se 
recebeu, sem consideração das 

diferenças objetivas existentes. O que 
se estabeleceu por pressão passa a ser 
norma de justiça, aceita sem discussão. 

Quadro 2 – Mecanismos psicossociais e relações sociais 
FONTE: Elaborado a partir de Guareschi e Grisci (1993) 
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A sistematização apresentada no Quadro 2 visa facilitar a compreensão de como os 

mecanismos psicossociais e as relações sociais entre o capital e o trabalho interagem de modo 

a gerar padrões de relação entre indivíduos e suas organizações.  

Com o objetivo de assegurar a realização das atividades laborais, três mecanismos 

psicossociais se fazem presentes: 1) estratégias racionais, que resultam de avaliações 

cognitivas acerca das perdas e benefícios e influenciam nas decisões do trabalhador; 2) 

normas pessoais, fruto dos valores e crenças individuais, originadas do processo de 

socialização de educação ao qual foi submetido; e 3) normas sociais, que reúne os valores e 

crenças considerados corretos e adequados a um determinado contexto social. 

Da análise do sistema de produção inserido em uma economia capitalista, emergem 

dois padrões de relações sociais que se desenvolvem no cotidiano organizacional: a) relações 

de vigilância dos superiores direcionadas aos trabalhadores, visando garantir a execução das 

tarefas, e, no momento em que os objetivos não estejam sendo atingidos, podem ser aplicadas 

medidas coercitivas; b) relações de hegemonia, aqui compreendidas como uma liderança 

moral que busca soluções por meio do consenso entre os trabalhadores. 

É importante examinar mais detalhadamente as relações sociais de vigilância, que 

podem ser caracterizadas por três fenômenos distintos (apresentados pelos itens 1, 2 e 3 do 

Quadro 2): submissão, obediência e legitimidade. A submissão ou despotismo são 

considerados estratégias racionais, pois ocorrem a partir das avaliações dos empregados sobre 

o cumprimento das tarefas e respectivas recompensas. O trabalhador se submete às exigências 

da organização, coagido em função da possibilidade de perdas, dos altos custos que estão 

envolvidos. 

A obediência é classificada como uma norma pessoal, na qual o trabalhador acredita 

que deve se comportar dessa forma, que trabalhar é uma obrigação moral de todos, que o 

certo é se esforçar sempre no trabalho, pois percebe que esse comportamento é “natural” a 
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todos os indivíduos, em todas as sociedades. Caso não corresponda ao papel prescrito, o 

trabalhador pode se sentir culpado por não ter conseguido ser fiel à organização. A 

legitimidade se diferencia da obediência por ser uma norma social e pela ênfase no poder 

reconhecido como legítimo pelo trabalhador, ao qual ele deverá obedecer. 

Esses três tipos de resultados advindos da interação entre relações de vigilância e os 

mecanismos psicossociais parecem reunir bases do comportamento conformista e, por 

extensão, do consentimento organizacional. Seja por se submeter ao superior, por um 

sentimento de dever, de obrigação em relação à organização ou ainda por reconhecer a 

legitimidade de uma autoridade, o trabalhador “consente” na ação e a realiza. Por sua vez, é 

relevante chamar atenção para a correlação negativa entre os mecanismos de vigilância e o 

nível de escolaridade (especialização), demonstrando que se trata de relações pouco eficazes 

para esse tipo de trabalhador (Guareschi & Grisci, 1993). 

Ao considerar as relações de hegemonia ou de persuasão, também emergem três tipos 

distintos, apresentados pelos itens 4, 5 e 6 (Quadro 2). Relações de consenso pressupõem o 

envolvimento das partes que buscam uma solução comum a elas. Embora as tensões inerentes 

às relações predominantemente antagônicas entre capital-trabalho persistam, as estratégias 

racionais facilitarão a busca de alternativas que conciliem os interesses de ambos. 

A responsabilidade é interpretada como uma qualidade individual, desenvolvida a 

partir das normas pessoais, da formação da subjetividade de cada um. Sentir-se responsável 

normalmente se associa a “vestir a camisa da empresa”, sentir-se parte da empresa, em um 

jogo no qual tanto o trabalhador quanto o empregador são considerados responsáveis pelo 

sucesso ou fracasso da empresa. 

Reciprocidade, lealdade e equidade são produtos de uma norma social, com 

componentes morais que sustentam características de justiça nas relações, de processos 
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colaborativos entre os trabalhadores. De certa forma, pode ser associado ao princípio da 

reciprocidade social defendido por Cialdini (2006). 

As relações de hegemonia (ou persuasão) agregam relações mais democráticas, nas 

quais há espaços para negociações, consequentemente, mais participativas, demandando uma 

postura ativa do trabalhador. Nesse sentido, as relações de hegemonia parecem se associar aos 

vínculos psicológicos desenvolvidos entre indivíduos e suas organizações por meio dos 

processos de identificação e internalização dos valores e objetivos organizacionais, o que 

pode estar na base do conceito de comprometimento organizacional. 

Guareschi e Grisci (1993) esclarecem que os mecanismos psicossociais não são 

excludentes e podem co-existir nos grupos e nas organizações, tendo em vista que conflito e 

consenso não são necessariamente antagônicos, mas sim complementares. Assim, o quadro de 

referência construído pode ser considerado bastante heurístico para se explorar os limites 

entre os conceitos de consentimento e de comprometimento organizacional.  

Ademais, também é importante problematizar a tensão que se forma entre os pólos 

ativo e passivo no momento em que emergem questionamentos como: em que medida 

cumprir as ordens pode indicar exclusivamente uma postura subserviente à organização? 

Alguns comportamentos, mesmo imbuídos de certa dose de obediência, não integrariam uma 

postura ativa, assertiva, valorizadas pelas organizações? 
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CAPÍTULO 3 

 

O Desenho da Pesquisa: 

Problema, Objetivo e Método 
 

 

 

A presente pesquisa trata da construção e validação psicométrica de uma primeira 

medida do fenômeno psicossocial aqui nomeado consentimento organizacional, identificando 

as possíveis diferenças em relação ao construto comprometimento organizacional, visto que o 

estudo se insere em um projeto de maior escopo e duração, que busca definir os limites 

conceituais e empíricos entre os dois conceitos.  

Inicialmente este capítulo apresenta o problema de pesquisa. Em seguida, são 

apresentados o objetivo geral do estudo e os cinco objetivos específicos com a descrição das 

etapas envolvidas para a realização da pesquisa, coerentes com um trabalho de elaboração de 

um instrumento psicométrico. São relatados os passos para a construção dos itens que 

compõem a medida de consentimento, a partir da literatura revisada, o delineamento do 

trabalho de campo em si, que envolve a definição da amostra, escolha das organizações, dos 

sujeitos e a coleta de dados. Por fim, estão descritos os procedimentos de tratamento e análise 

de dados.  

A pesquisa pode ser descrita como um estudo extensivo, de corte transversal, cujas 

unidades de análise são trabalhadores de segmentos organizacionais diferenciados e com 

variadas categorias ocupacionais. Inicialmente assumiu um caráter exploratório, procurando 

identificar as dimensões do consentimento organizacional e, em uma segunda fase, utilizando-

se de análise confirmatória, buscaram-se evidências de validade do modelo teórico que 

embasa o próprio construto.  
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1. Delimitação do Problema  

 

A partir da literatura revisada, assumiu-se como pressuposto que existe um tipo de 

vínculo do trabalhador com a organização caracterizado por um sentimento de lealdade, de 

obediência, de adesão às normas e procedimentos organizacionais que, embora 

superficialmente possa ser considerado comprometimento, na realidade, pode ser um outro 

construto - denominado aqui de “consentimento organizacional”. A literatura sociológica 

oferece um conjunto de suporte para a idéia de que esse vínculo é, de fato, um vínculo de 

subordinação a uma figura de autoridade que integra os contextos organizacionais.  

A indefinição que existe quanto às bases de comprometimento, quantas são e qual a 

extensão do conceito, associada a essa perspectiva sociológica, coloca um problema de 

pesquisa complexo que envolve a busca da delimitação entre o que seria consentimento e o 

que seria comprometimento. Será que é possível tratar comprometimento apenas como uma 

vertente ativa, ou o construto realmente incluiria a vertente passiva, como apontam Bar-

Hayim e Berman (1992)? Ou essa vertente passiva efetivamente, se constitui em um outro 

construto, diferente do comprometimento, denominado, consentimento organizacional? 

Para dar segmento a essa agenda de pesquisa, o desafio posto por esse trabalho 

consistiu em construir, testar e validar uma escala para mensurar o consentimento 

organizacional, tendo em vista a literatura não disponibilizar nenhum instrumento de medida 

para esse construto. Assim, o problema de pesquisa pode ser representado por três questões 

centrais: O que é consentimento organizacional? Quais dimensões constituem esse fenômeno? 

É possível ter um instrumento com propriedades psicométricas adequadas para mensurar esse 

construto?   
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2. Objetivo Geral 

 

Construir e validar uma escala para mensurar o construto “consentimento 

organizacional”, explorando suas possíveis relações com as diferentes dimensões do 

comprometimento organizacional. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

1. Analisar a produção científica na área da psicologia organizacional, da psicologia 

social e da sociologia do trabalho que embasam as vertentes de pesquisas sobre os 

construtos de comprometimento organizacional e “consentimento” nos vínculos que o 

trabalhador estabelece com sua organização empregadora.  

 

2. Desenvolver um modelo conceitual que, integrando estudos de diferentes vertentes de 

pesquisa, forneça uma definição do construto “consentimento organizacional”, 

identificando possíveis dimensões que o integram. 

 

3. Construir um conjunto de descritores (itens) que operacionalizem o construto 

“consentimento organizacional” em suas dimensões teóricas, submetendo-os aos 

processos de validação conceitual e empírica.  

 

4. Propor uma estrutura fatorial, apoiada em análises exploratória e confirmatória, para a 

medida de “consentimento organizacional”. 

 

5. Analisar as correlações entre as medidas de “consentimento” e comprometimento, 

considerando as diferentes dimensões que integram esses dois construtos.  
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3. Desenho da Pesquisa 

 

O estudo envolve um trabalho de natureza teórica e conceitual ao qual se agrega um 

trabalho empírico de natureza quantitativa, possuindo como um dos objetivos, afirmado 

anteriormente, construir e validar uma medida desse novo construto – consentimento 

organizacional – passo inicial para diferenciá-lo do comprometimento organizacional. Trata-

se, portanto, de uma pesquisa extensiva que mensura quantitativamente o seu objeto de estudo 

e utiliza procedimentos estatísticos para análise dos dados. 

Este trabalho segue a lógica e as etapas previstas para construção e validação de um 

instrumento, como formuladas por Pasquali (1999). Seu modelo teórico está baseado em três 

grandes alicerces: 1) o teórico: correspondendo à teoria que deve fundamentar o construto ao 

qual se pretende pesquisar; 2) o empírico: também denominado de experimental, envolve o 

planejamento da aplicação da pesquisa, sua própria realização e a coleta dos dados; 3) o 

analítico: define os procedimentos estatísticos aos quais os dados serão submetidos para 

avaliar fidedignidade e validade da medida que está sendo proposta. O esquema referente ao 

primeiro alicerce - teórico - está representado pela Figura 2 e detalhado a seguir. 

 

 

3.1. Procedimentos teóricos 

 

Cabe ao pesquisador realizar investigação na literatura existente sobre o construto que 

pretende medir e organizá-la, propondo uma mini-teoria. É esse esboço teórico que o 

direcionará na construção do instrumento de medida. Ressalta-se a importância do 

embasamento teórico, algumas vezes negligenciado pelos pesquisadores, como aponta 

Pasquali (1999), mas de fundamental importância para a definição e construção dos itens que 

irão medir os traços latentes do construto. Caso contrário, é possível que os itens apenas 
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“pareçam” medir o traço latente, embora não o façam (face validity). Como destacado na 

Figura 2, são seis os passos propostos para a consecução dos procedimentos teóricos que 

objetivam a construção de um instrumento de medida, sintetizados abaixo. 

 

 
Figura 2 - Procedimentos teóricos para construção de instrumento de medida 

FONTE: Pasquali (1999, p. 38) 

 

Passo 1: Sistema Psicológico - o pesquisador precisa ter clareza sobre o que ele quer 

investigar, qual é o seu objeto psicológico para, a partir dessa definição, construir sua 

proposta de medida. 

 

Passo 2: Propriedade (do sistema psicológico) - muitas vezes o objeto não pode ser 

medido diretamente e suas propriedades ou atributos serão os alvos de aferição pelo 

pesquisador. É importante que as propriedades sejam definidas a priori e de forma clara e 

precisa, delimitando os aspectos que o pesquisador pretende investigar. 
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Passo 3: Dimensionalidade (do atributo) - refere-se à estrutura interna do atributo, a 

qual é preciso decidir se constitui uma única unidade semântica ou se é uma estrutura 

multifatorial. O pesquisador deve expor o que entende pelo construto que pretende avaliar 

(sua mini-teoria) e esclarecer os fatores que formam o construto. 

 

Passo 4: Definições (do construto) - o construto precisa ser definido detalhadamente, 

com clareza e precisão e, mais uma vez, deve-se recorrer à literatura, aos especialistas, para 

fundamentar as definições. As definições se desdobram em dois produtos: definição 

constitutiva e definição operacional do construto. 

a) A definição constitutiva se configura na medida em que o construto é 

definido por meio de outros conceitos inerentes à teoria na qual está 

inserido, quando é definido a partir de outros conceitos. O autor chama 

atenção para a importância dos limites semânticos que devem ser 

estabelecidos no construto, tanto em relação a fronteiras que não devem 

ser ultrapassadas, quanto em relação às fronteiras que devem ser 

atingidas e conclui que boas definições constitutivas irão permitir avaliar 

a qualidade do instrumento.  

b) A definição operacional coloca o instrumento em um terreno concreto, 

empírico. Uma definição se configura como operacional quando o 

construto é definido em termos de operações concretas, de 

comportamentos observáveis que expressam o construto. O autor 

complementa que as definições operacionais devem garantir sua 

operacionalidade e devem ser o mais abrangente possível do construto. 

Significa dizer que, quanto maior for a covariância entre o construto e 
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sua definição operacional, maior será a probabilidade do nível de 

qualidade da definição. 

 

Passo 5: Operacionalização (do construto) – esse é o momento da construção dos 

itens, ou seja, da expressão pela qual o comportamento do construto é representado. A 

elaboração deverá se basear nos fundamentos teóricos e também em achados empíricos 

pertinentes à pesquisa. Esse passo será um pouco mais detalhado, pois o autor define três 

aspectos que devem ser seguidos e apresenta uma minuciosa análise das regras para a 

elaboração dos itens.  

O primeiro aspecto se refere às fontes para elaboração dos itens. A literatura, as 

entrevistas junto à população alvo e a definição de categorias comportamentais são 

consideradas mais adequadas ao pesquisador.  

O aspecto seguinte apresenta as regras para a construção de itens, cujos dez primeiros 

critérios estão direcionados para a construção de cada item individualmente e os dois itens 

finais, dizem respeito ao conjunto de itens que medem o construto. O conjunto de regras foi 

sistematizado no Quadro 3 a seguir.  

O terceiro e último aspecto do passo cinco aborda a sensível questão da quantidade de 

itens que deve compor o instrumento de medida. Na opinião de pessoas da área, 20 itens 

poderia ser considerado o número adequado para representar um construto, entretanto, L. 

Pasquali ressalta que esse deve ser o número mínimo de itens após a validação do 

instrumento. Quanto ao número de itens que devem ser elaborados inicialmente, um 

acréscimo de 10% é suficiente, considerando que todos os passos foram seguidos e que as 

formulações não foram aleatórias ou descuidadas.  
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CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Comportamental O item deve expressar um comportamento, não uma abstração ou construto.  

Objetividade ou 

Desejabilidade 

Os itens devem cobrir comportamentos de fato, permitindo uma resposta certa ou 
errada. Para o caso das atitudes em geral, devem cobrir comportamentos desejáveis 
ou característicos, permitindo ao respondente concordar, discordar ou opinar em 
relação ao comportamento. 

Simplicidade Cada item deve expressar uma única idéia. 

Clareza O item deve ser inteligível até para o estrato mais baixo da população alvo. Deve ser 
formado por frases curtas, expressões simples, salvas de equívocos. 

Relevância O item deve ser consistente com o atributo definido e com outras frases que cobrem o 
mesmo atributo. 

Precisão O item deve possuir uma posição definida no contínuo do atributo e ser distinto dos 
demais itens que cobrem o mesmo contínuo. 

Variedade A formulação dos itens deve considerar variações da linguagem evitando o uso dos 
mesmos termos em todos os itens e, no caso de escalas, metade dos itens deve ser 
formulada em termos favoráveis e a outra metade, em termos desfavoráveis (para o 
erro da resposta estereotipada á esquerda ou à direita da escala de resposta).  

Modalidade Formular itens com expressões de reação modal, isto é, não utilizar expressões 
extremadas (por exemplo, “excelente”, “miserável”).  

Tipicidade Formar itens com expressões condizentes (típicas, inerentes) com o atributo. 

Credibilidade (face 

validity) 

O item deve ser formulado de modo que não pareça ser ridículo, sem propósito ou 
infantil. 

Amplitude O conjunto dos itens referentes ao mesmo atributo deve cobrir toda a extensão de 
magnitude do contínuo do atributo. O instrumento deve poder discriminar entre 
sujeitos de diferentes níveis de magnitude do traço latente. 

Equilíbrio Os itens do mesmo contínuo devem cobrir igualmente ou proporcionalmente todos os 
segmentos (setores) do contínuo, devendo haver itens fáceis, difíceis e médios (para 
aptidões) ou fracos, moderados ou extremos (no caso das atitudes). 

Quadro 3 - Regras para construção de itens 

FONTE: Adaptado de Pasquali (1999, pp. 48-51) 

 

Passo 6: Análise Teórica dos Itens – esse último passo dos procedimentos teóricos 

envolve uma verificação do pesquisador em relação aos itens que foram elaborados, 

confrontando-os com a opinião de outros para assegurar a validade destes. A análise é 

realizada por juízes e se distingue em dois tipos: análise semântica, que considera a 

compreensão dos itens para a população alvo; e a análise dos juízes propriamente dita (às 

vezes chamada de análise de conteúdo, mas que deveria ser denominada de análise de 

construto), que avalia a pertinência dos itens em relação ao construto estudado, bem como se 

os itens se referem ou não ao traço em questão. Nesse ponto, o autor esclarece que deve haver 

uma concordância entre pelo menos 80% dos juízes quanto ao item avaliado. Percentuais de 
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avaliação inferiores indicam que os itens apresentam problemas e devem ser descartados do 

instrumento piloto. Acrescenta-se que um número de juízes em torno de seis é suficiente para 

a realização da avaliação. 

 

Na presente pesquisa, a etapa teórico-conceitual cumpriu os passos relatados a seguir.   

 

a) Revisão de literatura: a pesquisa da literatura envolveu estudos em duas grandes 

áreas de conhecimento, a saber, a psicologia e a sociologia. A primeira vertente se 

refere à psicologia organizacional, direcionada aos estudos do comprometimento 

organizacional propriamente dito. Buscou-se identificar os principais autores do 

campo e seus respectivos modelos teóricos, assim como as discussões dos aspectos 

teóricos prevalentes, perpassando a problemática do comprometimento que 

envolve certa confusão conceitual, fragmentação e possível sobreposição do 

construto comprometimento organizacional com conceitos correlatos. Identificou-

se que, não obstante alguns autores tenham argumentado o conceito de compliance 

(aquiescência) como uma das possíveis dimensões do comprometimento 

organizacional, as pesquisas mais recentes não demonstram considerar esse 

aspecto.  Foram examinados estudos que tratam o comprometimento como um 

construto unidimensional, bi-dimensional e multidimensional. Uma das pesquisas 

com enfoque bi-dimensional apresenta o componente “ativo” em contraposição ao 

componente “passivo” do comprometimento, suscitando questões acerca da 

possibilidade de serem vínculos diferentes, ou seja, se o comprometimento passivo 

poderia ser caracterizado com o que se denomina de consentimento organizacional. 

Não foi encontrada nenhuma tentativa teórica ou empírica para distinção dos dois 

construtos. 
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No campo da sociologia do trabalho, a pesquisa se baseou na perspectiva marxista 

e na teoria weberiana da legitimação da autoridade que exclui os aspectos 

psicológicos nas relações e vínculos do trabalhador com a sua organização 

empregadora. Os autores visitados enfatizam a relação de subordinação existente 

nos arranjos hierárquicos organizacionais e códigos normativos intrínsecos ao 

papel de trabalhador, embasando as relações entre empregado-empregador e 

revelando tensões inerentes às relações entre o capital e o trabalho.  

