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RESUMO 

 

A agenda de pesquisa sobre vínculos indivíduo-organização têm empreendido esforços para 

revisar conceitos que vêm acumulando questões teóricas e empíricas que ameaçam a validade 

dos resultados encontrados. Intenso trabalho teórico e empírico tem sido desenvolvido na 

busca de melhor delimitação, como acontece na pesquisa sobre comprometimento. O modelo 

tridimensional do comprometimento proposto por J. Meyer e N. Allen, reconhecido como 

hegemônico pela comunidade científica tem sido alvo de questionamentos conduzidos pelo 

argumento de que ele integra vínculos distintos. Pesquisadores propuseram e exploraram 

outras possíveis bases do comprometimento, além da base afetiva, normativa e de 

continuação. A partir dos estudos sobre influência social realizados por Kelman (1958), a 

pesquisa empírica de O’Reilly e Chatman (1986) apontou a compliance (aquiescência) como 

uma das bases do comprometimento. O estudo de Costa e Bastos (2005) permitiu identificar 

uma forte associação entre a adesão à norma de obediência e os níveis de comprometimento 

do trabalhador. Quanto mais o trabalhador acreditava que deveria obedecer as ordens dos seus 

patrões, mais comprometidos se revelavam. Os achados fortaleceram a hipótese de que o 

comprometimento confundia-se com conformidade, obediência, submissão, algo bem distante 

da noção de que o comprometimento associa-se a comportamentos proativos em prol da 

organização. Na própria vertente dos estudos sobre comprometimento tornou-se presente uma 

importante discussão acerca do comprometimento ser uma atitude que gera comportamentos 

proativos ou uma passiva adesão do trabalhador às expectativas da organização. O conceito de 

consentimento foi encontrado no campo sociológico como um tipo de vínculo do indivíduo 

pautado pela internalização do papel de subordinação presente nas relações de trabalho 

(Halaby, 1986), o que o leva a consentir ou a obedecer às normas e regras da organização. A 

relação de subordinação que se estabelece entre empregador e empregado é governada pela 

assunção desses papéis sociais, aproximando o consentimento do componente passivo do 

comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992), bastante associado a comportamentos de 

lealdade do trabalhador. Para a presente pesquisa foi imposto o desafio de se buscar, no plano 

teórico, conceitual e empírico evidências de que, de fato, se está lidando com fenômenos 

distintos que têm impactos diferentes sobre indivíduos e organizações. Após a revisão e 

refinamento da medida do consentimento organizacional, foram comparadas as dimensões do 

modelo explicativo do consentimento com as bases afetiva e normativa do comprometimento. 

Os resultados evidenciaram validade convergente entre a dimensão (do consentimento) 

aceitação íntima com a base afetiva (do comprometimento), confirmando a hipótese de que a 

dimensão aceitação íntima do consentimento é sobreposta ao comprometimento afetivo. Os 

resultados também identificaram que ambas se distinguem da dimensão (do consentimento) 

obediência, configurando-se em evidência de validade discriminante. Conclui-se que a 

dimensão obediência representa o vínculo (unidimensional) de consentimento, devendo ser 

considerado um vínculo distinto do comprometimento. A pesquisa deverá incorporar a 

denominação consentimento organizacional como aquela que deve substituir a “antiga” 

dimensão obediência. Ao término do presente trabalho, verifica-se o alcance de maior 

delimitação teórica e empírica dos construtos comprometimento e consentimento. O desenho 

metodológico aqui empregado poderá ser retomado e ampliado em estudos futuros, 

contribuindo para maiores avanços teóricos e aplicações práticas dos vínculos com a 

organização. 

 

 

Palavras-chave: consentimento organizacional, obediência, comprometimento 

organizacional, avaliação psicométrica, delimitação conceitual e empírica dos vínculos. 
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ABSTRACT 

 

The research agenda about the individual-organization relationship have been spent efforts in 

concepts reviews which accumulated theoretical and empirical concerns that threat the 

achieved results validity. Tough theoretical and empirical works have been developed in order 

to build a better boundary, as it happens in commitment researches. The three-dimensional 

model of commitment proposed by J. Meyer and N. Allen, recognized as a hegemonic one by 

the scientific community, have been questioned based on the arguments that it correlates 

distinct relationships. Researchers have proposed and explored alternative commitment 

foundations, apart from the affective one, the normative and the continuance commitment 

basis. Based on Kelman’s (1958) studies regarding to social influence, the O’Reilly and 

Chatman (1986) empirical research indicated the compliance as one of the commitment basis. 

The study of Costa and Bastos (2005) permitted to identify strong association between the 

obedience norm adoption and the worker commitment levels. The more the workers believed 

they should obey to their boss command, the more committed they became. The findings 

strengthened the hypothesis that the commitment was mixed up with the compliance, the 

obedience, the submission, things far distant from the notion that commitment relates to 

proactive behaviors in favor of the organization. In the very aspect of the studies on 

commitment has become an important discussion about the commitment as an attitude that 

generates proactive behaviors or as a passive workers' adherence to the expectations of the 

organization. The concept of consent was found in a sociological field as a kind of individual 

bond guided by internalization of the subordination role observed in work relations (Halaby, 

1986), which leads to consent or to obey the norms and rules of the organization. The 

subordination relation established between the employee and the employer is governed by the 

statement of these social roles, approximating the consent to the commitment passive 

component (Bar-Hayim & Berman, 1992), closely associated with worker loyalty behaviors. 