 

Buscou-se também, no campo da psicologia social, o suporte dos estudos de 

conformismo, aqui tratado em seus dois diferentes tipos, nas clássicas pesquisas 

sobre obediência e autoridade desenvolvidas nesse campo de conhecimento e os 

mecanismos psicossociais que subsidiam o fenômeno do consentimento. 

 

Com base na revisão teórica, foi definido o conceito central da pesquisa, a saber, o 

consentimento organizacional, apresentado no Quadro 4, a seguir. 

 

CONSTRUTO DEFINIÇÃO CONCEITUAL 

 
 
 
 
 

Consentimento 
Organizacional 

 

O consentimento é definido como a tendência do indivíduo em obedecer ao seu 

superior hierárquico da organização. Apresenta disposição para cumprir ordens, 

regras ou normas estabelecidas pela empresa à qual trabalha. O consentir 

pressupõe que o cumprimento das ordens ocorre devido à percepção que a chefia 

sabe melhor o que o trabalhador deve fazer, assim como pelas relações de poder 

e autoridade que se estabelecem entre gestor e subordinado. O consentir também 

pressupõe que haja concordância autêntica em decorrência dos processos de 

identificação entre os valores individuais e organizacionais. O consentimento 

representa, então, um vínculo estabelecido pelo indivíduo com a organização, cujo 

cerne é a percepção em atender à demanda do superior hierárquico.  

Quadro 4 - Definição do construto consentimento  
 

b) Definição operacional do construto: A partir da revisão de literatura, o 

construto estudado foi definido em termos de conceito e da sua 
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operacionalização para a pesquisa. Diante da não identificação de algum 

instrumento de medida para o construto, seguiu-se os passos envolvidos na 

construção de um novo instrumento de medida, como propôs Pasquali (1999). 

Para a definição do construto e suas possíveis dimensões, partiu-se do 

pressuposto que a noção de consentimento não poderia se confundir com a 

noção de comprometimento, explorando-se, então, essas duas vertentes, 

representadas pela Figura 3. 

 

Psicologia  
Organizacional

Afetiva
Normativa

Instrumental

Psicologia
Social

Conformismo
Obediência
Aceitação 

Íntima

Sociologia do 
Trabalho

Subordinação
Autoridade 
Legitimada

 
Figura 3 - O conceito do construto consentimento organizacional 
 

Considerando-se a literatura revisitada e discussões no grupo de pesquisa, 

definiu-se o escopo da estrutura tridimensional do construto, apresentada no 

Quadro 5. 

 
c) Operacionalização do construto: Esse foi o momento da construção do 

instrumento de pesquisa para a medida de consentimento organizacional. Os 

itens para a medida foram elaborados a partir das definições conceitual e 
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operacional, além de terem sido adaptados alguns itens que integram 

instrumentos de medida de comprometimento, considerando o 

‘comprometimento passivo’ e o conceito de ‘lealdade’ presentes nos estudos 

de O’Reilly e Chatman (1986) e Bar-Hayim e Berman (1992). Nessa etapa, 

foram gerados 25 itens para dar suporte as três dimensões conceituais do 

construto consentimento, citadas no Quadro 5. 

 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

 
 
 

Obediência Cega  
[OC] 

 

Cumprimento automático da ordem, sem uma 
avaliação ou julgamento a seu respeito ou 

quando não compreende o seu significado, mas 
mesmo assim, a realiza. 

O indivíduo se comporta de acordo com as 
ordens estabelecidas por seu superior 

hierárquico e não se considera responsável por 
nenhuma consequência, principalmente 

negativa e que possa advir de suas ações. 

1. Obediência mecânica às regras e 
normas da organização, mesmo 
quando desconhece seus objetivos; 

2. Percepção de isenção de 
responsabilidade pelas ações no 
trabalho por acreditar que esta é do 
seu superior hierárquico. 

 
 
 
 

Aceitação Íntima  
[AI] 

 

Cumprimento de normas e regras estabelecidas 
em função de uma concordância autêntica com 
as mesmas. Há, portanto, similaridade entre as 
visões pessoal e organizacional que conduz a 
uma identificação do trabalhador com regras, 

procedimentos e valores que embasam as 
decisões dos gestores. Existe uma crença de 

que as normas e regras aplicadas constituem o 
melhor procedimento para a organização. 

1. Aceitação das normas da empresa 
por concordar com elas, por serem 
semelhantes às suas idéias e 
opiniões;  

2. Compreensão do significado das 
regras e aceitação destas por 
acreditar que seja o melhor para o 
desempenho da empresa. 

 
 
 
 

Obediência Crítica  
[OD] 

 

Cumprimento das regras ou ordens no trabalho 
ocorre a partir de uma análise crítica em 
relação às demandas estabelecidas pelo 

superior hierárquico. O indivíduo se comporta 
de acordo com seus valores pessoais e, na 

medida em que há divergência desses valores, 
podem ocorrer discordâncias às regras, 

contestação e o efetivo não cumprimento da 
ordem, revelando um comportamento 

desobediente. 

1. Cumprimento de uma ordem 
apenas se estiver convencido de que 
isso é o certo a ser feito, 
compreendendo seus motivos; 

2. Discordar com uma ordem do seu 
superior hierárquico e não obedecê-
la de forma alguma. 

Quadro 5 - Dimensões do construto consentimento 
 
 

d) Análise teórica dos itens: Além da análise da pertinência de cada item às 

dimensões que integram o modelo teórico do construto consentimento e da 

análise semântica dos itens, foi realizada a técnica de análise dos juízes, tendo 
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como objetivo avaliar a pertinência dos itens às respectivas dimensões do 

construto. Uma versão preliminar do instrumento foi submetida a juízes 

(Anexo 1) para verificação da adequação dos itens às três dimensões teóricas 

apresentadas no Quadro 5. 

 

e) Instrumento: O instrumento de medida foi composto por itens fechados nos 

quais os respondentes apresentaram o grau de concordância com as assertivas 

propostas, a partir de uma escala Likert de seis pontos, com classificações que 

variaram de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo totalmente’. A escala proposta 

para a medida do consentimento organizacional foi composta por 24 itens 

(descritos no Anexo 2). Foram adicionados itens específicos para mensurar 

variáveis pessoais ou demográficas, ocupacionais e organizacionais, com o 

objetivo de melhor entender a amostra pesquisada. 

O instrumento, em sua totalidade, também agregou outros itens, pois se 

constituiu parte de um projeto mais amplo denominado “Comprometimento, 

consentimento ou entrincheiramento? Analisando questões conceituais e a 

dinâmica do vínculo entre trabalhador e organização
1
”. Lembra-se que o 

presente trabalho se constitui em um recorte de um estudo maior, iniciado em 

2006 e preocupado em analisar questões conceituais e a dinâmica do vínculo 

entre trabalhador e organização. O instrumento utilizado – questionário 

estruturado - foi composto por cinco seções: a primeira reuniu os itens sobre 

trajetória ocupacional e emprego atual; a segunda agrupou os itens sobre o 

significado do trabalho; a terceira parte reuniu os itens da relação entre o 

indivíduo e a organização – itens de comprometimento, consentimento e 

                                                 
1 Projeto com Apoio do CNPq e FAPESB. 
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entrincheiramento; a quarta contemplou os itens de intenções comportamentais; 

e, por fim, as questões referentes aos dados demográficos. No entanto, a 

presente investigação está limitada à medida de consentimento organizacional 

e possíveis relações como dimensões do comprometimento organizacional.   

 

O questionário de pesquisa foi construído em dois formatos, sendo uma versão 

auto-aplicável voltada para trabalhadores de maior escolaridade e que também 

foi disponibilizada em versão on line para trabalhadores que tinham acesso à 

Internet. A segunda versão do instrumento foi direcionada para trabalhadores 

com baixa escolaridade, apresentada no Anexo 3. Esta segunda versão sofreu 

pequenas adaptações, possibilitando que o questionário fosse lido pelos 

pesquisadores para os respondentes, agregando recursos que facilitaram a 

compreensão das questões e seus respectivos posicionamentos. Um desses 

recursos se refere ao uso de cartões com escalas coloridas para discriminação 

dos níveis de concordância com determinadas asserções (Anexo 4).  

 

A construção do instrumento foi realizada de forma a preservar o anonimato de 

todos os respondentes, assim como das suas respectivas organizações 

empregadoras, garantindo os princípios éticos inerentes à pesquisa, tanto 

quanto em relação à confidencialidade dos dados coletados.  

 

 

3.2. Procedimentos experimentais 

 

O segundo alicerce do modelo proposto por Pasquali (1999) para construção de 

instrumento se sobrepõe ao conteúdo do que se conhece comumente como Delineamento ou 
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Planejamento de Pesquisa. Essa fase de validação do instrumento compreende dois passos 

importantes: o planejamento da aplicação e a coleta de dados, apresentados na Figura 4 e 

detalhados a seguir.    

 

 
Figura 4 - Procedimentos experimentais para construção de instrumento de medida 
FONTE: Pasquali (1999, p. 55) 

 

Passo 7: Planejamento (da aplicação do instrumento piloto) – constitui-se a partir de 

dois pontos bastante relevantes: a definição da amostra e das instruções em como aplicar o 

instrumento.  

a) Ao definir-se a amostra, é preciso considerar aspectos como, faixa-etária 

adequada ao instrumento, nível sócio-econômico e nível de escolaridade, dentre 

outros. Também é preciso que haja variabilidade na amostra para uma análise 

consistente dos dados. O tamanho da amostra deve ser estimado considerando 

pelo menos 100 sujeitos para cada fator a ser avaliado. Caso não se tenha definido 

o número de fatores, outra opção é considerar a proporção de 10 sujeitos para cada 

item do instrumento. 
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b) As instruções definem como o instrumento deverá ser aplicado e orienta o sujeito 

quanto ao que precisa ser feito para responder o instrumento. Deve ser 

estabelecido se a aplicação do instrumento será coletiva ou individual, se será 

necessário contato prévio com os respondentes ou seus representantes, fornecendo 

um panorama de possíveis dificuldades a serem encontradas durante o processo. 

Também devem ser definidos os tipos de resposta a cada item (escolha forçada, 

múltiplas alternativas, escalas do tipo Likert) do instrumento, com a ressalva que 

as escalas (Likert) são as mais utilizadas para avaliar personalidade e atitudes. Por 

fim, as instruções que acompanham o instrumento precisam tornar a tarefa do 

respondente sem ambiguidade. 

 

Em seguida, estão relatados os passos seguidos na presente pesquisa:  

 

a) Participantes: A escolha da amostra no presente estudo enfrentou as 

dificuldades que são comuns às pesquisas sobre o comportamento 

organizacional, principalmente no que tange à aleatoriedade dos sujeitos. 

Entretanto, buscou-se superar essa fragilidade na medida em que a amostra foi 

composta por um número elevado de trabalhadores, distribuídos em diferentes 

níveis de escolaridade, pertencentes a diferentes contextos organizacionais e 

ocupantes de cargos diversificados em seus ambientes de trabalho. O grupo 

selecionado deveria abranger trabalhadores de categoria ocupacional e 

qualificação profissional variadas, preferencialmente distribuído entre alguns 

dos estados brasileiros, promovendo maior variabilidade na amostra. 
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A seleção amostral foi direcionada para distintos segmentos de atuação, 

envolvendo principalmente empresas privadas do setor de serviços, comércio e 

indústria, como também empresas públicas e órgãos de administração pública, 

incluindo instituições de ensino dos dois segmentos. Considerando o 

abrangente perfil de organizações, foi objeto da presente pesquisa: gestores de 

empresas, profissionais com nível superior, técnicos especializados, 

trabalhadores industriais, operadores qualificados e profissionais de empresas 

de processo contínuo. Aliaram-se a esse grupo profissionais de empresas 

públicas e administração pública direta, funcionários administrativos de apoio 

(vinculados a esse setor), além de professores do ensino superior de instituições 

públicas e privadas.  

 

b) Coleta de dados: Em consonância com o desenho de corte transversal, os 

dados foram coletados em um único momento (compreendendo alguns meses 

de 2007 e 2008), em distintos ambientes, incluindo o de trabalho. A coleta dos 

dados ocorreu de acordo com os seguintes passos: 

1. Foram realizados contatos com organizações de diferentes segmentos de 

atuação, de forma a viabilizar a coleta de dados. O acesso às organizações 

foi negociado e, consequentemente, não se tratou de uma amostra aleatória, 

sendo esse um dos procedimentos mais frequentes nas pesquisas em 

psicologia (Cozby, 2003). 

2. Nas organizações selecionadas, foram identificados setores ou 

departamentos que seriam representativos de categorias ocupacionais 

relevantes para o presente estudo. A depender do porte da empresa ou do 
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número de trabalhadores, buscou-se trabalhar com uma amostra aleatória 

ou com a população que atendesse ao critério de participação na pesquisa. 

3. Além disso, foram realizados contatos diretamente com indivíduos que 

possuíssem vínculo de trabalho formal, também caracterizando seleção 

amostral por conveniência, formada a partir da rede de relacionamento dos 

componentes do grupo de pesquisa, ampliando o acesso aos trabalhadores 

de variados estados do país. Para atender a essa condição da pesquisa, o 

trabalhador deveria possuir carteira de trabalho (CTPS – Carteira de 

Trabalho e Previdência Social) assinada, além da condição do empregador 

não ser pessoa física ou ter um contrato de trabalho caracterizado como 

prazo indeterminado. 

4. Cada trabalhador selecionado foi contatado e deveria concordar com o 

termo de consentimento, explicitamente, informando que lhe seriam 

assegurados os direitos previstos nas normas éticas que regulam a pesquisa 

com pessoas. Foram ressaltadas as garantias de confidencialidade tanto em 

relação à empresa empregadora quanto à impossibilidade de identificação 

do respondente, assim como do conjunto de dados coletados. 

5. Ao aceitar participar da pesquisa, a auto-aplicação do questionário ou a 

aplicação do questionário pelo pesquisador foi conduzida nos diversos 

contextos cujo trabalhador estava inserido, o que facilitou o processo de 

coleta de dados. 

6. Os questionários nas versões auto-aplicáveis foram devolvidos ou enviados 

por meio eletrônico ao grupo de pesquisa. 
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7. Nos casos em que os dados foram coletados pela aplicação direta dos 

pesquisadores, o registro das informações no questionário ocorreu à medida 

da sua coleta. 

 

 

3.3. Procedimentos analíticos 

 

O terceiro e último alicerce do modelo para construção de instrumento de medida – 

procedimentos de análises – é composto pelas análises estatísticas e, em função de sua maior 

complexidade, é vista com certa temeridade por alguns psicólogos. Esse é o momento da 

análise da validade (e de seus diversos tipos existentes), da fidedignidade e das técnicas que 

realizarão essas medidas (Pasquali, 1999). A Figura 5 representa o esquema que sistematiza 

os passos dessa fase. 

 
Figura 5 - Procedimentos analíticos para construção de instrumento de medida 

FONTE: Pasquali (1999, p. 59) 

 

Passo 9: Dimensionalidade (do instrumento)/Validade – Cozby (2003, p. 101) 

considera que a validade se refere “à ‘verdade’ e a representação correta da informação.”, isso 
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significa dizer que um teste possui validade quando mede exatamente o que ele se propõe 

medir (e não se a medida em si é exata). 

O nono passo se refere à primeira análise dos dados com o objetivo de verificar a 

dimensionalidade do construto, ou seja, o pesquisador deve identificar quantos fatores o 

instrumento está realmente medindo. Esse procedimento deve ser adotado mesmo para os 

construtos definidos a priori como unidimensionais, porque a concepção teórica precisará ser 

confrontada com os dados pesquisados, demonstrando empiricamente a própria validade do 

instrumento e uma primeira avaliação dos itens (Pasquali, 1999). 

A análise fatorial permite ao pesquisador tomar decisões quanto aos itens que devem 

permanecer no instrumento e os que devem ser descartados. Considera-se que uma carga igual 

ou acima de 0,30 justifica a permanência do item no instrumento, embora cargas acima de 

0,50 representem bem melhor o fator. 

Hair Jr. et al.(2005) defendem que para o valor da carga fatorial ser considerado 

significante, é importante analisar os tamanhos das amostras, ressaltando que as cargas de 

0,30 se tornam significantes com amostras iguais ou superiores a 350 respondentes. Os 

autores propõem que sejam respeitados os parâmetros apresentados na Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 - Orientações para identificação de cargas fatoriais significantes baseadas no  
tamanho da amostra 

CARGA FATORIAL TAMANHO NECESSÁRIO DA AMOSTRA PARA SIGNIFICÂNCIA* 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

FONTE: Adaptado de Hair Jr. et al.(2005, p. 107) 
NOTA: * Baseada em um Nível de Significância de 0,05 

 



90 

Passo 10: Análise Empírica dos Itens – os itens que possuem carga significativa 

deverão ser submetidos a análises posteriores, principalmente no que se refere ao grau de 

dificuldade, discriminação e a resposta aleatória (a resposta correta dada ao acaso). O autor 

refere que a Teoria de Resposta ao Item (TRI) introduziu técnicas que devem ser utilizadas 

nesse passo e ao mesmo tempo, ressalta a complexidade da sua utilização. 

 

Passo 11: Fidedignidade (do instrumento) – a denominação dessa medida tem sido 

acompanhada por outros termos mais genéricos, sendo tratada como sinônimo de precisão, 

confiabilidade, consistência interna, estabilidade, dentre outros. Entretanto, os termos mais 

frequentes na literatura são precisão e fidedignidade.  

A medida de fidedignidade se refere a quanto os resultados de um sujeito (a medida do 

traço latente) se mantêm constantes em diferentes ocasiões, o quanto produzirá os mesmos 

resultados cada vez que for avaliado.  

É possível definir fidedignidade a partir de diferentes técnicas e, cada uma delas, 

apresenta um tipo de fidedignidade. A seguir serão apresentadas as três técnicas relatadas por 

Pasquali (1999): 

a) Fidedignidade do teste-reteste: é avaliada a partir do cálculo da correlação entre 

os escores obtidos pelo mesmo instrumento e os mesmos sujeitos, em dois 

momentos diferentes de tempo. Contudo, alguns problemas advêm desse tipo de 

avaliação, pois uma nova medida, após a passagem de tempo, está sujeita a ação 

de fatores (fontes de erro) em função, principalmente, da maturação do traço 

latente, ou seja, do seu desenvolvimento ou mudanças que possam ocorrer, 

tornando a análise imprecisa. 

b) Fidedignidade de formas alternativas: os sujeitos respondem a duas formas 

paralelas do mesmo instrumento e a correlação entre as duas medidas de escores 
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corresponde ao coeficiente de precisão do instrumento. Contudo, esse tipo de 

análise demanda a elaboração e aplicação de duas medidas equivalentes, além de 

não eliminar totalmente os efeitos da diferença de tempo de aplicação. 

c) Fidedignidade de consistência interna: é realizada por meio de técnicas 

estatísticas, cujo objetivo é identificar a homogeneidade da amostra de itens do 

teste (a consistência interna da medida). Essa medida se diferencia das anteriores 

por requerer apenas uma medição, suprimindo os fatores decorrentes do intervalo 

de tempo.  

• Precisão das duas metades: os sujeitos respondem a uma única 

medida, em apenas uma ocasião (elimina-se o problema do 

interstício de tempo). O instrumento é dividido em duas partes tidas 

como equivalentes e o cálculo da fidedignidade ocorre entre os 

escores obtidos nas duas metades.  

• Técnica de Kuder-Richardson: é baseada na análise de cada item 

individualmente e se aplica quando a resposta ao item é dicotômica 

(certo e errado, por exemplo).  

• Alpha de Cronbach: desenvolvido por Cronbach (1951 apud 

Pasquali, 1999, p. 69) como uma técnica geral para avaliar a 

fidedignidade dos testes, constitui-se uma extensão da técnica 

anterior (Kuder-Richardson), embora a fórmula possa ser aplicada 

para itens que possuem mais de duas alternativas.   

Passo 12: Pasquali (1999) conclui o último passo ressaltando a importância do 

cumprimento dos procedimentos descritos acima para um instrumento ser 

considerado válido e fidedigno em pesquisa, afirmando que apenas no caso do 
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instrumento ser direcionado para uso clínico, deverá ser normatizado, 

viabilizando a interpretação dos resultados que ele produz.  

 

No presente estudo, o tratamento e análise dos dados percorreram os seguintes passos: 

 

Tratamento e análise dos dados: Ao finalizar o processo de aplicação dos 

questionários, iniciou-se o tratamento dos dados. Os dados quantitativos foram 

codificados e digitados em um banco de dados do software estatístico SPSS 15.0 - 

Statistical Package for Social Sciences. Inicialmente os dados foram tratados em 

relação à presença de missing values e avaliação da normalidade dos dados. Para o 

teste de esfericidade de Bartlett, considerou-se valores abaixo de 0,05 e para o KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), observou-se valores superiores a 0,50, indicando a pertinência 

das análises fatoriais.   

 

Após identificação da adequação da amostra em relação às exigências dos métodos 

estatísticos multivariados, os dados foram submetidos à análise fatorial - que 

apresenta como principal objetivo identificar a estrutura subjacente em uma matriz de 

dados (Hair Jr. et al., 2005) - utilizando-se de análises das inter-relações entre as 

variáveis da escala, visando a uma melhor interpretação dos dados. A partir desse 

exame, foi possível definir os itens que compõem cada dimensão latente do construto, 

denominados fatores e o grau em que as variáveis estão relacionadas aos fatores, 

constituindo assim, a análise fatorial exploratória (Kahn, 2006). Um dos objetivos é 

utilizá-la para resumo e redução dos dados, pois a análise das dimensões latentes 

sintetiza os conteúdos dos diversos itens, possibilitando uma melhor interpretação e 

compreensão dos conceitos abarcados pelas variáveis investigadas. 
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A extração do número de fatores que devem ser retidos pode ser baseada em 

indicadores diversos. A literatura aponta (Kahn, 2006) que, muitas vezes, a decisão 

requer o julgamento do pesquisador ao analisar os dados oriundos dos sistemas 

estatísticos informatizados (como por exemplo, o SPSS). A análise dos fatores trata 

da porcentagem da variância que cada fator explica, em função da força de associação 

entre as variáveis e o fator. Entretanto, a definição do número de fatores pode estar 

ligada estritamente à base do modelo teórico desenvolvido. Outro indicador que pode 

ser utilizado corresponde ao eigenvalue dos fatores, que deve ser superior a 1.  

 

De acordo com Kahn (2006), o método sugerido como melhor determinante do 

número de fatores é o teste scree, que apresenta os valores dos eigenvalues e o 

número de fatores analisados, indicando graficamente os fatores que se consolidam e 

devem ser extraídos como representantes da solução fatorial. No presente estudo, 

todas essas técnicas foram observadas visando à garantia da qualidade das análises.    

 

Para extração dos fatores, foi utilizado o método PAF (Principal Axis Factoring) que 

analisa a variância comum entre as variáveis, sendo o mais apropriado para os itens 

da medida proposta neste estudo (Kahn, 2006). 

 

Foi utilizado o método de rotação oblíqua PROMAX em função da correlação entre 

os fatores, considerando que a análise deverá identificar fatores (ou construtos) 

teoricamente significativos (Hair Jr. et al., 2005).  
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Para verificar a fidedignidade do instrumento, utilizou a medida de consistência 

interna que avalia a consistência entre as diversas variáveis da escala (Hair Jr. et al., 

2005), à qual se baseia na premissa que os itens da escala devem medir o mesmo 

construto e, por esse motivo, devem ser altamente inter-correlacionados. Optou-se 

pelo cálculo dos coeficientes alpha de Chronbach que tem sido amplamente utilizado 

por pesquisadores da área. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), geralmente o limite 

inferior de aceitação corresponde a 0,70, embora possa ser considerado 0,60 para as 

pesquisas de caráter exploratório.   

 

Em uma segunda fase, os dados foram submetidos à análise fatorial confirmatória 

(CFA) realizada por meio do software AMOS, visando identificar as relações entre as 

dimensões do construto consentimento organizacional.  

 

De acordo com Hair Jr. et al (2005), a modelagem de equações estruturais tem sido 

reconhecida na comunidade científica por outros nomes, dentre eles, análise de 

estrutura de covariância, análise de variável latente ou ainda análise fatorial 

confirmatória, sendo esta a denominação aqui utilizada. Embora alguns pesquisadores 

demonstrem incerteza quanto ao que efetivamente constitui modelagem de equações 

estruturais, há duas características consideradas comuns: “1) estimação de múltiplas e 

inter-relacionadas relações de dependência e 2) habilidade para representar conceitos 

não observados nessas relações e explicar erro de mensuração no processo de 

estimação” (Hair Jr. et al , 2005, p. 470). 

 

Pilati e Laros (2007, p. 206) argumentam que a modelagem de equações estruturais 

tem sido considerada como “uma mistura de análise fatorial com regressão múltipla e 
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análise de trajetórias.” É uma técnica que trabalha com variáveis latentes (não 

observadas diretamente), medidas por indicadores representados pelos itens das 

escalas. Trata-se de uma técnica de reconhecida utilização em diferentes áreas do 

conhecimento, e no Brasil, tem sido empregada nos estudos de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, como por exemplo, o estudo de Pilati e Abbad (2005).   

 

Para realizar a análise confirmatória, é preciso construir um modelo estrutural que 

reúne as relações de dependência conectando os construtos que foram hipotetizados. 

Esse modelo tem como base o suporte teórico que operacionaliza o construto 

investigado, sendo representado graficamente por um diagrama de caminhos (Hair Jr. 

et al., 2005). No diagrama, os retângulos representam as variáveis observadas, e os 

círculos ou elipses, as variáveis latentes. Os círculos com a letra “D” são denominados 

distúrbio, ou seja, o erro associado a uma variável dependente. As setas curvas e bi-

direcionais indicam correlação ou covariância entre variáveis, já as setas retilíneas 

descrevem o impacto de variáveis independentes sobre variáveis dependentes (Pilati & 

Laros, 2007; Hair Jr. et al., 2005).  

 

Em relação ao método de estimação de parâmetros, a literatura especializada (Pilati & 

Laros, 2007) identifica pelo menos quatro, entretanto destaca como mais frequentes a 

MLE – Máxima Verossimilhança e o GLS - Quadrados Mínimos Ponderados.   

Para especificar o modelo, faz-se necessário verificar se ele é identificado, e, nesse 

caso, significa que só existe uma solução numérica para cada um dos pontos do 

modelo e não há graus de liberdade necessários para a análise. Quando o modelo é 

sub-identificado, apresenta um número negativo de pontos de graus de liberdade, 

tornando-o não recomendável para a aplicação do estudo confirmatório. Um modelo 
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super-identificado apresenta um número positivo de graus de liberdades, ou seja, um 

número de pontos maior do que o número de parâmetros a ser estimado, indicando a 

possibilidade de algum nível de generalização. De acordo com Hair Jr. et al. (2005) o 

objetivo é atingir o melhor ajuste do modelo com o maior número de graus de 

liberdade. São vários os índices de ajuste utilizados na modelagem de equações 

estruturais e o Quadro 6 apresenta aqueles que serão utilizados neste trabalho. 

 

ÍNDICES DEFINIÇÕES 

XXXX
2 

: Qui-quadrado Identifica a distância geral entre os dados reais e as estimativas do modelo. Funciona 

como base para testar se o modelo reproduz adequadamente as relações entre as 

variáveis em estudo. Essa condição ocorre quando a significância for superior a 0,05.     

GL (Grau de Liberdade) Representa a complexidade do modelo comparado aos dados originais. Graus de 

liberdade iguais a zero, significa um modelo identificado; menores que zero, tem-se 

modelos sub-identificados; e superiores a zero, os modelos são super-identificados. 

Apenas nos modelos super-identificados é possível a estimação dos parâmetros.   

GFI (Goodness of Fit Index): 

Índice de qualidade do ajuste 

Baseia-se no cálculo da proporção da variância explicada. Para considerar o ajuste do 

modelo, espera-se valores próximos de 1,0, sendo possível aceitar um modelo com 0,90. 

CFI (Comparative Fit Index): 

Índice comparativo de ajuste 

É um índice comparativo que compara o modelo em teste ao modelo nulo. A literatura 

aponta valores entre 0,90 e 0,95 como bons ajustes.  

NFI (Normed Fit Index): 

Índice de ajuste normalizado 

Também é um índice comparativo como o CFI e 0,90 pode ser considerado um valor 

aceitável. 

RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation): Raiz 

quadrada da média dos 

quadrados dos erros de 

aproximação 

Representa a qualidade do ajuste que seria esperado se o modelo fosse estimado para a 

população. Para considerar o índice adequado ele não deve ultrapassar o valor de 0,08. 

Quadro 6 - Índices de ajustes utilizados para análise confirmatória 
FONTE: Pilati e Laros (2007), Rowe (2008)  

 

Posteriormente aos estudos confirmatórios, os dados foram submetidos ao 

procedimento de análise correlacional entre as dimensões que integram os construtos 

comprometimento e consentimento organizacional, o que requer indicadores para 

avaliar a magnitude do coeficiente de correlação. Adotou-se o critério proposto por 

Cozby (2003), apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Indicadores para avaliar a magnitude do efeito em análises correlacionais 
COEFICIENTES MAGNITUDE DO EFEITO 

Superiores a 0,40 Grande 

Próximas a 0,30 Média 

Entre 0,10 a 0,20 Pequena 

FONTE: Adaptado de Cozby (2003, p. 273) 

 

Neste capítulo foi apresentado o desenho da pesquisa e todas as etapas percorridas 

para atingir aos objetivos propostos, tendo como objetivo geral a construção e validação de 

uma medida para o construto consentimento organizacional. O próximo capítulo apresenta os 

resultados do trabalho que são discutidos e articulados com o modelo teórico desenvolvido.  
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CAPÍTULO 4 

 

Resultados e Discussão 
 

 

 

Neste capítulo são relatados e discutidos os resultados do estudo que envolve a 

proposta e avaliação psicométrica de uma escala para medir o construto Consentimento 

Organizacional, passo inicial para se explorar suas relações com o comprometimento 

organizacional. 

Inicialmente será apresentada a validação teórica do construto e, posteriormente, o 

processo de validação empírica da escala. Em seguida, apresentam-se os resultados das 

análises fatoriais exploratória e confirmatória da medida de consentimento organizacional, 

que permitiram a proposta final do instrumento. Finalmente, são explicadas as relações entre 

os dois construtos - consentimento e comprometimento organizacional, como um passo inicial 

para delimitar, futuramente, estes dois construtos.  

Embora os dados de caracterização da amostra não se configurem efetivamente como 

resultados da presente pesquisa, optou-se por relatá-los neste capítulo, dando início a seção da 

validação empírica. 

 

 

1. Validação Teórica 

 

Como indicado no delineamento metodológico, os passos iniciais para a validação de 

uma medida de um construto, recomendam que outras pessoas além do pesquisador, 

verifiquem a adequação dos itens propostos quanto à pertinência em relação ao construto e às 
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suas respectivas dimensões analisando, principalmente, o conteúdo de cada item que compõe 

a escala. 

Para realização da validação teórica, tomou-se como principal critério para a seleção 

da amostra de juízes a escolha de profissionais ligados à área de recursos humanos que 

atuassem como gestores de pessoas e que estivessem associados a empresas de médio e 

grande porte. A amostra reuniu um grupo composto por seis profissionais cuja formação 

acadêmica correspondia a, no mínimo, ensino superior completo, estendendo-se à pós-

graduação, além de uma larga experiência em processos de gestão, visando garantir a 

capacidade de avaliação dos itens do construto investigado. Os resultados da análise dos 

juízes se encontram sistematizados no Quadro 7, a seguir.  

No geral, constatou-se um elevado nível de concordância dos julgamentos, revelando 

que a definição conceitual das dimensões não gerou grande dificuldade para os juízes. Dos 25 

itens avaliados, em 11 se obteve 100% de concordância, em 13 itens 83% (apenas uma 

avaliação discordante) e somente 1 item apresentou nível mais baixo de concordância (67% 

ou duas classificações discordantes entre os seis juízes). 

A dimensão Obediência Cega foi uma entre as quais todos os itens obtiveram níveis 

de concordância entre os juízes acima de 80%. Seis dos 11 itens tiveram 100%, 

compreendendo os itens ROC1, ROC4, ROC8, ROC9, ROC10 e ROC12. São questões que 

integram conteúdos associados ao cumprimento de ordens e normas da organização, mesmo 

sem saber seus objetivos e à transferência da responsabilidade de seus atos para a figura do 

superior, visto como detentor de maior conhecimento. Outros cinco itens receberam 83% 

(ROC3, ROC5, ROC6, ROC7 e ROC11), agregando idéias relacionadas ao papel de 

subordinação do trabalhador, enfatizando condutas de obediência à chefia.  
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Nº COD. ITENS OC1 AI2 OD3 
Não se 

enquadra 

1 ROC1 
Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 
 

100%   
 

2 ROC3 
Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o 
que foi mandado. 

83%  17% 
 

3 ROC4 
Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

100%   
 

4 ROC5 
Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro 
assim mesmo. 

83%  17% 
 

5 ROC6 
Eu sempre obedeço ao que meus chefes me mandam fazer no 
trabalho. 

83%  17% 
 

6 ROC7 
Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 
 

83%  17% 
 

7 ROC8 
Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais 
correto a ser feito. 

100%   
 

8 ROC9 
Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 
 

100%   
 

9 ROC10 
Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor 
do que eu, o que deve ser feito. 

100%   
 

10 ROC11 
Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas 
cumprir as ordens. 

83%  17% 
 

11 ROC12 
Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo 
que faço é do meu superior. 

100%   
 

12 ROA1 
Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

 100%  
 

13 ROA2 
Procuro saber as razões de cada regra da empresa. 
 

 67% 33% 
 

14 ROA3 
A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa. 
 

17% 83%  
 

15 ROA4 
Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 
 

17% 83%  
 

16 ROA6 
Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da 
empresa em que trabalho. 

17% 83%  
 

17 ROA7 
Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque 
acredito no benefício delas. 

 100%  
 

18 ROA8 
Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que 
elas melhoram o desempenho da empresa. 

 100%  
 

19 ROD1 
Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não 
cumpro. 

 17% 83% 
 

20 ROD2 
Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não 
obedeço a essa ordem de jeito nenhum. 

  100% 
 

21 ROD3 
Quando não estou convencido com alguma ordem, converso 
sobre isso com meu chefe. 

17%  83% 
 

22 ROD5 
Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo 
a se fazer. 

 17% 83% 
 

23 ROD6 
Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a 
ordem. 

 17% 83% 
 

24 ROD7 
Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo. 
 

  100% 
 

25 ROD8 
Tenho que entender o motivo das regras estabelecidas na 
empresa, para depois segui-las. 

 17% 83% 
 

Quadro 7 - Resultado da análise dos juízes 
NOTA: Obediência Cega 1; Aceitação Íntima 2; Obediência Crítica 3 
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A dimensão Obediência Crítica também obteve níveis de concordância entre os 

juízes acima de 80%, em relação aos itens que a integram. Dos sete itens, dois obtiveram 

100% (ROD2 e ROD7), que representam a idéia de consentir com as demandas superiores 

apenas se houver a concordância do trabalhador. Os outros cinco obtiveram 83%, 

compreendendo os itens ROD1, ROD3, ROD5 ROD6 e ROD8. Esse segundo conjunto de 

itens se associa à necessidade de compreensão da regra antes de cumpri-la, de convencimento 

em relação à ordem e da iniciativa de conversar com o superior hierárquico. 

Entre os sete itens avaliados pelos juízes que integraram a dimensão Aceitação 

Íntima, três deles obtiveram 100% de concordância, compreendendo os itens ROA1, ROA7 e 

ROA8, que retratam conteúdos estreitamente relacionados a uma aprovação das normas, a 

uma crença em seus respectivos benefícios, acreditando que contribuem na melhoria do 

desempenho organizacional. Três outros itens (ROA3, ROA4 e ROA6) foram avaliados em 

83% e abarcam conteúdos relacionados à identificação do trabalhador com as normas e idéias 

defendidas pela organização.  

É importante ressaltar que dos 25 itens examinados, apenas um foi sinalizado como 

problema potencial, revelando ambiguidade de conteúdo em relação à dimensão avaliada. 

Trata-se do item ROA2 (Procuro saber as razões de cada regra da empresa), que obteve 

67% de concordância entre os juízes, destacado no Quadro 7. Em sua elaboração, o item foi 

integrado à dimensão Aceitação Íntima, entretanto, 33% dos juízes consideram que seu 

conteúdo se associa à dimensão Obediência Crítica, provavelmente em função do 

direcionamento na necessidade de compreensão. A partir desse resultado, foi decidida a 

exclusão do item da escala proposta, suportada pelo referencial teórico que indica o índice de 

80% como valor mínimo de concordância entre os juízes para manutenção do item no 

instrumento, como apresentado no delineamento metodológico (Pasquali, 1999).  
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Ao considerar os resultados desta avaliação, a versão final do instrumento a ser 

avaliado empiricamente contou com 24 itens com a seguinte distribuição: 11 itens integraram 

a dimensão Obediência Cega, seis itens a dimensão Aceitação Íntima e a dimensão 

Obediência Crítica foi formada por cinco itens. A escala está apresentada no Anexo 2. 

A próxima seção apresenta a validade empírica da medida proposta. Inicialmente, 

descreve os dados sócio-demográficos dos respondentes e, em seguida, as análises estatísticas 

realizadas para a conclusão da validação do instrumento de medida do construto investigado. 

 

 

2. Validação Empírica 

 

A etapa de validação empírica tem como objetivo analisar se o instrumento 

corresponde à representação do construto que se pretende avaliar, que nesse caso corresponde 

ao construto de consentimento organizacional. O processo ocorre a partir dos dados coletados 

de uma amostra representativa da população, para a qual a medida está sendo proposta, por 

meio de análises estatísticas pertinentes à validação do construto.     

Essa seção tem por objetivo comprovar a validade empírica dos itens da escala de 

consentimento e, para organizar a apresentação, foi composta por cinco subseções. A primeira 

subseção descreve a caracterização sócio-demográfica da amostra. A segunda apresenta os 

resultados da análise fatorial, quais os fatores foram identificados e suas respectivas cargas 

fatoriais, esclarecendo a solução fatorial mais adequada ao modelo teórico. A terceira 

subseção avalia a fidedignidade do instrumento por meio de análises da consistência interna 

dos itens e do cálculo dos alphas de Cronbach. A quarta subseção descreve as análises 

fatoriais confirmatórias do construto e por fim, apresentam-se as análises de correlação entre 

as dimensões de consentimento e comprometimento organizacional.    
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2.1. Caracterização sócio-demográfica da amostra 

 

Foram coletados os dados de 721 questionários que, em sua grande maioria, foram 

oriundos da versão impressa do instrumento (86,3%), seguido pela versão no formato de 

entrevista (7,6%) e pela versão eletrônica (6,1%).  Assim, o banco de dados foi constituído 

por esse número, visto que nenhum dos questionários foi eliminado.  

A amostra foi constituída por 721 indivíduos que possuíam vínculo formal de trabalho, 

por meio da assinatura da carteira de trabalho e previdência social, ou por contrato por prazo 

indeterminado, distribuídos em 10 estados do país além do Distrito Federal, como apresentado 

na Tabela 4. Verifica-se uma grande concentração de sujeitos no estado da Bahia (70%), 

situação bastante coerente com a proximidade dos componentes do referido grupo de 

pesquisa. Considerando toda a amostra analisada, observa-se que cinco estados se situam na 

região Nordeste, três na Sudeste, um na região Sul e um na região Centro-Oeste.  

Tabela 4 – Localização geográfica dos trabalhadores 
ESTADO n % 

Bahia 500 70,22 

Pernambuco 55 7,72 

Rio Grande do Sul 50 7,02 

Mato Grosso 49 6,90 

Rio Grande do Norte 34 4,78 

Minas Gerais 11 1,54 

São Paulo 7 0,98 

Sergipe 3 0,42 

Distrito Federal 1 0,14 

Paraíba 1 0,14 

Rio de Janeiro 1 0,14 

TOTAL 712 100,00 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Quanto aos diferentes níveis de escolaridade, observa-se uma distribuição equilibrada 

da amostra total de acordo com os dados apresentados na Tabela 5. Dos trabalhadores 

pesquisados, 39,6% iniciaram o curso superior, 16% concluíram o terceiro grau e apenas 4,6% 

possuem ensino fundamental. Esse perfil caracteriza a amostra com nível de escolaridade 
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considerado elevado, visto que 92,7% dos trabalhadores possuem, pelo menos, o ensino 

médio completo. 