To the present research was to imposed the challenge of seeking, in a theoretical, conceptual 

and empirical plan, evidences that, in fact, it is dealing with separate phenomena that have 

different impacts on individuals and organizations. After organizational consent measure 

review and fine-turning, comparisons were made to the dimensions of the consent explanatory 

model with the affective and normative commitment basis. The results established the 

convergent validity between the intimate acceptance (consent dimension) and (commitment) 

affective base, confirming the hypothesis that the dimension of intimate acceptance 

superposes the affective commitment. The results as well identified that both of variables 

differ from the consent obedience dimension, culminating as an evidence of discriminant 

validity. It is concluded that the obedience dimension represents the bond (unidimensional) of 

the consent, and it should be considered as a distinct bond from the commitment. The research 

should adopt the name organizational consent as one that should replace the “old” obedience 

dimension. At the end of this paper, it can be seen greater theoretical and empirical 

delineation of the commitment and consent constructs. The methodological approach used 

here can be resumed and expanded in future studies, contributing to greater theoretical 

advances and practical applications of organization bonds. 

 

 

Key words: organizational consent, obedience, organization commitment, psychometric 

assessment, conceptual and empirical delimitation of bonds to organization. 
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INTRODUÇÃO 

Estabelecer limites conceituais e empíricos entre os construtos investigados é 

essencial para o desenvolvimento de qualquer campo de pesquisa. Na pesquisa social 

convive-se, comumente, com o uso de conceitos com distintas definições, gerando confusão 

conceitual e afetando a capacidade de a pesquisa empírica gerar resultados que possam ser 

integrados em um processo cumulativo. Diferentes perspectivas, vertentes, abordagens são a 

norma quando se toma qualquer conceito no campo dos estudos organizacionais, incluindo o 

domínio do comportamento organizacional. Deste modo, a pesquisa sobre os vínculos do 

trabalhador com a organização e o trabalho e, em especial, os estudos sobre 

comprometimento organizacional, não ficam imunes a esse traço característico da pesquisa 

social em geral.  

As questões conceituais e os limites que demarcam os diversos conceitos que buscam 

descrever os vínculos do trabalhador com a organização, têm, por seu turno, gerado intenso 

trabalho teórico e empírico em busca de melhor delimitação, como acontece na pesquisa 

sobre comprometimento organizacional (Bastos, 1993, 1996; Medeiros, Albuquerque, 

Siqueira, & Marques, 2002; Mowday, 1998; Cohen, 2003; Solinger, Olffen, & Roe, 2008; 

Klein, Molloy, & Cooper, 2009). Quando examinamos as vertentes de pesquisa sobre 

comprometimento no trabalho nos deparamos com várias fontes de diversificação. O 

comprometimento é estudado em relação a diferentes focos do contexto de trabalho 

(organização, carreira, trabalho, profissão, objetivos, sindicato, entre outros). Além disto, há 

diferentes conceituações sobre a natureza do próprio comprometimento, ora visto como um 

vínculo afetivo, normativo, calculativo, instrumental, de continuação, afiliativo, configurando 

o que a literatura considera bases ou processos psicossociais que geram o vínculo de 

comprometimento. À diversidade de focos e bases, alia-se a pluralidade de medidas, de 
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escalas, de instrumentos para avaliar os distintos comprometimentos em relação aos 

diferentes focos.  

Fica claro, assim, que paira sobre a área de pesquisa sobre os vínculos indivíduo-

organização, e mais diretamente o comprometimento, uma grande interrogação: em que 

medida há redundância conceitual, sobreposição e limites pouco claros entre os múltiplos 

vínculos ou entre os múltiplos comprometimentos no trabalho? Tal questão está presente 

mesmo quando se toma, especificamente, o vínculo de comprometimento organizacional. A 

redundância conceitual e a fragmentação do construto parece ser uma preocupação dos 

pesquisadores desde a década de 1980 (Morrow, 1983; Reichers, 1985; Osigweh, 1989) que 

se mantém atual, mesmo com algumas tentativas para a construção de um modelo integrativo 

(Becker, 1992; Cohen, 1993; Meyer & Allen, 1997; Meyer & Herscovitch, 2001). 

Uma destas tentativas integradoras - o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1997) 

- tornou-se dominante na pesquisa sobre comprometimento organizacional, ao postular que 

tal vínculo se estrutura em três distintas bases: afetiva, instrumental e normativa. Para os 

autores tais bases não devem ser consideradas “tipos” diferentes de comprometimento, mas 

sim dimensões que integram o vínculo de comprometimento, podendo ser combinadas em 

diferentes níveis.  