Tabela 5 – Nível de escolaridade dos trabalhadores 
ESCOLARIDADE n % 

Alfabetizado 2 0,28 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 20 2,81 

Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) 13 1,83 

2º Grau Incompleto 17 2,39 

2º Grau Completo 148 20,79 

Superior Incompleto 282 39,61 

Superior Completo 114 16,01 

Pós-Graduado 116 16,29 

TOTAL 712 100,00 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Em relação ao tipo de empresa e setor de atuação, observa-se que 66% dos 

trabalhadores são empregados do setor privado e 11% deles estão inseridos no setor público, 

como apresentado na Tabela 6.  

Tabela 6 – Frequencia de trabalhadores por tipo de empresa e setor de atuação 
TIPO DE 

EMPRESA 

SEGMENTO DE ATUAÇÃO 

Indústria 
(n) 

% Comércio 
(n) 

% Agricultura 
(n) 

% Prestação 
de 

Serviços 
(n) 

% Outros 
(n) 

% TOTAL
(n) 

% 

Empresa Privada 81 88 146 92 4 20 152 72 79 37 462 66 

Empresa Pública 6 7 7 4 8 40 21 10 32 15 74 11 

ONG 0 0 0 0 0 0 1 0,5 2 1 3 0 

Municipal 1 1 2 1 0 0 13 6 18 8 34 5 

Estadual 0 0 0 0 2 10 3 1 21 10 26 4 

Federal 0 0 0 0 5 25 12 6 39 18 56 8 

Cooperativa 2 2 0 0 0 0 5 2 11 5 18 3 

Outras 2 2 4 3 1 5 5 2 13 6 25 4 

TOTAL 92 100 159 100 20 100 212 100 215 100 698 100 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Quando se considera o segmento de atuação das organizações, aproximadamente 30% 

dos trabalhadores estão associados ao segmento de prestação de serviços, e um percentual 

equivalente (30,8%) está pulverizado em outros setores da economia. Quanto aos demais 

segmentos de atuação, o comércio ocupa a terceira posição no ranking que corresponde a 23% 

do total de trabalhadores. Em seguida, verifica-se que os industriários contribuem com 13% 



105 

de participação, e o segmento de trabalhadores com menor representatividade corresponde ao 

da agricultura, contando apenas com 19 empregados (2,9%), conforme os dados da Tabela 6. 

A idade dos trabalhadores pesquisados compreendeu um intervalo bastante variado, 

que foi categorizado por faixas. A faixa etária que agrupa o maior percentual de trabalhadores 

da amostra (41%) está localizada no intervalo que varia entre 20 e 29 anos, distribuindo- se de 

forma equilibrada, tanto para trabalhadores do sexo masculino (40%) quanto para aqueles do 

sexo feminino (42%) - detalhado na Tabela 7. A faixa etária que apresenta a segunda maior 

frequência, também para trabalhadores de ambos os sexos, situa-se entre o intervalo que 

compreende os 30 e 39 anos (28%). 

Tabela 7 – Faixa etária dos trabalhadores distribuída por sexo 

FAIXA ETÁRIA 
SEXO 

Masculino 
(n) 

% Feminino  
(n) 

% TOTAL 
(n) 

% 

Acima de 59 anos 5 2 2 0 7 1 

De 50 a 59 anos 31 10 32 8 63 9 

De 40 a 49 anos 49 16 79 21 128 19 

De 30 a 39 anos 89 30 101 27 190 28 

De 20 a 29 anos 120 40 161 42 281 41 

Abaixo de 20 anos 4 2 6 2 10 1 

TOTAL 298 100 381 100 679 100 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a grande maioria da amostra (69%) foi composta por trabalhadores 

que possuem de 20 a 39 anos de idade, período de elevado potencial da capacidade produtiva, 

principalmente por organizações do setor privado da economia.  

Em relação ao tempo de trabalho na organização, observa-se que a maior concentração 

se posiciona na faixa de 1 a 5 anos de empresa (46%), podendo ser melhor visualizado na 

Tabela 8. Desse grupo de trabalhadores, apenas 20% ocupa um cargo de chefia, o que 

demonstra certa coerência em relação ao nível de senioridade na organização. 
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Tabela 8 - Tempo de trabalho na empresa e ocupação de cargo de chefia 
TEMPO DE EMPRESA OCUPA CARGO DE CHEFIA TOTAL 

(n) 
% 

Sim   
(n) 

% Não 
(n) 

% 

Menos de 1 ano 18 9 97 19 115 16 

De 1 a 5 anos 64 34 260 51 324 46 

De 6 a 10 anos 41 22 68 13 109 16 

De 11 a 15 anos 23 12 26 5 49 7 

De 16 a 20 anos 13 7 14 3 27 4 

De 21 a 25 anos 18 9 18 4 36 5 

De 26 a 30 anos 10 5 18 4 28 4 

Acima de 30 anos 3 2 9 2 12 2 

TOTAL 190 100 510 100 700 100 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Embora com uma diferença significativa, o segundo maior percentual de tempo de 

empresa (16%) corresponde aos trabalhadores que possuem menos de 1 ano de trabalho, bem 

como os trabalhadores que têm entre 6 e 10 anos na organização. Ao agrupar todos os 

trabalhadores com até 5 anos de empresa, os escores totalizam 439 trabalhadores, o que 

corresponde a 62%. Esse dado demonstra que a amostra foi composta, em sua maioria, por 

um número de pessoas que possuía relativamente pouco tempo de vínculo de trabalho com a 

empresa empregadora. Ainda considerando esse grupo de trabalhadores, observa-se que 

apenas 11% deles, em relação à amostra total, ocupam cargo de chefia. É possível que essa 

característica esteja associada a níveis mais baixos de autonomia no desempenho das 

atividades laborais.   

Considerando o outro extremo do perfil da amostra, identificam-se sujeitos que estão 

há mais de 30 anos trabalhando para a mesma organização (2%), sendo que dos 12 indivíduos 

que estão nessa faixa, um deles possui 36 anos de vínculo com a organização empregadora, 

tempo máximo de trabalho verificado na amostra pesquisada.  

Ao analisar a amostra total, 73% dos trabalhadores não são ocupantes de cargo de 

chefia, mesmo levando em consideração a experiência profissional e senioridade. Contudo, 

muitos dos profissionais desenvolvem atividades técnicas, como por exemplo, a docência. 
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A distribuição da renda bruta mensal informada pelos trabalhadores possui uma 

extensa amplitude, como revelado na Tabela 9. Compondo a faixa inicial, ou seja, os 

trabalhadores que recebem até R$ 380,00, encontrou-se 9,5% do total, com variados níveis de 

escolaridade.  

Tabela 9 – Renda mensal dos trabalhadores distribuída por nível de escolaridade 
RENDA 

MENSAL 

ESCOLARIDADE TOTAL % 
Alfabetizado Ensino 

Fund. 
(1ª a 4ª 
série) 

Ensino 
Fund. 

(5ª a 8ª 
série) 

2º Grau 
Incomp. 

2º Grau 
Comp. 

Superior 
Incomp. 

Superior 
Comp. 

Pós-
Graduado 

Até R$ 
380,00 

1 10 5 3 21 15 3 1 59 9,5 

De 381 a  
R$ 1.140,00 

0 6 7 8 69 127 14 3 234 37,5 

De 1.141 a  
R$ 1.900,00 

0 1 0 4 14 51 31 10 111 17,8 

De 1.901 a  
R$ 2.660,00 

0 0 0 1 9 25 14 14 63 10,1 

De 2.661 a  
R$ 3.420,00 

0 0 0 0 6 14 8 13 41 6,6 

De 3.421 a  
R$ 4.940,00 

0 0 0 0 7 17 9 21 54 8,7 

De 4.941 a  
R$ 7.220,00 

1 0 0 0 0 4 10 20 35 5,6 

De 7.221 a  
R$ 9.500,00 

0 0 0 0 0 1 2 6 9 1,4 

De 9.501 a  
R$ 11.780,00 

0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,5 

De 11.781 a  
R$ 14.060,00 

0 0 0 0 0 1 2 4 7 1,1 

Acima de  
R$ 14.060,00 

0 0 0 0 0 1 5 2 8 1,3 

TOTAL 2 17 12 16 126 256 98 97 624 100 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

A segunda faixa de renda que corresponde aos valores de R$ 381,00 a R$ 1.140,00 

compreende o maior percentual de trabalhadores (37,5%) e, desse grupo, a maioria possui o 

nível superior incompleto, seguida dos sujeitos com o segundo grau completo. 

A terceira faixa de renda (R$ 1.141,00 a R$ 1.900,00) reuniu 17,8% dos trabalhadores 

pesquisados, que acompanham o perfil de escolaridade descrito na faixa anterior.  

Essas três faixas iniciais agrupam 65% do total da amostra e, se for acrescentada a 

quarta faixa (com teto de R$ 2.660,00), o percentual se eleva para 75%, o que caracteriza uma 
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maioria de trabalhadores recebendo valores nem sempre muito atrativos. Por outro lado, 8 

trabalhadores (1,3%) ficaram posicionados na última faixa, com  renda bruta mensal acima de 

R$ 14.060,00, que atingiu o teto de R$ 30.000,00. 

Após a caracterização dos dados sócio-demográficos da amostra, serão apresentados 

os resultados das análises fatoriais exploratórias na próxima seção. 

 

2.2. Análise fatorial exploratória da medida de consentimento 

 

Os resultados aqui relatados fazem referência à análise fatorial do construto 

consentimento, cuja medida proposta envolveu 24 itens distribuídos nas três dimensões 

apresentadas anteriormente no Quadro 5.  

As análises iniciais apontaram a fatorabilidade da matriz de dados, como indicam o 

teste de adequação KMO (0,903) e o teste de esfericidade de Bartlett (XXXX2 = 5584,090, com 

p<.001), revelando boa adequação amostral. A extração dos fatores foi realizada a partir dos 

índices dos eigenvalues e dos dados indicados no gráfico scree. A Tabela 10 apresenta valores 

que indicam a existência de 4 fatores com eigenvalue superior a 1, responsáveis pela 

explicação de 51,94% da variância acumulada. O primeiro fator, mais forte (com eigenvalue 

de 5,93) explica sozinho, 24,70% da variância. O segundo fator apresentou eigenvalue de 3,42 

e explica 14,24% da variância. A partir do terceiro fator, os respectivos índices apresentam 

níveis mais baixos, especialmente o quarto fator, o mais fraco (com eigenvalue de 1,25), que 

explica apenas 5,21% da variância.       

Tabela 10 – Fatores extraídos na análise fatorial (PAF) com valores de eigenvalues e  
das variâncias 

FATOR EIGENVALUE VARIÂNCIA 
(%) 

VARIÂNCIA ACUMULADA 
(%) 

1 5,93 24,70 24,70 

2 3,42 14,24 38,93 

3 1,87 7,79 46,73 

4 1,25 5,21 51,94 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A análise do gráfico scree também indicou a existência de 4 fatores, destacados na 

Figura 6. A inclinação da linha que une os demais pontos do gráfico se aproxima de uma reta 

horizontal, indicando valores muito baixos da variância explicada.  

 

 
Figura 6 - Gráfico scree (eigenvalues) para análise fatorial exploratória 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 11 apresenta a solução fatorial de 4 fatores, com os itens e respectivas cargas 

fatoriais. Foram destacados (em negrito) os valores mais elevados que corresponde a cada 

fator. 

A análise mais cuidadosa indicou que o primeiro fator reuniu os 11 itens (todos com o 

código ROC) que integram a dimensão Obediência Cega, cujos conteúdos associam o papel 

do trabalhador ao de subordinado, àquele que obedece ao superior cumprindo as ordens 

estabelecidas. Esse resultado foi equivalente à análise de conteúdo dos itens, realizada pelos 

juízes. Os valores das cargas fatoriais são considerados bons (todos os itens acima de 0,30 e 9 

deles acima de 0,50), além de praticamente não ter sido identificado ambiguidade (apenas o 

item ROC9 - Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele – apresentou diferença de 

cargas entre dois fatores menor que 0,10). 
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O segundo fator foi composto por 6 itens, todos com o código ROA, elaborados para a 

dimensão Aceitação Íntima, coerentes com o resultado da avaliação dos juízes. Trata-se das 

questões relacionadas ao processo de identificação do trabalhador com os valores e objetivos 

organizacionais, de uma congruência genuína das idéias e crenças individuais e da empresa. 

 

Tabela 11 - Análise fatorial exploratória inicial 
 

 

 

FONTE: Dados da pesquisa 
NOTAS: Método de Extração: Principal Axis Factoring. 
Método de Rotação: Promax com Normalização Kaiser. 

 

O terceiro fator reuniu apenas 4 itens da medida proposta e um deles apresentou 

compartilhamento de carga com o quarto fator (ROD6: Eu sempre obedeço ao que meus 

chefes me mandam fazer no trabalho), o que provocaria a redução do terceiro fator a um 

número de itens muito restrito. Esses 3 itens, que integram a dimensão Obediência Crítica, 

Nº ITENS 
 

1 

 

           2 
FATORES 

3 

 

4 

1 ROC7 0,729 0,232 -0,218 -0,043 

2 ROC10 0,681 0,497 -0,020 0,122 

3 ROC6 0,677 0,329 -0,221 0,136 

4 ROC3 0,660 0,189 -0,239 -0,066 

5 ROC5 0,647 0,147 -0,275 -0,057 

6 ROC11 0,637 0,234 -0,107 0,047 

7 ROC4 0,630 0,338 -0,283 0,192 

8 ROC8 0,623 0,450 -0,052 0,128 

9 ROC9 0,588 0,519 -0,075 0,184 

10 ROC1 0,498 0,157 0,026 -0,245 

11 ROC12 0,383 0,140 0,131 -0,053 

12 ROA1 0,264 0,720 0,176 0,448 

13 ROA6 0,279 0,706 0,109 0,255 

14 ROA4 0,217 0,655 0,151 0,376 

15 ROA8 0,384 0,645 -0,090 0,428 

16 ROA3 0,205 0,625 0,079 0,226 

17 ROA7 0,494 0,621 -0,022 0,353 

18 ROD1 -0,037 0,102 0,692 0,083 

19 ROD7 -0,161 0,188 0,655 0,200 

20 ROD2 -0,158 0,035 0,615 0,062 

21 ROD6 -0,143 0,175 0,539 0,420 

22 ROD3 0,025 0,292 0,056 0,498 

23 ROD5 -0,137 0,167 0,436 0,489 

24 ROD8 0,040 0,201 0,102 0,421 



111 

apresentam conteúdos associados ao cumprimento das ordens as quais o trabalhador 

concorda, e que inclusive, podem não ser obedecidas.  

O quarto fator também foi formado por 4 itens que indicam conteúdos nos quais o 

trabalhador revela a necessidade em compreender o motivo das regras, em sentir-se 

convencido que essa é a melhor solução, chegando a buscar argumentos com o seu superior, 

coerente com a dimensão Obediência Crítica. Entretanto, 2 deles compartilharam cargas com 

itens do fator 3 (ROD5: Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo a 

fazer e ROD6 descrito acima), resultando em apenas 2 itens para o quarto fator - o que seria 

uma condição insuficiente.  

Além dos resultados expostos referentes ao terceiro e quarto fatores, que por si, 

fragilizam a solução fatorial obtida, itens elaborados para a dimensão Obediência Crítica 

(ROD) foram segregados em dois fatores que se afastam do modelo teórico proposto. Em face 

desses resultados, optou-se por continuar com a análise exploratória reduzindo a extração 

fatorial para três fatores. Os itens e respectivas cargas fatoriais estão apresentados na Tabela 

12.  

A solução de três fatores apresenta claramente os fatores obediência cega (OC) e 

aceitação íntima (AI).  Estes dois fatores apresentam itens com cargas superiores a 0.30 em 

comum, apesar de todos eles terem cargas mais elevadas em um deles, o que significa a 

existência de uma correlação entre estes dois construtos latentes. Por outro lado, o terceiro 

fator reuniu a maioria dos itens de obediência crítica (OD) que havia se dividido em dois 

fatores, como na solução apresentada anteriormente (Tabela 11). 
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Tabela 12 - Análise fatorial exploratória com 3 fatores (cargas acima de 0,30) 

FONTE: Dados da pesquisa 

NOTAS: Método de Extração: Principal Axis Factoring 
Método de Rotação: Promax com Normalização Kaiser 
 

 

CODIGO ITENS 
 

 
1 

FATORES 
2 

  
3 

ROC 7 Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 0,734 
  

ROC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, 
melhor do que eu, o que deve ser feito. 

0,689 0,475 
 

ROC 6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer 
no trabalho. 

0,660 0,330 
 

ROC 5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu 
cumpro assim mesmo. 

0,653 
 

-0,329 

ROC 3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu 
faço o que foi mandado. 

0,653 
  

ROC 8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais 
correto a ser feito. 

0,627 0,441 
 

ROC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados 
apenas cumprir as ordens. 

0,627 
  

ROC 4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 0,607 0,358 
 

ROC 9 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 0,592 0,496 
 

ROC 1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que 
servem. 

0,511 
  

ROC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a 
responsabilidade pelo que faço é do meu superior. 

0,395 
  

ROA 1 ROA1  Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

0,713 
 

ROA 8 ROA8  Compreendo o significado das regras e as aceito 
porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa. 

0,380 0,682 
 

ROA 4 ROA4  Aceito as normas da empresa porque concordo com 
elas.  

0,652 
 

ROA 7 ROA7  Aceito a maioria das regras/ordens que me são 
impostas porque acredito no benefício delas. 

0,508 0,642 
 

ROA 6 ROA6  Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas 
normas da empresa em que trabalho.  

0,641 
 

ROA 3 ROA3  A minha forma de pensar é muito parecida com a da 
empresa.  

0,567 
 

ROD 3 Quando não estou convencido com alguma ordem, 
converso sobre isso com meu chefe  

0,358 
 

ROD 8 Tenho que entender o motivo das regras estabelecidas na 
empresa, para depois segui-las 

0,017 0,280 0,130 

ROD 1 Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu 
não cumpro   

0,683 

ROD 7 Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo 
   

0,668 

ROD 2 Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu 
não obedeço essa ordem de jeito nenhum   

0,622 

ROD 6 Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a 
ordem   

0,557 

ROD 5 Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o 
certo a se fazer   

0,477 
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A Tabela 13 apresenta os valores de eigenvalues e variâncias relacionados aos 3 

fatores extraídos. Os resultados atestam que os 3 fatores explicam 46,83% da variância 

acumulada, o que é considerado um bom indicador. Já os eigenvalues dos dois primeiros 

fatores apresentaram uma discreta elevação em relação à solução com 4 fatores, sugerindo 

que a solução tri-fatorial apresenta um melhor ajuste. 

Tabela 13 – Resultados da análise fatorial (PAF) com valores de eigenvalues e das variâncias  
FATOR EIGENVALUE VARIÂNCIA 

(%) 
VARIÂNCIA ACUMULADA (%) 

1 5,943 24,761 24,761 

2 3,458 14,407 39,168 

3 1,839 7,663 46,831 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

O exame dos resultados indica que o primeiro fator apresenta boa representatividade 

do construto avaliado, com eigenvalue de 5,94 e 24,76% de variância explicada. Foi composto 

por 11 itens, com cargas fatoriais acima de 0,39, sendo que 10 itens apresentaram carga 

fatorial acima de 0,50, estendendo-se até o valor de 0,73, como apresentado na Tabela 12. 

Esses valores são considerados significativos, tanto em função do número da amostra (Hair Jr. 

et al., 2005), quanto em decorrência de uma boa representatividade da medida do traço latente 

(Pasquali, 1999). 

O fator 1, com base nos resultados da Tabela 12, agrupou os itens da dimensão 

denominada Obediência Cega, que corresponde a comportamentos associados ao 

cumprimento automático de ordens sem uma avaliação ou julgamento a seu respeito, ou ainda 

quando o trabalhador não compreende o seu significado, mas mesmo assim, a realiza. 

Nesses casos, o indivíduo se comporta de acordo com as ordens estabelecidas por seu 

superior, que sabe melhor do que ele o que deve ser feito no ambiente de trabalho. Adiciona-

se a essas idéias a percepção de isenção de responsabilidade pelas consequências, mesmo 

negativas, que possam advir de suas ações na organização, principalmente em decorrência das 

relações de poder e autoridade que se estabelecem entre superior e subordinado.  
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O conteúdo do fator 1- Obediência Cega – aproxima-se mais dos estudos de Milgram 

(1963), principalmente dos conceitos de “obediência obrigatória" e “obediência cega”, 

também discutidos por Lutsky (1995). Trata-se de um tipo de obediência que se baseia nos 

arranjos hierárquicos organizacionais que demarcam territórios para aquele que exerce o 

poder e cujas ordens são legitimadas pelo subordinado. Nestes territórios, códigos normativos 

foram internalizados inerentes aos papéis de superior e subordinados, gerando o 

comportamento obediente, que muitas vezes, pode ocorrer de forma cega, como apresentado 

por Randall (1987). 