Apesar do modelo de J. P. Meyer e N. Allen continuar a ocupar um lugar de destaque 

na pesquisa da área, novos achados promoveram questionamentos importantes quanto ao 

desenho do modelo. Questões como a proposta por Meyer e Herscovitch (2001, p. 305): “será 

que comprometimento afetivo e comprometimento normativo são realmente formas distintas 

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

unidimensional?” indicam problemas intrínsecos ao modelo proposto e a necessidade de 

melhor delimitação conceitual das três bases propostas pelos autores. Neste caso, é 

importante destacar que os questionamentos vêm de um dos próprios autores do modelo 
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tridimensional, confirmando que ainda há questões que não foram suficientemente 

respondidas sobre o número de dimensões e a sua interdependência. 

  Cooper-Hakim e Viswesvaran (2005), ao realizarem um estudo de meta-análise, 

sugerem a existência de um construto comum subjacente às distintas formas de 

comprometimento organizacional, com exceção apenas para o comprometimento de base 

calculativa (ou de continuação) e ao comprometimento com o sindicato. Dentre outros 

achados, os autores também encontraram que existe uma forte correlação entre as bases 

afetiva e normativa do comprometimento, resultado que mostra a vulnerabilidade do modelo 

tridimensional de Meyer e Allen (1991).   

Em uma vertente de estudos paralela ao modelo tridimensional e aos questionamentos 

conceituais e empíricos que suscitou, pesquisadores propuseram e exploraram outras 

possíveis bases do comprometimento organizacional. A partir dos estudos sobre influência 

social realizados por Kelman (1958), a pesquisa empírica de O’Reilly e Chatman (1986) 

apontou a compliance
1
 como uma das bases do comprometimento, que compreende atitudes e 

comportamentos decorrentes de recompensas específicas, o que pode levar a diferenças de 

atitudes e comportamentos públicos e privados, que claramente diferem de um real 

compartilhamento de crenças. Compliance difere de processos de identificação, nos quais o 

indivíduo aceita a influência do outro para manter uma relação satisfatória, pelo desejo de 

pertença, por respeito aos valores (mas não necessariamente assumi-los); e também difere do 

processo de internalização, no qual valores e objetivos (pessoais e organizacionais) são, 

verdadeiramente congruentes. Assim, na própria vertente dos estudos sobre 

comprometimento tornou-se presente uma importante discussão: comprometimento é uma 

atitude que gera comportamentos proativos ou uma passiva adesão do trabalhador às 

expectativas da organização? 

                                                 
1
 Traduzida no presente estudo como ‘aquiescência’, embora a literatura nacional, em sua grande maioria, a 

tenha traduzido como ‘submissão’. 
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Outro estudo de meta-análise (Mathieu & Zajac, 1990) sobre comprometimento 

organizacional apresenta uma recorrente correlação negativa entre o construto e o nível de 

escolaridade do trabalhador. Assim, quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo, 

menor deverá ser o seu comprometimento com a organização. Esse resultado recebeu 

evidências adicionais no trabalho de Costa (2005) e Costa e Bastos (2005), que envolveu 

quase 1000 trabalhadores rurais de 32 empresas do agronegócio da região de Juazeiro e 

Petrolina (sertão nordestino). Os achados apontaram níveis bastante elevados de 

comprometimento organizacional, ainda que as condições de trabalho fossem adversas assim 

como observada à ausência de políticas e práticas de gestão de pessoas que fortalecem o 

comprometimento (Meyer & Allen, 1997). E, adicionalmente, entre os trabalhadores rurais, 

aqueles envolvidos nas tarefas mais ligadas à produção e com menor escolaridade, o 

comprometimento era significativamente maior.  

Esse estudo permitiu identificar, pela primeira vez, uma forte associação entre a 

adesão à norma de obediência e os níveis de comprometimento do trabalhador. Ou seja, 

quanto mais o trabalhador acreditava que deveria obedecer as ordens dos seus patrões, mais 

comprometidos se revelavam.  

As reflexões presentes na literatura e, especialmente os resultados da pesquisa com 

trabalhadores rurais fortaleceram a hipótese de que o comprometimento confundia-se, na 

medida utilizada com conformidade, obediência, submissão, algo bem distante da noção de 

que o comprometimento associa-se a comportamentos proativos em prol da organização. Os 

altos níveis de comprometimento entre trabalhadores com menor nível de escolaridade não 

pode revelar um valor cultural de subserviência e obediência ao empregador? Ou ainda, não é 

um produto das relações de autoridade que controlam o trabalhador e vêm à subordinação do 

empregado como inerente ao papel de “subordinado”? Será que o efetivo comprometimento 

não deve limitar-se a atitude e ações que contribuem para melhorar a organização não 
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necessariamente sendo a obediência a que os gestores definem? Os dados da pesquisa 

fortaleceram a hipótese de que esse vínculo mais passivo precisava ser isolado do conceito de 

comprometimento, abrindo-se uma nova e heurística veia de pesquisa que, no seu estágio 

inicial deveria conceitualizar este novo fenômeno e diferenciá-lo de comprometimento. 

O conceito de consentimento foi encontrado na literatura da Sociologia do Trabalho 

como um tipo de vínculo do indivíduo pautado pela internalização do papel de subordinação 

presente nas relações de trabalho, o que o leva a consentir ou a obedecer às normas e regras 

da organização. Essa vertente teórica explora as relações de autoridade entre trabalhadores e 

empregadores, consideradas inerentes aos desenhos hierárquicos de quaisquer organizações 

de uma economia capitalista (Halaby, 1986). Nesse campo de conhecimento, o termo 

consentimento refere-se ao vínculo que se estabelece entre trabalhador e organização sem 

referência aos aspectos afetivos ou psicológicos, cuja relação de subordinação que se 

estabelece entre empregador e empregado, é governada pela assunção desses papéis sociais. 

Tal definição, claramente aproxima o consentimento do componente passivo do 

comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992), bastante associado a comportamentos de 

lealdade do trabalhador dirigidos à organização, ao desejo de permanecer.  

O conceito de consentimento, vindo da tradição de uma outra disciplina, não pode ser 

confundido com o de comprometimento, tão presente nos estudos organizacionais. Desta 

forma, colocou-se o desafio de se buscar, no plano teórico, conceitual e empírico evidências 

de que estamos, de fato, lidando com fenômenos distintos que têm impactos diferentes sobre 

indivíduos e organizações.  

Colocou-se, então uma questão central para a presente tese: em que medida é possível 

delimitar, em termos conceituais e empíricos, o vínculo de comprometimento (oriundo dos 

estudos da psicologia organizacional) do vínculo de consentimento organizacional (cuja base 

parece residir nos estudos da sociologia do trabalho), que mais se aproxima de uma 
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obediência e adesão a normas? Junto a esta questão, também tornou-se fundamental verificar 

em que medida os instrumentos que avaliam o comprometimento organizacional possuem a 

capacidade de fazê-lo, distinguindo claramente, entre um trabalhador obediente de um 

trabalhador comprometido. 

Respostas iniciais a algumas dessas questões foram apresentadas por Silva (2009) e 

Silva e Bastos (2010). A autora partiu da noção da base compliance (O’Reilly & Chatman, 

1986), que remete a um vínculo de comprometido mais próximo da noção de submissão ou 

de consentimento. Importante esclarecer que a tradição cultural brasileira parece ter formado 

trabalhadores descendentes de um regime autoritário, cujos comportamentos mais se 

aproximam de uma postura conformista, de um consentimento organizacional. Contudo, o 

vínculo de comprometimento é frequentemente associado a comportamentos proativos, de 

engajamento em prol da organização. Como afirma Moscon (2009), mesmo entre gestores, a 

noção de um trabalhador obediente não corresponde ao que se pode considerar um 

trabalhador comprometido. 

A ausência de uma medida adequada para avaliar esse novo vínculo proposto, 

direcionou esforços para que o consentimento organizacional fosse operacionalizado, 

permitindo que fosse construída e validada uma escala para mensurá-lo.  Os alicerces foram 

constituídos a partir de reflexões teóricas de conceitos correlatos tais como ‘conformismo’ e 

‘obediência’, no campo da Psicologia Social (Milgram, 1963; Kiesler & Kiesler, 1973; 

Lutsky, 1995) e da Sociologia (Burawoy, 1983; Halaby, 1986; Guareschi & Grisci, 1993). 

Bar-Hayim e Berman (1992), que diferenciam o comprometimento passivo do 

comprometimento ativo, sendo este último representado pelos processos de identificação e 

internalização, afirmam que as escalas mais utilizadas não distinguem entre os dois padrões 

de comprometimento organizacional, o que poderia explicar algumas fragilidades de 

resultados envolvendo, por exemplo, antecedentes de turnover, absenteísmo. 
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O modelo teórico do consentimento com melhor ajuste indicou uma solução bifatorial, 

constituída pelas dimensões obediência e aceitação íntima, no qual pressupõe-se que o 

trabalhador consente com as demandas organizacionais motivado por uma obediência ao 

superior (hierárquico), seja em função da sua posição de subordinado, por uma resposta 

automática, ou em decorrência de aceitação íntima baseada na crença genuína dos valores e 

objetivos organizacionais (Silva, 2009; Silva & Bastos, 2010).  

A distinção entre consentimento e comprometimento se torna particularmente 

importante quando se consideram as transformações que têm ocorrido no mundo do trabalho 

na contemporaneidade. O processo de globalização, a intensificação da competitividade e da 

busca de diferenciais competitivos pelas organizações exige um perfil bem diferente de 

trabalhador nesse século XXI (e talvez desde a década de 1980). Exigências mais complexas 

que podem ser retratadas por expressões, como polivalência e policompetência do 

trabalhador, bem como novos modelos de gestão, fazem com que as empresas busquem 

candidatos cada vez mais qualificados (Veloso, Rocha, Lanari, & Arruda, 1999) e, também, 

desenvolvam políticas de gestão de pessoas para reter seus talentos, especialmente àqueles 

que estejam dispostos a se engajar em prol dos objetivos da organização (Mendonça, 2002; 

Faissal, Passos, Mendonça, & Almeida, 2005). Na verdade, priorizar a contratação de pessoas 

comprometidas parece já ser uma prática dos profissionais de recursos humanos que, mesmo 

em um mundo globalizado, desejam administrar baixos níveis de turnover. Entre algumas das 

estratégias utilizadas pelas empresas, destacam-se a integração do planejamento à execução 

das atividades do trabalhador, redução de níveis hierárquicos, incentivo à capacitação e 

desenvolvimento, desenvolvimento de equipes de trabalho autogerenciadas e trabalhadores 

polivalentes (Starkey, 1997; Ulrich, 1998; Ruas, Antonello, & Boff, 2005).  