Sendo assim, o fator 1 do construto consentimento operacionaliza adequadamente a 

visão sociológica de Halaby (1986), cujo modelo teórico embasa os vínculos entre empregado 

e empregador e se apóia na noção de subordinação e nos princípios de uma autoridade 

legitimada pelo trabalhador. Nesse sentido, o fator 1 também se aproxima da base 

aquiescência (compliance) operacionalizada por O’Reilly e Chatman (1986), na medida em 

que se encontra associada à noção de atender a um comando, a permitir (consentir) o 

cumprimento das demandas dos superiores, capturando comportamentos muito próximos de 

uma postura profissional passiva. 

O segundo fator apresentou eigenvalue de 3,46 e 14,41% de variância explicada. Os 

resultados indicaram 7 itens com cargas fatoriais acima de 0,35, entretanto, o item ROD3 

(Quando não estou convencido com alguma ordem, converso sobre isso com meu chefe), 

destacado na Tabela 12, revelou ambiguidade quanto ao seu ajustamento a este fator, mesmo 

tendo apresentado carga fatorial satisfatória (0,359). Trata-se de um item que foi elaborado 

tendo por objetivo avaliar se o empregado, diante de demandas com as quais não esteja 

convencido, procura conversar com seu superior, sendo um traço mais próximo de uma 

obediência crítica do que de aceitação íntima. Frente à ambiguidade de conteúdo, optou-se 

pela exclusão do item da escala. Dessa forma, o fator ficou composto por 6 itens, sendo que 5 
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itens apresentaram carga fatorial acima de 0,57, estendendo-se até o valor de 0,72 - também 

considerados valores significativos, principalmente em decorrência da boa representatividade 

da medida. 

O fator 2 reuniu os itens da dimensão Aceitação Íntima, relacionada ao cumprimento 

de normas e regras estabelecidas em função de uma concordância autêntica com as mesmas. 

Nesse sentido, verifica-se uma grande similaridade entre as visões pessoal e organizacional 

que conduz a uma identificação do trabalhador com regras, procedimentos e valores que 

embasam as decisões dos gestores. Sendo assim, ao receber uma ordem do seu superior 

hierárquico, o empregado a analisa, procura compreendê-la, concluindo que está congruente 

com suas opiniões. Existe uma crença de que as normas e regras aplicadas constituem o 

melhor procedimento para a organização.  

Embora seja possível considerar como um tipo de “obediência”, pois o trabalhador irá 

se comportar da forma solicitada, trata-se de uma obediência baseada na identificação entre os 

valores individuais e organizacionais, aqui denominado de aceitação íntima, cuja descrição se 

aproxima da noção de “identificação”, proposta por Kelman (2006), e do conceito de 

“comprometimento ativo”, proposto por Bar-Hayim e Berman (1992). 

Os dois primeiros fatores capturam posturas bem diferentes do trabalhador 

relacionadas à adesão às normas e procedimentos da organização, apontando para distintos 

processos psicossociais.  Principalmente sobre o fator 1 (Obediência Cega), pode-se dizer que 

se distancia do conceito de comprometimento organizacional definido por Porter et al. (1974). 

O terceiro fator analisado apresentou eigenvalue de 1,84 e 7,66% de variância 

explicada, sendo formado por 5 itens, pois o item ROD8 (Tenho que entender o motivo das 

regras estabelecidas na empresa, para depois segui-las) obteve carga fatorial abaixo de 0,30 

e, de acordo com os parâmetros da metodologia de pesquisa, 0,30 corresponde ao valor 

mínimo necessário para que o item seja representativo do fator (Pasquali, 1999). Por esse 
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motivo, o item foi excluído da medida, como apresentado no Anexo 2. Esse foi o fator que 

revelou cargas fatoriais mais baixas, embora apresentasse como limite inferior 0,46, chegando 

a 0,68, correspondendo a valores que representam bem a medida do construto. 

O fator 3 foi formado pelos itens da dimensão denominada Obediência Crítica, na 

qual o cumprimento das regras ou ordens no trabalho ocorre a partir de uma análise crítica em 

relação às demandas estabelecidas pelo superior hierárquico. O indivíduo se comporta de 

acordo com seus valores pessoais e na medida em que há divergência desses valores, podem 

ocorrer discordâncias às regras, contestação e o efetivo não cumprimento da ordem, revelando 

um comportamento desobediente. Considerando o conteúdo dos itens, conclui-se que o 

trabalhador assumiria a instância decisória em relação às prescrições organizacionais e, no 

caso de não se instalar um acordo, as regras poderiam não ser efetivamente cumpridas. 

No cenário organizacional, os gestores costumam valorizar trabalhadores que 

apresentam boa capacidade de julgamento, que não se comportam como “cordeiros” (jargão 

utilizado na área que retrata empregados completamente obedientes); entretanto esses mesmos 

gestores também desvalorizam condutas que poderiam ser denominadas de “desobedientes”, 

que se aproximam de rótulos como “insubordinação”, “contestação”, e em muitos casos, 

passam a ser indesejáveis para as empresas. Nesse sentido, certamente o maior desafio se 

constitui em identificar a medida adequada que discrimine uma postura ativa, questionadora, 

crítica, mas que também reúna elementos de ajuste à estrutura organizacional. 

 

 

2.3. Análise da fidedignidade da medida de consentimento 

 

Em seguida às análises fatoriais exploratórias, foram realizadas análises para avaliação 

da consistência interna dos três conjuntos de itens pertencentes a cada um dos três fatores e, 

para tanto, foi utilizado o cálculo dos índices do alpha de Cronbach. De acordo com Hair Jr. 
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et al. (2005), trata-se da medida de confiabilidade que é mais amplamente utilizada pelos 

pesquisadores. Os autores consideram que o limite inferior geralmente aceito é de 0,70, 

contudo, advertem que para pesquisas exploratórias, é possível aceitar valores a partir de 0,60. 

Pasquali (1999) considera que valores situados no intervalo entre 0,70 e 0,90 são os que 

melhor informam sobre a fidedignidade, e por sua vez, índices acima de 0,90 apontam itens 

que não devem permanecer na escala. 

O fator 1 (Obediência Cega), apresentou o nível mais elevado e satisfatório de 

fidedignidade, com índice de 0,87, coerente com o fator que agrupou o maior número de itens 

da medida. Foi realizada a análise dos alphas, caso um dos itens fosse deletado, confirmando 

que todos eles reunidos apresentaram o maior índice (0,869), como demonstra a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Análise da consistência interna dos itens do fator 1 que obtiveram carga fatorial acima de 0,30 
CODIGO ITEM CORRELAÇÃO COM O 

TOTAL DE ITENS 
ALPHA SE 

ELIMINADO 

ROC 7 
 

Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 0,673 0,846 

ROC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, 
melhor do que eu, o que deve ser feito. 

0,640 0,849 

ROC 6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no 
trabalho. 

0,612 0,851 

ROC 3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço 
o que foi mandado. 

0,595 0,852 

ROC 5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro 
assim mesmo. 

0,588 0,853 

ROC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados 
apenas cumprir as ordens. 

0,585 0,853 

ROC 8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais 
correto a ser feito. 

0,588 0,853 

ROC 4 
 

Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 0,557 0,855 

ROC 9 
 

Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 0,549 0,855 

ROC 1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que 
servem. 

0,462 0,862 

ROC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade 
pelo que faço é do meu superior. 

0,369 0,869 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

O segundo fator (Aceitação Íntima) também revelou nível elevado de fidedignidade, 

com índice de 0,82, satisfazendo aos parâmetros estatísticos definidos. Esse fator reuniu 6 

itens da medida, visto que nenhum item deveria ser eliminado, como apresentado na Tabela 
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15. Da mesma forma, a retirada de qualquer um dos itens reduziria o nível de confiabilidade 

do fator. 

 

Tabela 15 – Análise da consistência interna dos itens do fator 2 que obtiveram carga fatorial acima de 0,30 
CODIGO ITEM CORRELAÇÃO COM O 

TOTAL DE ITENS 
ALPHA SE 

ELIMINADO 

ROA 1 
 

Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 0,639 0,784 

ROA 8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que 
elas melhoram o desempenho da empresa. 

0,589 0,796 

ROA 4 
 

Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 0,586 0,795 

ROA 6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da 
empresa em que trabalho. 

0,626 0,787 

ROA 7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas 
porque acredito no benefício delas. 

0,552 0,802 

ROA 3 
 

A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa. 0,552 0,803 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

O fator 3 (Obediência Crítica) foi o que apresentou o menor alpha comparado aos 

anteriores, com índice de 0,74. Ainda que tenha sido o menor valor, trata-se de um índice 

considerado adequado e satisfatório, pois se situa acima do limite inferior aceitável (0,70). A 

análise dos itens confirmou a manutenção de todos eles integrando o fator, como apresentado 

na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Análise da consistência interna dos itens do fator 3 que obtiveram carga fatorial acima de 0,30 
CODIGO ITEM CORRELAÇÃO COM O 

TOTAL DE ITENS 
ALPHA SE 

ELIMINADO 

ROD 1 Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não 
cumpro. 

0,542 0,674 

ROD 7 
 

Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo. 0,542 0,673 

ROD 2 Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não 
obedeço essa ordem de jeito nenhum. 

0,482 0,696 

ROD 6 Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a 
ordem. 

0,506 0,687 

ROD 5 Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o 
certo a se fazer. 

0,420 0,720 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Esses resultados permitiram avaliar a consistência interna dos fatores, indicando um 

bom ajuste quanto à medida de fidedignidade da escala proposta.  
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Considerando os resultados das análises fatoriais exploratórias, assumiu-se como 

pressuposto que a solução tri-fatorial foi a que mais se aproximou de uma solução que pode 

ser considerada satisfatória. A Tabela 17 apresenta os fatores, cargas fatoriais dos itens que 

permaneceram na medida e seus respectivos valores de comunalidades.  

 

Tabela 17 - Itens de consentimento, cargas fatoriais e comunalidades 
ITENS FATORES H

2
 

F1 F2 F3   
1 - Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 0,734   0,552 
2 - Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que 
eu, o que deve ser feito. 0,689 

  
0,521 

3 - Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho. 0,660   0,445 
4 - Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim 
mesmo. 0,653 

  
0,448 

5 – Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi 
mandado. 0,653 

  
0,462 

6 - Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as 
ordens.  0,627 

  
0,397 

7 - Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser 
feito. 0,627 

  
0,432 

8 - Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
0,607 

  
0,406 

9 - Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 0,592   0,424 
10 - Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 0,511   0,308 
11 - Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que 
faço é do meu superior. 0,395 

  
0,213 

12 - Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.  0,713  0,519 
13 - Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas 
melhoram o desempenho da empresa. 

 
0,682 

 
0,491 

14 - Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.  0,652  0,435 
15 - Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito 
no benefício delas.  

 
0,642 

 
0,413 

16 – Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em 
que trabalho. 

 
0,641 

 
0,480 

17 - A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.   0,567  0,323 
 18 - Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não cumpro.   0,683 0,499 
19 - Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo.   0,668 0,457 
20 - Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não obedeço 
essa ordem de jeito nenhum. 

  
0,622 0,396 

21 - Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a ordem.   0,557 0,345 
22 - Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo a se 
fazer. 

  
0,477 0,272 

Eigenvalues 5,94 3,46 1,84  
Variância Explicada (%) 24,76 14,41 7,66  

Alpha de Cronbach 0,87 0,82 0,74  
Número de itens 11 6 5  

FONTE: Dados da pesquisa 

NOTAS: Método de Extração: Principal Axis Factoring. 
Método de Rotação: Promax com Normalização Kaiser. 
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Essa proposta agrupou 22 itens, todos com carga fatorial acima de 0,39. De fato, do 

total de itens que permaneceram na escala proposta, 20 deles apresentam carga fatorial acima 

de 0,55, o que permite afirmar que são itens que representam bem seus respectivos fatores 

(Pasquali, 1999).  

Também foram analisados os coeficientes de correlação entre os fatores da medida de 

consentimento, apresentados na Tabela 18. Observa-se que o fator Obediência Cega se 

correlaciona positivamente com o fator Aceitação Íntima com força considerada grande 

(acima de 0,40), como definido no delineamento metodológico. 

Tabela 18 – Coeficientes de correlação entre os fatores de consentimento 
FATORES Obediência Cega Aceitação Íntima Obediência Crítica 

Obediência Cega 1   

Aceitação Íntima 0,424 1  

Obediência Crítica -0,262 0,154 1 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Quanto aos fatores Aceitação Íntima e Obediência Crítica, observa-se que existe uma 

correlação positiva, mas com pequeno efeito. Já em relação ao fator Obediência Crítica, a 

correlação é negativa e com força que pode ser considerada média, embora se encontre 

situada no limite inferior. A correlação negativa entre esses dois fatores sugere 

questionamentos acerca das dimensões investigadas e pode indicar uma possível bipolaridade 

que integraria as duas dimensões “obediência cega” e “obediência crítica”. Esse dado será 

aprofundado nos estudos das análises confirmatórias. 

Com o objetivo de ampliar a consistência interna da medida proposta, optou-se pela 

realização de um outro procedimento estatístico para verificar a estabilidade da estrutura 

fatorial em amostras com diferentes características. 

Foram realizadas novas análises fatoriais em duas subamostras diferenciadas quanto 

ao nível de escolaridade. Para tanto, a seleção amostral segregou como primeiro grupo 

aqueles que possuíam até o segundo grau completo, e em um segundo grupo, aqueles com o 
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nível superior completo somado aos pós-graduados. Eliminou-se, portanto, um conjunto de 

282 trabalhadores com um nível de escolaridade intermediária (superior incompleto), de 

forma a ampliar a diferença entre os dois sub-grupos. O conjunto amostral totalizou 430 

trabalhadores distribuídos de forma equilibrada, como apresentado na Tabela 19. 

Tabela 19 – Nível de escolaridade dos trabalhadores que integraram  
as duas amostras para análise comparativa da estrutura fatorial 

ESCOLARIDADE n % 
Alfabetizado 2 1,0 

Primário (1ª a 4ª série) 20 10,0 

Ginásio (5ª a 8ª série) 13 6,5 

Segundo grau incompleto 17 8,5 

Segundo grau completo 148 74,0 

Subtotal 200 100,0 

Superior completo 114 50,0 

Pós-graduado 116 50,0 

Subtotal 230 100,0 

TOTAL 430 - 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Considerou-se que seria importante analisar o comportamento da solução fatorial com 

trabalhadores que possuíssem menor grau de escolaridade, comparando-a com os resultados 

dos trabalhadores com nível de escolaridade mais elevado, pois a literatura aponta que índices 

elevados de comprometimento se encontram associados aos níveis mais baixos de 

escolaridade (Costa, 2005; Costa & Bastos, 2005). Essa relação foi verificada mais 

especificamente no comprometimento instrumental, que na opinião de Costa e Bastos (2005), 

pode ocorrer em função dos trabalhadores com maior nível de escolaridade possuírem 

maiores expectativas em relação à organização e, da mesma forma, terem acesso a mais 

opções de emprego. 

A análise das amostras revelou dados adequados para as análises fatoriais. A primeira 

subamostra (menor escolaridade) apresentou KMO = 0,843 e teste de esfericidade de Bartlett 

(XXXX2 = 1247,710, com p<.001), já a segunda subamostra indicou KMO = 0,866 e o teste de 

esfericidade de Bartlett (XXXX2 = 2008,243, com p<.001), ambas atestando boa adequação 
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amostral. A Tabela 20 apresenta os valores que correspondem aos eigenvalues das amostras 

segregadas, sendo que os valores entre parênteses se referem aos trabalhadores com maior 

nível de escolaridade (superior completo e pós-graduação). Os resultados possuem 

indicadores bastante adequados, que explicam entre 45,15% e 52,31% da variância acumulada 

nos dois grupos investigados. 

Tabela 20 – Resultados dos valores de eigenvalues e variâncias das duas sub-amostras 
(entre parênteses o grupo com maior escolaridade) 

FATOR EIGENVALUES VARIÂNCIA         
(%) 

VARIÂNCIA ACUMULADA 
(%) 

1 5,633 (5,851) 25,604 (26,596) 25,604 (26,596) 

2 2,774 (3,794) 12,608 (17,245) 38,212 (43,841) 

3 1,525 (1,862) 6,934 (8,464) 45,146 (52,305) 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 21, a seguir, apresenta os resultados das análises fatoriais das duas 

subamostras. As primeiras cargas fatoriais correspondem ao grupo de menor escolaridade, e 

os valores das cargas que estão dispostos entre parênteses, referem-se ao grupo de maior 

escolaridade. 

A análise da estrutura fatorial do primeiro grupo, composto pelos trabalhadores que 

possuem até o segundo grau completo, apresenta um resultado equivalente à amostra total, ou 

seja, reuniu os mesmos itens, distribuídos nos mesmos fatores, com valores de cargas fatoriais 

respeitando os limites mínimos aceitáveis, sendo que em sua maioria também apresentam 

valores acima de 0,50. 

Ao analisar a estrutura fatorial do grupo formado pelos trabalhadores com nível de 

escolaridade elevado (superior completo e pós-graduação), foram obtidos resultados 

praticamente equivalentes à primeira amostra, isto é, o segundo e o terceiro fator agruparam 

os mesmos itens com valores de cargas fatoriais bastante satisfatórios (todos acima de 0,50). 
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Tabela 21 – Cargas fatoriais dos itens da medida de consentimento em duas amostras. As cargas fatoriais 
do grupo de maior escolaridade estão dispostas entre parênteses 

Nº ITENS  
1 

FATORES 
2 

 
3 

1 ROC7 - Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 
 

0,677 (0,701)   

2 ROC10 - Cumpro as ordens que recebo porque meu 
superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito. 

0,670 (0,740)   

3 ROC8 - Faço o que meu chefe manda porque acredito 
que é o mais correto a ser feito. 

0,662 (0,565)   

4 ROC9 - Eu faço o que meu chefe manda porque confio 
nele. 

0,661 (0,598)   

5 ROC6 - Eu sempre obedeço ao que meus chefes me 
mandam fazer no trabalho. 

0,632 (0,721)   

6 ROC3 - Mesmo quando as coisas me incomodam no 
trabalho, eu faço o que foi mandado. 

0,590 (0,710)   

7 ROC11 - Os superiores têm autoridade, cabendo aos 
empregados apenas cumprir as ordens. 

0,576 (0,512)   

8 ROC4 - Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

0,534 (0,608)   

9 ROC5 - Quando não concordo com uma ordem no 
trabalho, eu cumpro assim mesmo. 

0,488 (0,709)   

10 ROC1 - Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber 
para que servem. 

0,467 (0,550)   

11 ROC12 - Acredito que, quando recebo uma ordem, a 
responsabilidade pelo que faço é do meu superior. 

0,354 (0,274)   

12 ROA1 - Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

 0,723 (0,782)  

13 ROA7 - Aceito a maioria das regras/ordens que me são 
impostas porque acredito no benefício delas. 

 0,652 (0,606)  

14 ROA8 - Compreendo o significado das regras e as aceito 
porque sei que elas melhoram o desempenho da 
empresa. 

 0,634 (0,655)  

15 ROA6 - Se eu tivesse uma empresa, escolheria as 
mesmas normas da empresa em que trabalho. 

 0,581 (0,756)  

16 ROA4 - Aceito as normas da empresa porque concordo 
com elas. 

 0,499 (0,682)  

17 ROA3 - A minha forma de pensar é muito parecida com 
a da empresa. 

 
 

0,375 (0,675)  

18 ROD1 - Quando eu não concordo com uma regra da 
empresa, eu não cumpro. 

  0,701 (0,610) 

19 ROD7 - Só sigo as regras da empresa com as quais eu 
concordo. 

  0,675 (0,727) 

20 ROD2 - Quando não concordo com uma ordem do meu 
chefe, eu não obedeço essa ordem de jeito nenhum. 

  0,537 (0,652) 

21 ROD6 - Eu só faço o que meu chefe manda quando 
concordo com a ordem. 

  0,512 (0,631) 

22 ROD5 - Só cumpro uma ordem quando estou 
convencido de que é o certo a se fazer. 

  0,431(0,536) 

FONTE: Dados da pesquisa 

NOTAS: Método de Extração: Principal Axis Factoring. 
Método de Rotação: Promax com Normalização Kaiser. 
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Quanto ao primeiro fator, observa-se uma situação levemente diferenciada, pois um 

dos itens apresentou carga insuficiente (abaixo de 0,30), não devendo permanecer na estrutura 

fatorial, com demonstrado na Tabela 21. Trata-se do item ROC12 (Acredito que, quando 

recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior), que, para esse 

grupo, não foi considerado representativo do fator 1 (Obediência Cega). 