Esse novo perfil de trabalhador encontra-se associado a profissionais que sejam 

participativos, que tenham senso crítico, contribuam com sugestões, promovam melhorias 
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nos processos de trabalho e na organização como um todo. Claramente, um perfil que se 

distancia do trabalhador que obedece a ordens, obedece ao superior imediato, que segue as 

regras, como parece ser mais frequente em organizações burocráticas (Gondim, Estramiana, 

Gallo, Sá, & Rios, 2008). Em direção oposta a esta é por onde seguem as organizações 

contemporâneas, visto que cada vez mais, buscam-se indivíduos com ótima qualificação e 

que extrapolem ao trabalho prescrito, como caracterizado pela expressão “trabalhador de 

conhecimento” (Boff & Abel, 2005).  

Nesse contexto, a distinção entre trabalhadores efetivamente comprometidos e apenas 

obedientes pode ser algo importante não apenas teoricamente. Há implicações práticas claras 

em termos de políticas e práticas de gestão que favoreçam um e não outro tipo de vínculo 

(Ogilvie, 1986 citado por Meyer & Allen, 1997; Arthur, 1994). Assim, justificam-se os 

esforços da presente pesquisa que busca o refinamento da medida de consentimento 

organizacional, validada por Silva e Bastos (2010), aprimorando sua definição conceitual, 

aprimorando os seus indicadores psicométricos além de buscar uma melhor compreensão dos 

limites conceituais e empíricos entre comprometimento e consentimento.  

Assim, foram definidos como objetivos do presente trabalho: 

Objetivo Geral:  

Identificar os limites conceituais e empíricos entre os construtos “comprometimento 

organizacional” e “consentimento organizacional” nos vínculos que trabalhadores 

desenvolvem com suas organizações empregadoras, construindo e testando modelos 

explicativos. 

Objetivos Específicos:  

1. Analisar a produção científica nas áreas da psicologia organizacional, da psicologia 

social e da sociologia do trabalho que embasam as vertentes de pesquisas sobre os 
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construtos de comprometimento organizacional e consentimento nos vínculos que o 

trabalhador estabelece com sua organização empregadora.  

2. Revisar o modelo conceitual e refinar a medida do consentimento organizacional, 

como ponto de partida para a análise das relações entre suas dimensões e com os 

comprometimentos afetivo e normativo;  

3. Avaliar se as dimensões do consentimento organizacional (obediência e aceitação 

íntima), o comprometimento afetivo e o comprometimento normativo possuem 

antecedentes e consequentes distintos, buscando evidências adicionais de validade 

discriminante entre os dois construtos. 

A presente tese de doutorado adotou uma das possibilidades abertas pelo Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da UFBA de estruturação do trabalho final. Ela se constitui de 

três artigos científicos, estrutura que privilegia a posterior publicação, facilitando o acesso 

das comunicações à comunidade acadêmica e a outros leitores. Esse novo desenho foi um 

grande desafio para a autora, não apenas por ser uma “nova” forma e por esse motivo, ainda 

pouco conhecida, mas e principalmente, pelo intenso exercício em apresentar os conteúdos 

essenciais nos artigos minimizando a ocorrência de repetição. Assim, a presente tese está 

composta por três artigos, estruturados da seguinte forma: 

1. Estudo teórico conceitual que discute as bases do construto consentimento 

organizacional, a partir das contribuições da Sociologia do Trabalho e da 

Psicologia Social; 

2. Estudo empírico que apresenta o refinamento da medida de consentimento 

organizacional, a escala validada e estudos iniciais de validade discriminante 

entre as duas dimensões do construto e o comprometimento organizacional 

(afetivo e normativo); 
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3. Estudo empírico que apresenta evidências adicionais de validade discriminante 

entre as duas dimensões do consentimento e o comprometimento (afetivo e 

normativo), considerando antecedentes e consequentes do comprometimento.  

Ao final, são apresentadas as considerações finais, que cumprem o papel de integrar 

os resultados encontrados na pesquisa desenvolvida na presente tese. Em seguida, são 

apresentadas as limitações dos estudos, assim como algumas propostas para uma nova agenda 

de pesquisa que permita a continuidade dos trabalhos já iniciados. 
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CONSENTIMENTO ORGANIZACIONAL:  

BASES TEÓRICAS QUE ALICERÇAM O CONSTRUTO 

 

 

 

Organizações
2
 de trabalho representam coletividades especializadas empenhadas na 

produção de bens ou serviços, que dependem de seus atores sociais para que eles se 

concretizem e sejam disponibilizados para a sociedade. Esse é um território fértil para que 

floresçam os vínculos entre indivíduo-organização, dentre eles, notadamente, o 

comprometimento organizacional.  