O exame mais cuidadoso do referido item permite inferir que para os profissionais 

com maior nível de escolaridade, mais capacitados, a responsabilidade pelas atividades 

desenvolvidas é percebida como sendo uma responsabilidade de cada um, mesmo em 

situações de elevada adesão às normas e cumprimento de ordens nas organizações. 

No geral, a análise dos resultados das duas subamostras revela uma medida estável ao 

ser comparada com os grupos de diferentes níveis de escolaridade, incentivando os estudos 

confirmatórios, que serão descritos na próxima seção. 

 

 

2.4. Análise confirmatória do construto consentimento 

 

O passo seguinte ao estudo exploratório foi consolidado com a realização das análises 

fatoriais confirmatórias para avaliação das dimensões latentes do construto. Assume-se como 

pressuposto que a solução da análise fatorial exploratória se constitui em um modelo proposto 

(hipotético), ou seja, que existe um grupo de variáveis observadas (itens) que se 

correlacionam a uma variável latente (fator). A recomendação apresentada no delineamento 

metodológico é que a representação do modelo seja no formato de um diagrama de caminhos.  

Para verificações preliminares dos dados amostrais, foi utilizado o pacote estatístico 

AMOS (versão 16.0). Foram identificados menos de 5% de dados omissos (missing values), 

optando-se por um processo de estimação desses dados baseado em uma média de valores 
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válidos de cada variável. Decidiu-se por manter as respostas consideradas outliers em função 

da utilização de uma escala likert que possui em sua estrutura pontos mínimos e máximos de 

resposta. A exclusão desses casos romperia com o pressuposto que alguns trabalhadores 

poderiam estar vinculados à organização em função de um nível muito elevado de 

consentimento, interferindo nos resultados do estudo. 

O exame da normalidade dos dados mostrou que as 22 variáveis apresentaram valores 

de assimetria (skewness) que variaram entre o intervalo de 0,594 (variável ROD2) e -0,724 

(variável ROC4), distribuídos de forma equilibrada na curva. Em relação aos resultados da 

curtose (kurtosis), embora a variação tenha sido entre o intervalo que compreende índices de 

0,008 a -1,067, os valores, em quase sua totalidade, foram negativos, indicando uma 

distribuição na curva relativamente achatada, mas com a configuração de normalidade. Os 

indicadores para avaliação da normalidade e a adequação da variância encontram-se no 

Anexo 5, e a matriz de correlações está apresentada no Anexo 6. 

 

 

2.4.1. Teste do modelo inicial  

 

A partir dos resultados obtidos por meio das análises fatoriais exploratórias, foi 

elaborado um modelo tri-fatorial do construto Consentimento Organizacional integrado por 

três variáveis latentes: Obediência Cega, Aceitação Íntima e Obediência Crítica, agrupando os 

22 itens apontados pela extração fatorial exploratória, apresentado na Figura 7. 

As elipses indicam as três variáveis latentes, a saber, os fatores Obediência Cega, 

Aceitação Íntima e Obediência Crítica; os retângulos representam as variáveis observadas que 

totalizam os 22 itens do instrumento; e as linhas que ligam as variáveis indicam que o modelo 
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pressupõe efeitos diretos hipotéticos. As linhas curvas com duas setas entre as variáveis 

latentes indicam as correlações entre elas.  

 

 

Figura 7 – Modelo hipotético do construto consentimento (tri-fatorial) 
FONTE: Dados da pesquisa 
 

Obediência
Crítica

ROD6_1

e12

1

ROD5_1

e13

1

ROD2_1

e14

1

ROD7_1

e15

1

ROD1_1

e16

1

1

Aceitação
Íntima

ROA8_1e19
1

ROA7_1e20
1

ROA6_1e21
1

ROA4_1e22
1

ROA3_1e23
1

ROA1_1e24

1

1

Obediência
Cega

ROC7_1

e26

1

1

ROC5_1

e27

1

ROC3_1

e28

1

ROC10_1

e29

1

ROC11_1

e30

1

ROC6_1

e31

1

ROC8_1

e32

1

ROC4_1

e33

1

ROC1_1

e34

1

ROC12_1

e35

1

ROC9_1

e36

1



127 

De acordo com o delineamento metodológico para o teste do modelo, foi indicado o 

parâmetro 1 para o item que obtivesse maior carga fatorial de cada uma das três variáveis 

latentes (Obediência Cega, Aceitação Íntima e Obediência Crítica). Além do elevado valor da 

carga fatorial, a análise dos conteúdos também confirma que correspondem aos itens mais 

representativos de suas respectivas dimensões. Os três itens parametrizados foram o ROC7 – 

Se o chefe manda, a gente tem que fazer (obediência cega); o ROA1 – Sigo as ordens da 

empresa porque as aprovo (Aceitação íntima); e o ROD1 – Quando não concordo com uma 

regra da empresa, eu não cumpro (obediência crítica). O modelo proposto está fundamentado 

em dois pressupostos: cada conjunto de itens é explicado pelo fator a ele associado e os três 

fatores covariam de forma significativa, podendo sugerir uma variável de segunda ordem.  

Trata-se de um modelo super-identificado que permitiu a realização do estudo, pois 

apresenta um número de pontos de dados (253) maior do que o número de parâmetros a serem 

estimados (47), resultando em um valor positivo de graus de liberdade (206). Foi realizada a 

análise das covariâncias e correlações entre as variáveis latentes do modelo proposto, cujos 

resultados estão apresentados na Figura 8.  

Com base na Figura 8, observa-se que o fator Obediência Cega apresenta uma forte 

correlação positiva com o fator Aceitação Íntima (0,50), por outro lado, apresenta uma 

correlação fraca e negativa com o fator Obediência Crítica (-0,20). O fator Aceitação Íntima 

se correlaciona positivamente com o fator Obediência Crítica, entretanto, trata-se de uma 

correlação fraca (0,22).  

Para as análises dos ajustes do modelo inicial foram utilizados os índices indicados no 

delineamento metodológico: X2 (Qui-Quadrado), GFI (Goodness-of-fit Index), CFI 

(Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index) e RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation). Os resultados indicaram valores que se aproximaram dos níveis aceitáveis 

(superiores a 0,90 para GFI, CFI e NFI e até 0,08 para o RMSEA), mas indicaram a 



128 

necessidade de alguns ajustes no modelo, visando à melhoria dos índices obtidos. A tabela 

com todos os índices de modificação sugeridos pelo programa estatístico está apresentada no 

Anexo 7.  

 

 
Figura 8 – Resultado da análise de covariâncias do modelo inicial composto pelos 3 fatores 
FONTE: Dados da pesquisa 
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Os índices de modificação sugeridos foram cuidadosamente analisados à luz do 

modelo teórico proposto, subsidiando a decisão pela realização dos cinco ajustes no modelo 

inicial, apresentados na Tabela 22.  

Tabela 22 – Índices de modificações para ajustes do modelo inicial de consentimento 
COVARIÂNCIAS  ENTRE   ERROS ÍNDICE DE MODIFICAÇÃO 

e26 <--> e30 49,572 

e12 <--> e13 42,266 

e31 <--> e33 23,946 

e29 <--> e36 22,982 

e21 <--> e23 20,212 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Todos os ajustes efetuados implicam em reconhecer a força da relação entre itens, 

criando um novo parâmetro que associa os erros dos itens correlacionados e o diagrama do 

modelo com as covariâncias descritas, apresentados na Figura 9. A primeira covariância 

inserida associa-se aos erros dos itens ROC7 (Se o chefe manda, a gente tem que fazer) e 

ROC11 (Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens), 

que representam a idéia que o superior exerce o comando e o subordinado deve obedecer às 

regras que são estabelecidas.  

A segunda covariância foi estabelecida entre os erros dos itens ROD5 (Só cumpro uma 

ordem quando estou convencido de que é certo a se fazer) e ROD6 (Eu só faço o que meu 

chefe manda quando concordo com a ordem), destacando em comum que o cumprimento das 

demandas do superior só irá ocorrer nas situações em que o trabalhador apresentar 

concordância entre elas.  

A terceira covariância foi colocada entre os erros dos itens ROC4 (Eu sempre cumpro 

as ordens nessa empresa) e ROC6 (Eu sempre obedeço ao que meus chefes me mandam fazer 

no trabalho), evidenciando o comportamento de sempre obedecer às ordens do superior. A 

covariância seguinte foi inserida entre os erros dos itens ROC9 (Eu faço o que meu chefe 

manda porque confio nele) e ROC 10 (Cumpro as ordens que recebo porque meu superior 
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sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito), ressaltando a relação de confiança no superior, 

pois se trata de uma figura que a priori, possui mais conhecimento que o trabalhador.  

 

 
 

Figura 9 – Resultado dos ajustes do modelo inicial composto pelos 3 fatores 
FONTE: Dados da pesquisa 
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Por fim, o quinto ajuste foi realizado entre os erros dos itens ROA3 (A minha forma de 

pensar é muito parecida com a da empresa) e ROA6 (Se eu tivesse uma empresa, escolheria 

as mesmas normas da empresa em que trabalho), revelando claramente conteúdos associados 

ao processo de identificação dos valores e objetivos do trabalhador com a organização.  

Os índices correspondentes ao modelo inicial e os resultados a partir dos ajustes 

realizados no modelo estão dispostos na Tabela 23. É possível observar que os resultados dos 

índices melhoraram após as modificações, visto que o GFI ultrapassou o nível mínimo 

aceitável (0,90), o CFI apresentou uma melhora significativa, aproximando-se bastante de 

0,90 e o NFI também obteve uma elevação, mas não chegou a atingir o nível mínimo 

recomendado no delineamento metodológico. Quanto ao RMSEA, este já havia atingido o 

parâmetro aceitável e permaneceu nessa condição (abaixo de 0,08).  

Tabela 23 – Índices iniciais do modelo e índices após o ajuste do modelo 

ÍNDICE MODELO DE COVARIÂNCIAS 
(INICIAL) 

MODELO DE COVARIÂNCIAS 
(RE-ESPECIFICADO) 

XXXX
2
 896,465 (GL=206) 730,873 (GL=201) 

GFI 0,884 0,904 

CFI 0,867 0,898 

NFI 0,834 0,865 

RMSEA 0,068 0,061 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

A análise das correlações entre as três variáveis latentes instiga algumas 

considerações. A variável Obediência Cega apresentou uma correlação positiva e forte (0,51) 

com a variável Aceitação Íntima. Embora sejam dimensões cujos conteúdos apresentam idéias 

bastante distintas (obedecer ao superior e sentir-se identificado com os valores da 

organização), ambas estão direcionadas para comportamentos nos quais o trabalhador tende a 

cumprir o que lhe é demandado, ou porque se sente na obrigação de fazê-lo, ou porque 

concorda efetivamente com seu superior. Dessa forma, é possível atestar que os dois fatores 

se associam à noção do construto consentimento organizacional, podendo revelar a existência 

de uma variável de segunda ordem.  
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Ainda em relação à análise correlacional, a variável Aceitação Íntima apresentou uma 

correlação positiva, mas fraca com a variável Obediência Crítica (0,21), ou seja, a partir do 

momento que o trabalhador faz uma análise crítica das solicitações do seu superior e concorda 

com elas, acredita nelas como melhores alternativas, passa a considerá-las congruentes com 

suas crenças e valores, aceitando-as intimamente. 

Já a análise entre as variáveis Obediência Crítica e Obediência Cega revelou uma 

correlação negativa e fraca. Esse resultado foi coerente com os resultados provenientes da 

correlação entre esses fatores na análise fatorial exploratória, apresentados na Tabela 17, 

fortalecendo a hipótese de haver uma única dimensão bi-polar de obediência (cega em um dos 

pólos e crítica, ou mesmo a não obediência no pólo oposto). No entanto, também é possível 

supor que essa variável pode não se integrar ao construto investigado – consentimento 

organizacional – visto que a ela poderão se associar comportamentos que levam ao não 

consentir com as demandas organizacionais. 

 

 

2.4.2. Teste do modelo tri-fatorial de segunda ordem  

 

Em face desses indicadores, optou-se pelo teste do modelo de segunda ordem do 

construto consentimento, visando um maior aprofundamento dos dados em relação ao modelo 

tridimensional. Os índices referentes ao modelo estão apresentados na Tabela 24. 

Para o modelo de segunda ordem foi estimado o parâmetro 1 para a variável latente de 

primeira ordem Obediência Cega, por considerá-la integrante do construto consentimento. 

Apesar de ter sido muito discreta, os principais indicadores revelaram queda dos 

índices observados. Apenas o RMSEA atingiu o nível recomendado, visto que os demais 

ficaram abaixo de 0,90. 
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Tabela 24 – Índices do modelo de segunda ordem do construto consentimento 

ÍNDICE 
MODELO DE COVARIÂNCIAS 

(RE-ESPECIFICADO) 
MODELO DE 2ª ORDEM 

XXXX
2
 730,873 (GL=201) 782,839 (GL=202) 

GFI 0,904 0,896 

CFI 0,898 0,888 

NFI 0,865 0,855 

RMSEA 0,061 0,063 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Os coeficientes de covariância e correlação apresentaram grande similaridade de 

resultados quando comparados ao modelo re-especificado, confirmando a correlação negativa 

e fraca entre a variável Obediência Crítica e a variável de segunda ordem Consentimento. O 

diagrama do modelo de segunda ordem está apresentado na Figura 10.  

Todas as variâncias estimadas foram altamente significativas (p<0,001), e as 

correlações entre as variáveis latentes (Obediência Cega e Aceitação Íntima) e a variável de 

segunda ordem (Consentimento) foram positivas e fortes (0,97 e 0,52 respectivamente), 

resultados que são coerentes com o conceito de conformismo proposto por Kiesler e Kiesler 

(1973). Os autores argumentam que tanto a obediência quanto a aceitação íntima, influenciam 

o comportamento dos indivíduos direcionando-os a um conformismo, ao que na presente 

pesquisa, denomina-se consentimento.      

A variável Obediência Crítica apresentou uma fraca correlação com a variável de 

segunda ordem (-0,15), tendo mantido o sentido negativo da relação, sugerindo que se há uma 

obediência crítica, o consentimento não ocorrerá.  
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Figura 10 – Modelo re-especificado de segunda ordem (tri-fatorial) 
FONTE: Dados da pesquisa 
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2.4.3. Teste do modelo bi-fatorial 

 

Com base no conjunto dos resultados do modelo tri-fatorial, avaliou-se a possibilidade 

do construto consentimento ser integrado apenas por duas das três dimensões propostas para 

operacionalização do conceito. Assim, pressupõe-se que o indivíduo que consente com as 

demandas organizacionais poderá fazê-lo por uma obediência ao superior, capaz de atingir o 

nível de respostas automáticas (cegas) e também poderá fazê-lo porque realmente concorda 

com o que está sendo pedido ou porque se sente identificado com os valores e objetivos da 

organização.  

Já em relação a terceira variável latente (Obediência Crítica), que também captura 

idéias associadas ao cumprimento das ordens de forma condicional ou ainda, ao não 

cumprimento das mesmas, caracterizando comportamentos de desobediência, é pertinente 

considerar a hipótese de que esta variável não se integre ao construto pesquisado.  

O retorno à literatura revisada, aliado a uma nova análise do modelo teórico para o 

Consentimento Organizacional, promoveu reflexões acerca das dimensões que o integram, 

considerando-se a possibilidade de ser um construto bi-fatorial. Essa articulação teórica 

sugeriu o teste de um novo modelo, constituído pelas variáveis latentes Obediência Cega e 

Aceitação Íntima. Os índices de modificação sugeriram a manutenção das covariâncias entre 

os erros dos itens realizadas anteriormente. A Tabela 25 apresenta os índices dos dois 

modelos, possibilitando uma melhor comparação.  

Tabela 25 – Comparativo de índices entre os modelos de covariância tri e bi-fatoriais 
ÍNDICE MODELO DE COVARIÂNCIAS 

RE-ESPECIFICADO 
(tri-fatorial) 

MODELO DE COVARIÂNCIAS 
RE-ESPECIFICADO 

(bi-fatorial) 
XXXX

2
 730,873 (GL=201) 498,257 (GL=114) 

GFI 0,904 0,915 

CFI 0,898 0,910 

NFI 0,865 0,886 

RMSEA 0,061 0,068 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A análise dos coeficientes do modelo confirmou a forte correlação positiva entre as 

duas variáveis latentes (Obediência Cega e Aceitação Íntima), como indica o valor de 0,51. A 

comparação entre os coeficientes dos modelos revela um melhor ajuste do modelo bi-fatorial. 

Embora o GFI do modelo tri-fatorial tivesse atingido o parâmetro recomendado, houve uma 

melhora discreta do índice (0,915) no modelo integrado por dois fatores. Da mesma forma, o 

CFI também revelou uma melhoria no índice, ultrapassando o nível mínimo sugerido, 

atingindo 0,910. O NFI também apresentou um melhor ajuste (0,886), aproximando-se do 

parâmetro esperado. O RMSEA se manteve estável. O diagrama do modelo formado pelas 

duas variáveis latentes está apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Resultado dos ajustes do modelo de covariâncias de consentimento (bi-fatorial) 
FONTE: Dados da pesquisa 
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Após as análises de covariância e correlação entre as duas variáveis latentes, foi 

realizada a última etapa das análises confirmatórias, que consistiu na construção de um 

modelo de segunda ordem integrando as duas dimensões Obediência Cega e Aceitação Íntima 

ao construto Consentimento, apresentado na Figura 12.  

 
Figura 12 – Modelo bi-fatorial re-especificado de segunda ordem 
FONTE: Dados da pesquisa 
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As correlações entre a variável de segunda ordem e as duas variáveis de primeira 

ordem apresentaram coeficientes positivos e fortes, além de alta significância (p<0,001), 

indicando que as duas dimensões integram o construto consentimento.  

Os resultados aqui apresentados indicam um melhor ajuste da estrutura bi-fatorial do 

construto Consentimento Organizacional, formada pelas dimensões que melhor o traduzem, 

ou seja, comportamentos de obediência cega e aceitação íntima. 

Nesse sentido, os estudos sobre conformismo (Kiesler & Kielser, 1973) e os trabalhos 

desenvolvidos pela vertente sociológica (Burawoy, 1983, 1990; Halaby, 1986) se constituem 

no suporte teórico que melhor sustenta esse tipo de vínculo entre o trabalhador e sua 

organização. 

Compreende-se então que, por um lado, as relações de subordinação e o 

reconhecimento de uma autoridade legítima, que deve ser obedecida, podem formar bases 

para esses vínculos, e, consequentemente, associam trabalhadores a características de maior 

passividade e submissão ao cumprimento das ordens, consentindo com as solicitações da 

organização. Entretanto, o construto também apresenta características advindas dos processos 

de identificação, nos quais os indivíduos acreditam compartilhar das mesmas idéias e crenças 

da empresa e, por esse motivo, consentem às demandas organizacionais. 

Esse entendimento também encontra suporte na teoria weberiana sobre dominação ao 

explicitar que diferentes motivos podem levar o trabalhador a obedecer, a consentir com as 

demandas superiores. De acordo com a teoria, a motivação pode ter fins utilitários, materiais, 

associados às idéias racionais; pode ainda, ser consequência de um hábito ou costume, que 

direciona o comportamento automático; mas também pode estar associada a fatores afetivos, 

reunindo os conteúdos abraçados pelas duas dimensões que integram o construto 

“Consentimento”. 
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O estudo dos mecanismos psicossociais (Guareschi & Grisci, 1993) contribui para a 

aceitação da estrutura bi-fatorial do construto, principalmente no que se refere à submissão do 

trabalhador, à obediência ao superior, claramente associadas à dimensão “Obediência Cega”. 

Quanto à dimensão “Aceitação Íntima”, é possível relacionar valores e crenças percebidos e 

aceitos como corretos, legitimados socialmente, congruentes com as idéias do trabalhador.  

Dessa forma, os resultados indicam a solução bi-fatorial como a mais adequada, 

justificando, na versão final da escala proposta, o agrupamento dos 17 itens que representam 

as duas dimensões latentes, apresentados no Anexo 8. 

Na próxima seção será apresentado o estudo das correlações entre as dimensões do 

consentimento e do comprometimento organizacional. 