É inquestionável o esforço de pesquisadores ao longo de décadas debruçados em 

explicar a constituição do fenômeno, assim como de um consenso acerca de uma medida para 

o construto, o que gera não somente o seu alargamento, confusão conceitual, mas também a 

produção exacerbada e diversificada de medidas para o comprometimento organizacional 

(Morrow, 1983; Reichers, 1985; Osigweh, 1989).  

Entretanto, apesar de o estudo dos vínculos entre indivíduo-organização ter o 

comprometimento como um dos maiores representantes de pesquisas internacionais e 

nacionais, recentemente outros vínculos têm sido alvo de estudos como o entrincheiramento 

organizacional (Rodrigues, 2011) e o consentimento organizacional (Silva, 2009). 

Nos últimos anos, a convicção de que dimensões que integram os modelos 

multidimensionais do construto parecem que são melhor depreendidas como construtos 

distintos (Silva, 2009). Trabalhos de pesquisas com esse objeto de estudo conduziram a 

autora a agregar esforços nos estudos que busquem ampliar a precisão do comprometimento, 

                                                 
2
 No presente trabalho o termo “organização” será utilizado de forma intercambiável com o termo “empresa”, 

desconsiderando os distintos aspectos a eles inerentes.  
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cujos achados revelaram indícios de um novo vínculo entre indivíduo-organização, aqui 

denominado consentimento organizacional.  

O presente artigo tem como objetivo discutir as bases do fenômeno consentimento 

organizacional, apresentando questões circunscritas pelos significados que o termo pode 

assumir no contexto das relações de trabalho, incorporando as contribuições substanciais das 

áreas da Sociologia do Trabalho e da Psicologia Social. Transversalmente à discussão serão 

indicados pontos que se cruzam à Psicologia Organizacional, especialmente em relação às 

bases afetiva e normativa do comprometimento organizacional, revelando o conjunto de 

tensões e reflexões teóricas que se apresentam na literatura.  Ao final, será apresentada a 

definição do construto, após o refinamento dos estudos teóricos e empíricos realizados na 

presente tese.  

 

Consentimento Organizacional: Questões Conceituais que Cercam o Conceito 

Antes de adentrar propriamente no campo sociológico e psicológico, considera-se 

relevante fazer algumas incursões no significado da palavra consentimento visto a 

aglutinação de significados que lhes pode ser associados e que parecem existir na linguagem 

cotidiana, que também compõe o universo das organizações. 

Para tal, recorreu-se à sua definição a partir de um dicionário da língua portuguesa 

(Ferreira, 1999). A palavra tem como origem o latim (consentire + mento) e possui alguns 

significados, como por exemplo: “Ato de consentir. Permissão, licença. Anuência, aprovação, 

acordo. Aprovação tácita.” A forma verbal consentir apresenta interpretações 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 [...]” (pp. 532-3).  
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Dentre essas interpretações, é importante investigar mais detalhadamente pelo menos 

um dos sinônimos propostos, a saber, o verbo “aquiescer”, pois é considerado um dos 

sinônimos que melhor representam o consentimento (Silva, 2009). Ainda com base em 

Ferreira (1999), aquiescer, também de origem latina (aquiescere), possui como significados 

os verbos “consentir, assentir, concordar, anuir” (p. 176). Considerando que o objeto de 

investigação do presente trabalho é grafado na condição de substantivo (consentimento), 

adicionou-se à discussão o verbete aquiescência, cujos significados apresentados até então 

parecem se confirmar, pois corresponde ao “Ato ou efeito de aquiescer; anuência, 

consentimento, assentimento” (p. 176). 

Logo, vê-se que o consentimento parece abarcar todos esses significados, posto à 

congruência substancial que há entre eles. Entretanto, os termos aquiescência, anuência e 

aprovação tácita são os que parecem melhor representar uma atitude de recepção, a noção de 

um comportamento aberto a priori, que permite ou tolera as demandas requeridas por outrem, 

condição a qual o indivíduo concede a sua permissão, ou seja, consente.  

Como o contexto do presente estudo é o campo das relações de trabalho, mesmo 

considerando os diversos e novos desenhos organizacionais, sabe-se que os arranjos 

hierárquicos sempre subjazem as estruturas das organizações, mesmo em seus desenhos mais 

atuais. Sendo assim, foram adicionados a presente discussão mais três termos cujos 

significados podem oferecer contribuições importantes, a saber, submissão, subordinação e 

subordinado. Novamente, se recorreu a Ferreira (1999), que dentre outras definições para 

submissão, destaca-se “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; [...] subserviência” (p. 1894). Já 

subordinação é considerada como “Ato ou efeito de subordinar(-se). Estado de dependência 

ou obediência em relação a uma hierarquia (de posição ou de valores); submissão” (p. 1894). 
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E, o substantivo subordinado quer dizer alguém “Dependente, inferior, subalterno [...]. Que, 

em conexão com outra coisa, ocupa lugar inferior; secundário [...]. Aquele que está sob as 

ordens de outro [...]” (p. 1894).         

As contribuições do dicionário da língua portuguesa permitem compreender que a 

condição, o papel de subordinado parece se configurar em um dos papéis sociais do 

trabalhador
3
. Nesse sentido, ser empregado de uma organização associa-se a conjuntura de ter 

um superior imediato, ao qual o trabalhador deverá responder, o que incontestavelmente, 

pressupõe a existência de uma relação de subordinação.  

Embora não pertença ao foco do presente estudo, tendo em vista situar-se no campo 

de conhecimento do Direito do Trabalho, assume-se o risco a uma pequena digressão, no 

momento que se incorpora à discussão o termo subordinação jurídica (Fragale, 2002). 

Considera-se sua pertinência, pois é reputada como característica essencial do instrumento 

que formaliza as relações de trabalho no Brasil, o contrato de trabalho.  Inicialmente, a 

subordinação foi considerada em “termos de sujeição ou de submissão por parte do 

trabalhador revelando o lado passivo do poder de comando daquele que assume os riscos do 

empreendimento e dirige o trabalho” (p. 122). A este ponto de vista, diz-se que subjetivismo 

e personalismo encontram-se associados à subordinação, representada pelo que se denomina 

poder de mando do empregador, que ocorre, “pelo dever de obediência do empregado” (p. 

122).  

O ponto de vista jurídico também deixa evidente que o empregador representa aquele 

que detém o poder de comando em relação ao trabalhador, como os significados associados 

às palavras subordinação e a aquiescência. Mas, nos complexos arranjos hierárquicos 

organizacionais, para o trabalhador a figura do empregador é, frequentemente, senão em sua 

                                                 
3
 No presente artigo, a palavra “trabalhador” é considerada sinônimo de “empregado”. 
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totalidade, representada pelo superior imediato, aquele que possui o poder de mando em 

relação ao seu subordinado.    

Entretanto, um aspecto merece destaque à luz do direito trabalhista, já que a 

subordinação não estaria direcionada para o trabalhador em si, haja vista que o objeto do 

contrato é o trabalho por ele realizado, e não a pessoa em si do trabalhador. Ademais, Fragale 

(2002) afirma que essa ótica parece ser de difícil manejo, mesmo por juristas, pois os 

esforços para separar o trabalhador do trabalho por ele produzido, não têm sido profícuos. 

Para os profissionais desse campo de conhecimento, a solução da questão apresentada 

encontra-se na tentativa de estabelecer um critério objetivo do que seja subordinação, 

deixando explícito que ao falar-se sobre subordinação, estar-se referindo à atividade 

desenvolvida, executada pelo trabalhador e não a ele, condição cada vez mais complexa 

principalmente quando se refere ao segmento de serviços. Nesse sentido, Romita (1981 citado 

por Fragale, 2002, p. 122) complementa que subordinação jurídica consiste “na integração da 

atividade do trabalhador na organização da empresa mediante um vínculo contratualmente 

estabelecido, em virtude do qual o empregado aceita a determinação, pelo empregador, das 

modalidades de prestação de trabalho”. 

Com base nessas considerações, acredita-se que a posição de subordinação traz em 

seu âmago uma condição de dependência ou obediência em relação ao superior imediato 

(representante da organização), com pouca ou mesmo nenhuma autonomia diante das 

demandas organizacionais, procedimentos e normas que devem ser cumpridos pelo 

trabalhador. Tanto os significados quanto as contribuições advindas do campo do Direito do 

Trabalho reforçam o perfil de um trabalhador que, muito mais parece submisso a ordens, que 

se submete à autoridade, ou ainda que seja considerado como um trabalhador subserviente, 

obediente.  
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Esses conteúdos convergem para comportamentos de um indivíduo que cumpre o que 

lhe é solicitado, como se diz na linguagem cotidiana, um indivíduo que é obediente. Mais 

ainda, no campo do senso comum, em se tratando de indivíduos adultos (ou jovens), o termo 

possui conotação negativa, significando que aquele que obedece ao outro o faz sem 

necessariamente, compreender ou analisar criticamente o que lhe é requerido ou imposto, o 

que se pode chamar de uma atitude “passiva”. Não obstante, a obediência também pode 

ocorrer em indivíduos que possuem senso crítico, recursos cognitivos ou mesmo naqueles 

que discordem de normas ou procedimentos estabelecidos, e, nestes casos, acredita-se que a 

obediência acontece em função de uma decisão estratégica.   

Ainda que se trate de palavras distintas, pois não são sinônimas (consentimento, 

aquiescência, submissão, subordinação, subordinado, obediência), constituem-se em um 

conjunto de significantes cujos significados convergem para um foco comum, que caracteriza 

uma relação assimétrica de poder (hierárquica), demarcada pela subordinação, o que requer 

do trabalhador comportamentos direcionados ao atendimento das demandas advindas da 

organização, comumente representa pelo superior imediato. São significados que conduzem à 

noção de que, nesse caso, é muito mais coerente falar-se de um vínculo de consentimento do 

trabalhador do que de qualquer outro vínculo entre indivíduo-organização.   

Apresentadas as questões intrínsecas ao significado da palavra consentimento, 

utilizada na linguagem coloquial, passa-se a contribuições oriundas de pesquisas teóricas e 

empíricas, da área da Sociologia do Trabalho. 