 

 

2.5. Exame das correlações entre os construtos: comprometimento e 

consentimento organizacional 

 

Com o objetivo de investigar as correlações entre os dois construtos, foi realizada uma 

análise das relações entre as três dimensões observadas no consentimento e as dimensões do 

modelo tri-fatorial do comprometimento (Meyer & Allen, 1991). A Tabela 26, a seguir, 

apresenta os resultados obtidos, demonstrando altas correlações positivas entre o 

Comprometimento Afetivo e Aceitação Íntima (0,705), e entre o Comprometimento 

Normativo e Aceitação Íntima (0,492), ambas com alto nível de significância. 

Esses resultados sugerem que a dimensão afetiva apresenta como ênfase o processo de 

identificação do trabalhador com os valores e objetivos organizacionais (Mowday et al., 1979; 

Porter et al., 1974, Meyer & Allen, 1991). 
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Tabela 26 – Correlações entre os fatores de comprometimento e os fatores de consentimento  
Obediência 

Cega 
Aceitação 

Íntima 
Obediência 

Crítica 
Comprometimento 

Afetivo 
Comprometimento 

Normativo 

Obediência Cega 1 
    

Aceitação Íntima 0,411** 1 
   

Obediência Crítica -0,146** 0,178** 1 
  

Comprometimento 
Afetivo 

0,350** 0,705** 0,135** 1 
 

Comprometimento 
Normativo 

0,359** 0,492** 0,262** 0,549** 1 

Comprometimento 
Instrumental 

0,288** 0,237** 0,233** 0,337** 0,438** 

FONTE: Dados da pesquisa 
NOTA: **p = 0,01 

 

Em paralelo, o trabalhador internaliza os valores da organização assumindo-os como 

seus próprios valores e crenças, fenômeno que os psicólogos Kiesler e Kiesler (1973) 

denominaram de Aceitação Íntima. Nesse caso, o indivíduo internaliza as idéias, as normas e 

procedimentos estabelecidos pela organização, concordando efetivamente com eles, pois 

acredita que correspondem exatamente às suas crenças pessoais.  

Os resultados também podem ter suporte nas idéias de Becker (1992) e Bastos (1994), 

ao considerarem que a base normativa apresenta congruência com os valores individuais, 

aproximando-a ou até mesmo sobrepondo-a a dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional. Um estudo mais recente realizado por Cooper-Hakim e Viswesvaran (2005) 

indica a existência de uma substancial sobreposição entre as bases afetiva e normativa do 

comprometimento. 

Nesse sentido, é importante questionar se a dimensão normativa seria realmente uma 

das dimensões do comprometimento, ou corresponderia à intersecção entre um vínculo 

afetivo e o fenômeno aqui denominado consentimento organizacional. Esse sentimento de 

dever tem sido associado à base normativa do comprometimento, mas também pode estar 

presente na aceitação íntima, embora possa não ser percebido pelo indivíduo. Por sua vez, o 
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sentimento de dever, de obrigação, constitui a estrutura do consentimento nas organizações, o 

que reforça a necessidade de uma medida fidedigna para o construto, buscando diferenciá-lo 

dos vínculos de comprometimento organizacional.  
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CAPÍTULO 5 
 

Considerações Finais 
 

 

 

Os vínculos que se estabelecem entre trabalhadores e suas organizações são diversos, 

como bem registra o conjunto de tensões e reflexões teóricas que se apresentam na literatura, 

além dos esforços para a construção de medidas que procuram melhor diferenciá-los. A 

centralidade que o construto ‘comprometimento organizacional’ ocupa neste campo de 

investigação o conduziu, ao longo do tempo, a uma excessiva ampliação ou alargamento que 

começa a ser repensada por diversos pesquisadores. Cresce nos últimos anos, a consciência de 

que dimensões incluídas nos modelos multidimensionais de comprometimento organizacional 

talvez sejam melhor apreendidas como construtos distintos. A literatura aponta, em 

decorrência, uma demanda por estudos que busquem ampliar a precisão do construto e a 

construção de novas medidas que venham a ser criadas para reduzir a inadequada extensão 

hoje atribuída ao comprometimento organizacional. 

Dentre as várias bases do comprometimento organizacional, verifica-se que o 

tratamento dado à dimensão aquiescência (compliance), pesquisada por O’Reilly e Chatman 

(1986), foi insuficiente comparado à atenção dada às demais bases do comprometimento 

organizacional. A operacionalização dessa dimensão se aproxima fortemente da base 

instrumental proposta por Meyer e Allen (1991) e também apresenta alta associação com a 

dimensão denominada de comprometimento passivo de Bar-Hayim e Berman (1992). Por 

outro lado, os estudos sociológicos sobre os vínculos entre empregado-empregador (por 

exemplo, Halaby, 1986), enfatizam o papel de subordinação inerente aos arranjos hierárquicos 

organizacionais, mas não propõem um instrumento de medida para esse tipo de relação, 
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limitando a operacionalização do construto à simples avaliação da probabilidade de o 

trabalhador sair espontaneamente da organização.  

Dessa forma, tanto a vertente psicológica quanto os estudos sociológicos não oferecem 

um instrumento de medida adequado para o fenômeno aqui denominado “consentimento 

organizacional”, o que se constituiu o objetivo geral da presente pesquisa. A elaboração de 

uma escala para avaliar o construto consentimento organizacional permitirá o avanço de 

estudos que busquem melhor compreender a formação dos vínculos que se estabelecem entre 

os indivíduos e suas organizações, retirando do conceito de comprometimento um padrão de 

relação pautado menos pela identificação e sentimentos positivos, e mais pela adesão às 

normas prescritas e atendimento às demandas e regras organizacionais.  

A proposta de um instrumento de medida requer a construção de uma teoria que dê 

suporte ao construto, que a partir da literatura referenciada, encontra no campo da Psicologia 

Social e nos estudos sociológicos, grandes contribuições. Os trabalhos de Kiesler e Kiesler 

(1973) sobre conformismo, caracterizando o fenômeno a partir de duas grandes dimensões 

(obediência e aceitação íntima), afirmam que o conformar-se, também entendido como 

consentir, pode ser resultado de uma obediência, de uma submissão do trabalhador. Por outro 

lado, também pode ocorrer em função de uma aceitação íntima, decorrente dos processos 

psicológicos de identificação e internalização.  

Em consonância com os estudos psicológicos, a vertente sociológica propõe o conceito 

de “consentimento” como uma forma de tratar a relação empregado-empregador, sem 

psicologizá-la. Halaby (1986) compreende que o trabalhador, ao se relacionar com a 

organização, estabelece laços baseados nos códigos normativos de dominação por ele 

legitimados, reconhecendo o seu superior como a figura que exerce o poder na organização. 

Assim, o modelo desenvolvido para alicerçar o construto consentimento organizacional se 

respalda nesse consistente arcabouço teórico. 
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Com o objetivo de sistematizar o percurso do presente trabalho, serão retomados os 

objetivos da pesquisa. O primeiro objetivo consistiu na realização de uma análise da produção 

científica dos construtos comprometimento organizacional e consentimento, contemplando os 

vínculos que se desenvolvem entre o empregado e sua organização empregadora. A dedicação 

ao estudo da teoria subjacente ao construto consentimento é uma condição fundamental para o 

processo de construção e validação de uma escala. A partir dos estudos teóricos sobre os 

processos psicossociais associados ao construto, se desenvolveu um modelo conceitual do que 

aqui se denomina “consentimento organizacional”, segundo objetivo do presente trabalho. O 

terceiro objetivo consistiu na operacionalização do construto traduzida sob a forma de itens do 

questionário, assim como a definição das dimensões que o integram. A validação conceitual 

foi realizada por meio da análise semântica dos itens e pela análise de juízes, contribuindo 

para a melhoria da versão inicial da escala. As análises fatoriais, exploratória e confirmatória 

do construto consentimento organizacional integraram o quarto objetivo e, por fim, o quinto 

objetivo correspondeu às análises correlacionais entre as dimensões que compõem 

“comprometimento” e “consentimento”. 

Os indicadores psicométricos da escala concebida e validada no presente estudo se 

apresentam bastante satisfatórios, permitindo que a pesquisa sobre os vínculos indivíduo-

organização incorpore os estudos da vertente sociológica que, ao desconsiderar os aspectos 

psicológicos, ressalta as relações de subordinação construídas a partir do antagonismo entre 

capital e trabalho. 

A solução encontrada, a partir da análise fatorial exploratória, apontou para três 

dimensões diferenciadas, conduzindo a uma perspectiva um pouco mais complexa do que, até 

então, foi tratado como a base compliance do comprometimento organizacional. O simples 

cumprimento dos papéis organizacionais não significa exclusivamente o que se denomina de 

obediência cega às demandas da organização, dimensão que foi capturada pelo primeiro fator 
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da estrutura. Observou-se que também pode haver uma adesão às normas e prescrições da 

organização em decorrência de uma aceitação íntima, isto é, de uma concordância com as 

mesmas em consequência dos processos de identificação com os valores e objetivos da 

empresa. Essa dimensão foi capturada pelo segundo fator da estrutura. O terceiro fator indica 

que o cumprimento (ou não) das solicitações pode ocorrer a partir de uma análise crítica 

realizada pelo trabalhador, e nos casos em que há divergências entre as partes, podem ocorrer 

discordâncias, contestações ou até um comportamento de desobediência (de não 

consentimento).  

Os estudos confirmatórios iniciais indicaram a consistência das três dimensões 

extraídas da análise fatorial exploratória. Entretanto, o modelo com melhor ajuste apontou 

para uma estrutura bi-fatorial, agrupando as dimensões de obediência cega e aceitação íntima, 

coerente com o suporte teórico da Psicologia Social (Milgram, 1963; Kiesler & Kiesler, 1973; 

Lutsky, 1995) e da Sociologia (Halaby, 1986; Guareschi & Grisci, 1993). A partir da 

concepção teórica, pressupõe-se que o trabalhador consente com as demandas organizacionais 

motivado por uma obediência ao superior, seja em função da sua posição de subordinado, por 

uma resposta automática (cega), ou em decorrência de aceitação íntima baseada na crença 

genuína dos valores e objetivos organizacionais.  

Já a dimensão obediência crítica revela um perfil de trabalhador que pressupõe uma 

pessoa com condições de questionar as ordens e regras do seu superior e, na medida em que 

não houver concordância, não as cumprirá, desobedecendo-as explicitamente. Nesse caso, o 

comportamento do trabalhador revela o seu não consentimento, o não cumprimento das 

ordens, condição que, possivelmente, afastou a dimensão de se integrar ao construto estudado. 

Embora obediência crítica tenha sido concebida como uma das dimensões que integrariam o 

consentimento, ela reuniu itens que abarcaram conteúdos que parecem ter ido além de um 

posicionamento crítico, provavelmente extrapolando os limites do construto, visto que negar-



146 

se a realizar alguma ação está diretamente associado a não consentir. Na verdade, a análise 

das correlações entre as dimensões de consentimento e comprometimento já havia sinalizado 

resultados nessa direção, todavia, era fundamental a realização das análises confirmatórias 

para respaldar o modelo final da escala proposta.  

Nesse sentido, a medida mais adequada para o construto de consentimento 

organizacional é uma medida integrada por dois fatores, que envolve obediência cega e 

aceitação íntima, cuja escala foi composta por 17 itens, apresentados na solução final, após 

todas as etapas do exame da sua qualidade psicométrica.  

Uma avaliação geral do trabalho permite identificar resultados significativos para a 

produção acadêmica, haja vista a proposição de uma nova escala para a medida de 

consentimento organizacional, contribuindo, dessa forma, para um melhor entendimento dos 

vínculos entre indivíduos e organizações. Embora se apresente em uma versão preliminar, o 

instrumento possui qualidades psicométricas muito satisfatórias, com uma base teórica sólida 

e que se encontra disponível para pesquisas adicionais que busquem superar as questões 

conceituais, a redundância, a sobreposição e a fragmentação que caracterizam o campo de 

estudo sobre comprometimento organizacional. 

A despeito dos resultados encontrados, a pesquisa se refere à amostra que, embora 

ampla e suficiente para a avaliação das propriedades psicométricas da escala, não apresenta 

um nível de diversificação que contemple a variedade de contextos de trabalhadores e de 

segmentos ocupacionais, constituindo-se em uma limitação do presente estudo.  

Com o objetivo de contribuir com estudos posteriores, recomenda-se o 

aprofundamento de algumas questões identificadas durante o presente trabalho: 

• Investigar o fator “obediência crítica” juntamente com o fator “obediência 

cega” em relação ao consentimento poderia conduzir a uma estrutura bipolar, 
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que integraria os dois fatores, dando uma nova perspectiva à desobediência, 

pouco pesquisada no campo organizacional.  

• Realizar novos estudos que contribuam para a validade discriminante dos 

construtos “consentimento” e “comprometimento”, utilizando a técnica de 

modelagem de equações estruturais, para verificar possível sobreposição entre 

os dois construtos. 

• Identificar possíveis diferenças entre antecedentes e consequentes do 

comprometimento e do consentimento nas organizações, o que também 

contribuirá para ampliar a validade discriminante dos dois construtos. 

• Desenvolver pesquisas que, com base na diferenciação entre comprometimento 

e consentimento, possam construir modelos explicativos para este último tipo 

de vínculo com ênfase na identificação de fatores individuais e, especialmente, 

organizacionais responsáveis por fomentar e mantê-lo, a despeito de todas as 

recomendações emanadas das novas políticas de gestão de pessoas. 

A proposta de um novo instrumento de investigação se encontra disponibilizada para 

novos estudos, abrindo perspectivas de várias outras pesquisas na área.  

Por fim, é possível afirmar que o objetivo geral do presente estudo foi alcançado, na 

medida em que foi possível construir e validar uma escala para mensurar o construto 

consentimento organizacional, um instrumento capaz de identificar percepções dos 

trabalhadores em relação a um tipo de vínculo que se estabelece entre os indivíduos e suas 

organizações de trabalho.  
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Anexo 1 – Itens para análise de juízes

 UNIVERSIDADE 

Programa de Pós
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público 

 
 
 
 
 
 
Prezado Juiz, 
 
 
Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo construir uma escala de 
Consentimento Organizacional e buscar evidências de validade e precisão.
 
Contamos com sua contribuição para a etapa de avaliação semântica da escala. Para tanto, são 
apresentadas as definições do construto Consentimento Organizacional e das suas sub
dimensões. 
 
Em seguida, é apresentada uma tabela em que constam os 25 itens propostos, bem como 
quatro colunas para marcação: três colunas referentes às três dimensões hipotéticas e uma 
coluna denominada “Não se enquadra”, caso considere que o item seja avaliad
pertinente para o instrumento de pesquisa.
 
Outras observações/sugestões podem ser fornecidas na seção de comentários gerais, ao final 
do documento. 
 
Desde já agradecemos por sua colaboração.
 

Itens para análise de juízes 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo construir uma escala de 
Organizacional e buscar evidências de validade e precisão.

Contamos com sua contribuição para a etapa de avaliação semântica da escala. Para tanto, são 
apresentadas as definições do construto Consentimento Organizacional e das suas sub

Em seguida, é apresentada uma tabela em que constam os 25 itens propostos, bem como 
quatro colunas para marcação: três colunas referentes às três dimensões hipotéticas e uma 
coluna denominada “Não se enquadra”, caso considere que o item seja avaliad
pertinente para o instrumento de pesquisa. 

Outras observações/sugestões podem ser fornecidas na seção de comentários gerais, ao final 

Desde já agradecemos por sua colaboração. 
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Graduação em Psicologia 
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo construir uma escala de 
Organizacional e buscar evidências de validade e precisão. 

Contamos com sua contribuição para a etapa de avaliação semântica da escala. Para tanto, são 
apresentadas as definições do construto Consentimento Organizacional e das suas sub-

Em seguida, é apresentada uma tabela em que constam os 25 itens propostos, bem como 
quatro colunas para marcação: três colunas referentes às três dimensões hipotéticas e uma 
coluna denominada “Não se enquadra”, caso considere que o item seja avaliado não seja 

Outras observações/sugestões podem ser fornecidas na seção de comentários gerais, ao final 

 
A Equipe de Pesquisa 
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Consentimento organizacional: tendência do indivíduo em obedecer ao seu superior 
hierárquico da organização. Apresenta disposição para cumprir ordens, regras ou normas 
estabelecidas pela empresa à qual trabalha. O consentir pressupõe que o cumprimento das 
ordens ocorre devido à percepção que a chefia sabe melhor o que o trabalhador deve fazer, 
assim como pelas relações de poder e autoridade que se estabelecem entre chefia e 
subordinado. O consentir também pressupõe que haja concordância autêntica em decorrência 
dos processos de identificação entre os valores individuais e organizacionais. O 
consentimento representa, então, um vínculo estabelecido pelo indivíduo com a organização, 
cujo cerne é a percepção em atender à demanda do superior hierárquico. 
 

Dimensão Descrição Definição Operacional 

Obediência Cega  
[OC] 

Cumprimento automático da ordem, sem 
uma avaliação ou julgamento a seu 

respeito ou quando não compreende o seu 
significado, mas mesmo assim, a realiza. 
O indivíduo se comporta de acordo com 
as ordens estabelecidas por seu superior 

hierárquico e não se considera 
responsável por nenhuma conseqüência 

principalmente negativa, que possa advir 
de suas ações. 

1. Obediência mecânica às regras e 
normas da organização, mesmo quando 
desconhece seus objetivos; 

2. Percepção de isenção de 
responsabilidade pelas ações no trabalho 
por acreditar esta é do seu superior 
hierárquico. 

Aceitação Íntima  
[AI] 

 
Cumprimento de normas e regras 
estabelecidas em função de uma 

concordância autêntica com as mesmas. 
Há, portanto, similaridade entre as visões 

pessoal e organizacional que conduz a 
uma identificação do trabalhador com 
regras, procedimentos e valores que 

embasam as decisões dos gestores. Existe 
uma crença de que as normas e regras 

aplicadas constituem o melhor 
procedimento para a organização. 

 

 

1. Aceitação das normas da empresa por 
concordar com elas, por serem 
semelhantes às suas idéias e opiniões;   

2. Compreensão do significado das regras 
e aceitação destas por acreditar que seja o 
melhor para o desempenho da empresa; 

 

Obediência 
Crítica  
[OD] 

Cumprimento das regras ou ordens no 
trabalho ocorre a partir de uma análise 

crítica em relação às demandas 
estabelecidas pelo superior hierárquico. O 
indivíduo se comporta de acordo com seus 

valores pessoais e na medida em que há 
divergência desses valores, podem ocorrer 

discordâncias às regras, contestação e o 
efetivo não cumprimento da ordem, 

revelando um comportamento 
desobediente. 

1. Cumprimento de uma ordem apenas se 
estiver convencido de que isso é o certo a 
ser feito, compreendendo seus motivos; 

2. Discordar com uma ordem do seu 
superior hierárquico e não obedecê-la de 
forma alguma. 
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Nº ITENS OC AI OD 
Não se  

enquadra 
 1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 

 
   

 

 2 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. 
 

   
 

 3 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

   
 

 4 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. 
 

   
 

 5 Eu sempre obedeço ao que meus chefes me mandam fazer no trabalho. 
 

    

 6 Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 
 

   
 

 7 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. 
 

    

 8 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 
 

   
 

 9 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que 
deve ser feito. 

   
 

10 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  
 

   
 

11 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do 
meu superior. 

   
 

12 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

   
 

13 Procuro saber as razões de cada regra da empresa. 
 

   
 

14 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.  
 

   
 

15 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 
 

   
 

16 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que 
trabalho.  

   
 

17 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no 
benefício delas. 

    

18 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o 
desempenho da empresa. 

   
 

19  Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não cumpro. 
 

   
 

20 Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não obedeço a essa 
ordem de jeito nenhum. 

   
 

21 Quando não estou convencido com alguma ordem, converso sobre isso com meu 
chefe.  

   
 

22 Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo a se fazer. 
 

   
 

23 Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a ordem. 
 

   
 

24 Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo. 
 

   
 

25 Tenho que entender o motivo das regras estabelecidas na empresa, para depois 
segui-las. 
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Comentários/Sugestões 
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Anexo 2 - Escala com os 24 itens da medida de Consentimento Organizacional 
COD. ITENS 

ROC8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. 
 

ROC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior. 
 

ROA3 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.  
 

ROC1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 
 

ROD8 Tenho que entender o motivo das regras estabelecidas na empresa, para depois segui-las. 
 

ROD5 Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo a se fazer. 
 

ROD3 Quando não estou convencido com alguma ordem, converso sobre isso com meu chefe.  
 

ROA4 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 
 

ROD6 Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a ordem. 
 

ROC3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. 
 

ROC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito. 
 

ROC6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho. 
 

ROA7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas. 
 

ROC4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

ROA8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da 
empresa. 

ROD2 Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não obedeço essa ordem de jeito nenhum. 
 

ROC9 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 
 

ROC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  
 

ROC5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. 
 

ROC7 Se o chefe manda,  a gente tem que fazer. 
 

ROD1  Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não cumpro. 
 

ROA1 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

ROD7 Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo. 
 

ROA6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.  
 

 
  



 Anexo 3 – Instrumento de pesquisa (versão para baixa escolaridade)

Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público 
 
 

Estamos realizando uma pesquisa que busca compreender como os trabalhadores se 
relacionam com a empresa para a qual trabalham. Trata
Federal da Bahia (UFBA) e não da empresa; assim, os resultados serão analisados fora da 
empresa. Nós trabalharemos somente com o conjunto de dados e as informações fornecidas 
serão tratadas de forma confidencial. 
     Por abordar vários aspectos da vida no trabalho, o questionário é extenso. Esperamos 
contar com a sua colaboração prestando todas as informações solicitadas. Em caso de dúvidas, 
você poderá se comunicar com o responsável pelo projeto, Prof. Dr. Antoni
Bittencourt Bastos, no ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, telefone: (0XX71) 
3283-6474. 
      Desde já agradecemos por sua colaboração.

PARTE I – TRAJETÓRIA OCUPACIONAL

1- Com que idade você começ
_________________________________
 

2- Qual o tipo de empresa para a qual você trabalha?
      Empresa 
Privada 

    Órgão de administração pública
Municipal

      Empresa 
Pública 

    Órgão de administração pública
Estadual

      ONG 
    Órgão de administração pública
Federal

 
3- Qual o setor em que sua organização atua?
      Indústria 
      Comércio 
      Agricultura 
 
4- Qual o número aproximado de funcionários na empresa em que você trabalha?
a) De 1 a 9 funcionários 
b) De 10 a 19 funcionários 
c) De 20 a 49 funcionários 
d) De 50 a 99 funcionários 
 
5- Quando começou a trabalhar nesta empresa? ____/____(mês/ano)
 
6-  Você ocupa algum cargo comissionado ou chefia atualmente?     SIM        NÃO
 
7- Caso sim, qual o seu cargo?      Supervisão             Gerência            Diretoria 
 

Instrumento de pesquisa (versão para baixa escolaridade)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Departamento de Psicologia 
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público 

Estamos realizando uma pesquisa que busca compreender como os trabalhadores se 
relacionam com a empresa para a qual trabalham. Trata-se de uma pesquisa da Univers
Federal da Bahia (UFBA) e não da empresa; assim, os resultados serão analisados fora da 
empresa. Nós trabalharemos somente com o conjunto de dados e as informações fornecidas 
serão tratadas de forma confidencial.  

Por abordar vários aspectos da vida no trabalho, o questionário é extenso. Esperamos 
contar com a sua colaboração prestando todas as informações solicitadas. Em caso de dúvidas, 
você poderá se comunicar com o responsável pelo projeto, Prof. Dr. Antoni
Bittencourt Bastos, no ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, telefone: (0XX71) 

Desde já agradecemos por sua colaboração. 

TRAJETÓRIA OCUPACIONAL E EMPREGO ATUAL 

Com que idade você começou a trabalhar? ____ anos. O que você fazia? 
__________________ 

Qual o tipo de empresa para a qual você trabalha? 
Órgão de administração pública direta – 

Municipal 
Órgão de administração pública direta – 

Estadual 
Órgão de administração pública direta – 

Federal 

Qual o setor em que sua organização atua? 
Prestação de serviços
Outros ____________________________
 

Qual o número aproximado de funcionários na empresa em que você trabalha?
e) De 100 a 249 funcionários

 f) De 250 a 499 funcionários
 g) Acima de 500 funcionários
  

Quando começou a trabalhar nesta empresa? ____/____(mês/ano) 

Você ocupa algum cargo comissionado ou chefia atualmente?     SIM        NÃO

, qual o seu cargo?      Supervisão             Gerência            Diretoria 
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Instrumento de pesquisa (versão para baixa escolaridade) 

Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP 

Estamos realizando uma pesquisa que busca compreender como os trabalhadores se 
se de uma pesquisa da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e não da empresa; assim, os resultados serão analisados fora da 
empresa. Nós trabalharemos somente com o conjunto de dados e as informações fornecidas 

Por abordar vários aspectos da vida no trabalho, o questionário é extenso. Esperamos 
contar com a sua colaboração prestando todas as informações solicitadas. Em caso de dúvidas, 
você poderá se comunicar com o responsável pelo projeto, Prof. Dr. Antonio Virgilio 
Bittencourt Bastos, no ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, telefone: (0XX71) 

A equipe de pesquisa 

ou a trabalhar? ____ anos. O que você fazia? 

Cooperativa  

Outras 
___________________ 
______________________
_____ 

serviços 
Outros ____________________________ 

Qual o número aproximado de funcionários na empresa em que você trabalha? 
De 100 a 249 funcionários 

250 a 499 funcionários 
e 500 funcionários 

Você ocupa algum cargo comissionado ou chefia atualmente?     SIM        NÃO 

, qual o seu cargo?      Supervisão             Gerência            Diretoria  
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8- Além do seu emprego nesta organização, você possui outro emprego ou atividade de 
trabalho?  
     Sim, outro emprego com atividades similares     Sim, outro trabalho voluntário. 
     Sim, outro trabalho por conta própria.     Não, nenhum outro trabalho. 
 

9- Qual a sua carga horária semanal de trabalho?  _______ horas 
 

10- Como se caracteriza sua jornada (regime) de trabalho no seu emprego principal ou único?  
     Diurna de 8 horas com 
intervalo 

   Diurna de 4 horas Outro esquema: 

     Diurna de 6 horas sem 
intervalo 

   Turnos de trabalho 
alternantes 

_________________________
____ 

 

11- Qual a sua função (ocupação, trabalho)  atualmente nesta organização?  
_____________________________________ 
    

12- Assinale na lista seguinte, os benefícios que são oferecidos pela sua organização 
      Assistência médico-
hospitalar 

   Previdência complementar Outros: 

      Assistência odontológica    Lazer, esporte (clube) _________________________
______ 

      Apoio educacional    Empréstimos _________________________
______ 
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PARTE II – SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO PARA A QUAL TRABALHA 
 
Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a 
organização em que trabalha.  Avalie, com base nesta figura que estamos lhe mostrando, o 
quanto você concorda com a idéia apresentada. Quanto mais perto de 1, maior é a 
discordância; quanto mais perto de 7, maior é a concordância com o conteúdo da frase. 
[Apresentar escala COLORIDA.] 

Discordo Concordo 
1 2 3 4 5 6 

Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 

 
ROC8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito.  
ROC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu 

superior. 
 

ROA3 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.   
ROC1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem.  

ROD8 Tenho que entender o motivo das regras estabelecidas na empresa, para depois segui-las.  
ROD5 Só cumpro uma ordem quando estou convencido de que é o certo a se fazer.  
ROD3 Quando não estou convencido com alguma ordem, converso sobre isso com meu chefe.   
ROA4 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.  
ROD6 Eu só faço o que meu chefe manda quando concordo com a ordem.  
ROC3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado.  
ROC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve 

ser feito. 
 

ROC6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho.  
ROA7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício 

delas. 
 

ROC4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa.  
ROA8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o 

desempenho da empresa. 
 

ROD2 Quando não concordo com uma ordem do meu chefe, eu não obedeço essa ordem de jeito 
nenhum. 

 

ROC9 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele.  
ROC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.   
ROC5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo.  
ROC7 Se o chefe manda, a gente tem que fazer.  
ROD1  Quando eu não concordo com uma regra da empresa, eu não cumpro.  
ROA1 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.  
ROD7 Só sigo as regras da empresa com as quais eu concordo.  
ROA6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.   

 
 
 

PARTE III – DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 
Assinale as questões abaixo com um "X" dentro do retângulo correspondentes e / ou 
complete, quando for o caso. Marque somente uma alternativa em cada questão.  
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Local Sexo Estado Civil Tem filhos? Tem religião? 

Cidade: 
____________
____________
____________
_________ 
 
Estado: 
_______ 

� 
Masculino 
� 
Feminino 
 
ANO QUE 
NASCEU: 
 
_________
__ 

� Solteiro 
� Casado 
� Viúvo 
� Separado / 
Divorciado 
� Consensual 
(vive junto) 
� Outro. 
Qual?  
___________ 

� Não 
� Sim 
Quantos?_______ 
 

� Sim       � Não 
Qual? 
� Católica 
� 
Protestante 
(Batista, 
Evangélico) 

 
� Cultos Afros 
� Espírita 
� Sem religião 
� Outra. Qual? 
_____________ 

Sua renda bruta 
mensal atual 

 
R$ 
________________
_ 

É praticante?   � Sim      � 
Não 

Escolaridade 
Em que grau você é responsável pela manutenção de sua 

família / dependentes em termos financeiros? 

� Nunca estudou 
� Alfabetizado 
� Primário  
� Ginásio 
� 2º Grau Incompleto 

� 2º Grau Completo 
�  Superior 
Incompleto 
� Superior 
Completo  
� Pós-graduado 

� Único responsável 
� Principal responsável, mas recebe ajuda de outra 
pessoa 
� Divide igualmente as responsabilidades com outra 
pessoa 
� Contribui apenas com uma pequena parte 
� Não tem nenhuma responsabilidade financeira 

Ainda estuda? 
� Não 
� Sim. Que série ou curso? 
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Anexo 4 – Escala colorida  
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Anexo 5 – Indicadores para análise da normalidade dos dados amostrais (modelo tri-fatorial) 
 
Assessment of normality (Group number 1) 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
ROC9_1 1,000 6,000 -,099 -1,086 -,921 -5,046 
ROC12_1 1,000 6,000 ,450 4,933 -1,007 -5,518 
ROC1_1 1,000 6,000 ,361 3,956 -,998 -5,469 
ROC4_1 1,000 6,000 -,724 -7,935 -,151 -,828 
ROC8_1 1,000 6,000 -,056 -,613 -,949 -5,203 
ROC6_1 1,000 6,000 -,407 -4,456 -,770 -4,221 
ROC11_1 1,000 6,000 ,037 ,410 -1,016 -5,570 
ROC10_1 1,000 6,000 -,130 -1,430 -,868 -4,760 
ROC3_1 1,000 6,000 -,279 -3,054 -,746 -4,088 
ROC5_1 1,000 6,000 -,199 -2,185 -,615 -3,370 
ROC7_1 1,000 6,000 ,031 ,342 -1,067 -5,848 
ROA1_1 1,000 6,000 -,157 -1,720 -,784 -4,297 
ROA3_1 1,000 6,000 -,025 -,274 -,970 -5,318 
ROA4_1 1,000 6,000 -,289 -3,168 -,633 -3,468 
ROA6_1 1,000 6,000 ,111 1,214 -1,054 -5,776 
ROA7_1 1,000 6,000 -,307 -3,365 -,701 -3,842 
ROA8_1 1,000 6,000 -,617 -6,769 ,008 ,043 
ROD1_1 1,000 6,000 ,477 5,232 -,493 -2,704 
ROD7_1 1,000 6,000 ,274 3,008 -,747 -4,092 
ROD2_1 1,000 6,000 ,594 6,515 -,440 -2,414 
ROD5_1 1,000 6,000 -,261 -2,860 -,817 -4,479 
ROD6_1 1,000 6,000 ,079 ,868 -,923 -5,062 
Multivariate  

    
143,183 59,156 

 
 
Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 253 
Number of distinct parameters to be estimated: 47 

Degrees of freedom (253 - 47): 206 
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Anexo 6 – Matriz de correlação do modelo inicial (tri-fatorial) 

ITENS 
ROC 

9 
ROC 

12 
ROC 

1 
ROC 

4 
ROC 

8 
ROC 

6 
ROC 

11 
ROC 

10 
ROC 

3 
ROC 

5 
ROC 

7 
ROA

1 
ROA 

3 
ROA

4 
ROA

6 
RO
A7 

ROA 
8 

RO
D1 

RO
D7 

ROD
2 

RO
D5 

RO
D6 

ROC9 1   

ROC12 0,231 1   

ROC1 0,240 0,290 1   

ROC4 0,412 0,135 0,256 1   

ROC8 0,449 0,289 0,307 0,361 1   

ROC6 0,395 0,215 0,315 0,525 0,387 1   

ROC11 0,345 0,284 0,306 0,361 0,377 0,414 1   

ROC10 0,520 0,277 0,329 0,408 0,497 0,482 0,392 1   

ROC3 0,325 0,219 0,390 0,414 0,370 0,468 0,399 0,448 1   

ROC5 0,335 0,204 0,313 0,437 0,366 0,419 0,403 0,372 0,477 1   

ROC7 0,371 0,309 0,340 0,431 0,452 0,435 0,577 0,456 0,460 0,525 1   

ROA1 0,373 0,095 0,066 0,201 0,303 0,170 0,183 0,301 0,069 0,053 0,122 1   

ROA3 0,250 0,072 0,125 0,153 0,265 0,147 0,050 0,263 0,054 0,060 0,090 0,402 1   

ROA4 0,329 0,044 0,036 0,151 0,259 0,159 0,150 0,267 0,065 0,037 0,098 0,538 0,407 1   

ROA6 0,315 0,103 0,134 0,207 0,264 0,172 0,152 0,346 0,123 0,068 0,165 0,514 0,499 0,449 1   

ROA7 0,401 0,128 0,164 0,368 0,389 0,414 0,292 0,414 0,266 0,249 0,300 0,420 0,349 0,373 0,412 1   

ROA8 0,380 0,084 0,068 0,341 0,319 0,313 0,186 0,343 0,216 0,169 0,200 0,464 0,388 0,388 0,414 0,503 1   

ROD1 0,008 0,118 0,084 -0,086 0,017 -0,068 -0,011 0,062 -0,084 -0,082 -0,077 0,111 0,071 0,107 0,056 0,034 -0,002 1   

ROD7 -0,016 0,027 -0,010 -0,183 -0,041 -0,124 -0,112 0,022 -0,194 -0,186 -0,152 0,201 0,118 0,182 0,126 0,072 0,016 
0,48

5 1   

ROD2 -0,058 0,065 -0,004 -0,196 -0,078 -0,125 -0,066 -0,046 -0,142 -0,194 -0,149 0,077 -0,015 0,078 0,060 0,009 -0,082 
0,46

3 0,403 1   

ROD5 -0,018 0,067 -0,145 -0,051 -0,032 -0,092 -0,046 -0,021 -0,148 -0,185 -0,165 0,213 0,074 0,158 0,130 0,072 0,072 
0,23

4 0,285 0,264 1   

ROD6 -0,030 0,032 -0,068 -0,100 0,022 -0,112 -0,075 -0,001 -0,164 -0,177 -0,167 0,199 0,120 0,159 0,125 0,038 0,056 
0,36

2 0,372 0,273 
0,44

0 1 
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Anexo 7 – Índices de modificação utilizados no modelo tri-fatorial 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e20 <--> Obediência_Cega 56,355 ,337 
e36 <--> Aceitação_Íntima 53,535 ,338 
e26 <--> e30 49,572 ,393 
e12 <--> e13 42,266 ,426 
e35 <--> Obediência_Crítica 25,916 ,292 
e16 <--> Obediência_Cega 24,155 ,228 
e31 <--> e33 23,946 ,231 
e29 <--> e36 22,982 ,248 
e27 <--> Aceitação_Íntima 22,966 -,205 
e20 <--> e31 20,770 ,226 
e21 <--> e23 20,212 ,259 
e32 <--> Aceitação_Íntima 19,123 ,199 
e29 <--> Aceitação_Íntima 19,123 ,189 
e19 <--> e20 18,558 ,184 
e26 <--> e27 17,726 ,210 
e14 <--> e16 17,084 ,220 
e22 <--> e24 16,490 ,190 
e13 <--> e34 15,972 -,280 
e16 <--> Aceitação_Íntima 15,336 -,175 
e26 <--> Aceitação_Íntima 15,212 -,176 
e34 <--> e35 15,169 ,309 
e24 <--> e36 15,160 ,198 
e33 <--> e35 15,143 -,242 
e29 <--> Obediência_Crítica 14,885 ,166 
e28 <--> Aceitação_Íntima 14,711 -,166 
e13 <--> e16 14,705 -,225 
e19 <--> e33 14,482 ,157 
e16 <--> e34 14,139 ,232 
e20 <--> Aceitação_Íntima 14,085 -,160 
e19 <--> Obediência_Crítica 13,726 -,140 
e23 <--> e30 12,946 -,215 
e28 <--> e34 12,899 ,214 
e34 <--> Aceitação_Íntima 12,677 -,189 
e27 <--> e28 12,306 ,168 
e27 <--> e29 11,916 -,165 
e26 <--> e36 11,806 -,185 
e36 <--> Obediência_Cega 11,764 -,163 
e28 <--> e36 11,274 -,174 
e13 <--> Aceitação_Íntima 11,196 ,170 
e19 <--> e34 11,188 -,176 
e33 <--> Obediência_Crítica 10,895 -,136 
e12 <--> e14 10,378 -,192 
e22 <--> e36 9,850 ,162 
e35 <--> Aceitação_Íntima 8,640 -,170 
e14 <--> e19 8,451 -,134 
e24 <--> e28 8,436 -,139 
e24 <--> Obediência_Crítica 8,301 ,121 
e23 <--> Obediência_Cega 8,189 -,142 
e13 <--> e24 8,106 ,160 
e29 <--> e32 8,091 ,145 
e27 <--> Obediência_Crítica 7,981 -,120 
e21 <--> e29 7,964 ,148 
e34 <--> Obediência_Crítica 7,907 ,148 
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M.I. Par Change 

e14 <--> e33 7,749 -,140 
e32 <--> e36 7,610 ,151 
e15 <--> e33 7,568 -,132 
e12 <--> e32 7,527 ,162 
e20 <--> e24 7,240 -,127 
e14 <--> Aceitação_Íntima 6,825 -,121 
e26 <--> e31 6,801 -,134 
e16 <--> e35 6,727 ,174 
e15 <--> e29 6,649 ,129 
e22 <--> Obediência_Cega 6,561 -,114 
e13 <--> Obediência_Cega 6,485 -,134 
e19 <--> e31 6,195 ,109 
e13 <--> e15 6,143 -,144 
e20 <--> e22 5,984 -,118 
e24 <--> e27 5,822 -,114 
e28 <--> Obediência_Crítica 5,624 -,102 
e33 <--> Aceitação_Íntima 5,590 ,098 
e29 <--> e30 5,579 -,126 
e27 <--> e36 5,545 -,121 
e26 <--> e29 5,542 -,118 
e13 <--> e27 5,438 -,132 
e13 <--> e33 5,335 ,127 
e23 <--> e32 5,334 ,131 
e21 <--> e31 5,309 -,123 
e35 <--> Obediência_Cega 5,169 ,136 
e14 <--> e23 5,138 -,131 
e30 <--> Aceitação_Íntima 5,130 -,108 
e31 <--> e32 5,093 -,117 
e20 <--> e33 4,957 ,104 
e12 <--> Aceitação_Íntima 4,944 ,111 
e13 <--> e26 4,938 -,132 
e34 <--> Obediência_Cega 4,785 ,120 
e15 <--> e16 4,696 ,109 
e24 <--> Obediência_Cega 4,624 -,094 
e21 <--> e27 4,621 -,111 
e32 <--> e33 4,581 -,105 
e32 <--> e35 4,577 ,146 
e14 <--> e35 4,497 ,148 
e16 <--> Obediência_Crítica 4,297 ,089 
e24 <--> e32 4,220 ,103 
e28 <--> e32 4,205 -,105 
e19 <--> e21 4,186 -,094 
e26 <--> e35 4,180 ,138 
e30 <--> e35 4,176 ,147 
e34 <--> e36 4,139 -,129 
e23 <--> e34 4,081 ,133 
e22 <--> e27 4,055 -,096 
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Anexo 8 - Versão final da escala de Consentimento Organizacional (17 itens) 
 

COD. ITENS 

ROC8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. 
 

ROC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior. 
 

ROA3 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.  
 

ROC1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 
 

ROA4 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 
 

ROC3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. 
 

ROC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser 
feito. 

ROC6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho. 
 

ROA7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas. 
 

ROC4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

ROA8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho 
da empresa. 

ROC9 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 
 

ROC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  
 

ROC5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. 
 

ROC7 Se o chefe manda,  a gente tem que fazer. 
 

ROA1 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

ROA6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.  
 

 
 
 