 

Consentimento Organizacional: as Bases a Partir da Sociologia do Trabalho  

É no campo de conhecimento da Sociologia do Trabalho que reside o berço do marco 

conceitual do consentimento organizacional, particularmente nos estudos de Burawoy (1983, 

1990). Resultados de uma pesquisa etnográfica realizada na década de 1970 são relatados no 
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livro Manufactoring Consent, cujo título foi traduzido como “a fabricação do 

consentimento”.  Seu trabalho teve como principal objetivo identificar os mecanismos que 

deram suporte aos representantes das fábricas para desenvolver comportamentos de aceitação 

à dominação do trabalhador.  

Nessa época, outro sociólogo (Edwards, 1979 citado por Burawoy, 1983, 1990), 

desenvolveu um trabalho no qual elucida três formas de controle relacionadas a modelos de 

gestão, envolvendo as relações que se firmam entre empregado-empregador. O autor 

argumenta que “controle simples” foi a primeira forma de controle durante o século XIX, 

esclarecendo tratar-se de uma forma na qual os superiores exerciam domínio personalista e 

arbitrário sobre os empregados, em um contexto cercado por empresas pequenas e, na 

maioria, imersas em mercados competitivos. Com a chegada do século XX, fala-se da 

estratégia do “controle técnico”, que tem como marca a linha de montagem. Eram utilizados 

sistemas de incentivo e recursos tecnológicos para exercício do controle dos trabalhadores, ao 

mesmo tempo em que se impunha o ritmo de trabalho. A terceira forma de controle emerge 

após a segunda guerra mundial, denominada “controle burocrático”, a qual utiliza regras 

(procedimentos) para determinar as atividades de trabalho, medir o desempenho laboral, 

assim como para determinar punições dirigidas aos trabalhadores. Ainda para Edwards, 

embora cada uma das três formas de controle tenha sido característica de um período, todas 

parecem coexistir na economia americana contemporânea em função dos movimentos dos 

mercados. 

Embora o autor acima tenha se dirigido à cultura americana, não deve ser difícil 

associar os três tipos de controle à gestão de organizações nacionais contemporâneas. Isso 

porque apesar de tantas transformações que têm ocorrido no mundo do trabalho, como a 

gestão do conhecimento, aprendizagem organização, gestão por competências (Ruas, 

Antonello, & Boff, 2005), essas novas práticas gerenciais parecem que ainda não chegam a 
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fazer parte do cotidiano da maioria das organizações no Brasil, considerando que as 

estruturas das empresas brasileiras sofrem grande influência de “características de poder e 

pelo personalismo” (Tanure, Evans, & Pucik, 2007). Os autores complementam que esse 

desenho direciona as empresas a uma estrutura altamente piramidal, na qual devem coexistir 

os distintos tipos de controle associados aos modelos de gestão. 

A análise dessas estratégias de controle permite observar que medidas de coerção e 

punição ainda prevalecem para se obter o consentimento do trabalhador. Burawoy (1990) 

afirma que mesmo com a evolução dos regimes ao longo do tempo, os procedimentos ainda 

se constituem em alicerces para “comandar o consentimento [do trabalhador] ao sacrifício. 

As negociações cooperativas e os programas de melhoria das condições de trabalho são duas 

faces do mesmo despotismo hegemônico” (p. 33). Em trabalho recente, Burawoy (2010), 

retoma seus resultados e ratifica que a hegemonia é a base para a organização da produção 

industrial contemporânea. Sua argumentação articula a coordenação dos interesses do capital 

com os interesses do trabalho, ou seja, para ele, a cooperação
4
 dos trabalhadores com o 

sistema capitalista seria fruto das estruturas e instituições do mundo do trabalho.   

A pesquisa de Ramalho (1991 citado por Ramalho & Esterci, 1996) encontra-se 

alinhada às ideias de M. Burawoy ao afirmar que, embora sejam visíveis “sinais de 

resistência por parte dos trabalhadores, ocorre uma espécie de combinação de controle, 

consenso e negociação, indicando a necessidade de pensar o processo de trabalho também em 

termos de produção de consentimento” (p. 26).  

A partir dos primeiros estudos de Burawoy (1983) e com base na teoria da autoridade 

(Weber, 1994), o apego (attachment) do trabalhador à organização foi analisado por Halaby 

(1986), revelando que as relações entre empregador e empregados são estabelecidas no cerne 

de vínculos de autoridade. Assim, é nas relações hierárquicas de subordinação que esses 

                                                 
4
 Neste trabalho, Burawoy (2010, p. 17) parece utilizar o termo cooperação com o mesmo significado do termo 

consentimento.  
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vínculos encontram um dos principais fatores que sustentam as interações que governam o 

mundo do trabalho. Halaby afirma ainda que 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, por esses atores, desses papéis sociais.  

Nesse sentido, compreende-se que ser subordinado é condição intrínseca ao papel do 

trabalhador, assim como a existência de “códigos normativos que especificam maneiras 

moralmente corretas de dominação” (Bastos, 1994, p. 50). E o empregador é percebido pelo 

trabalhador como detentor de uma autoridade legítima, o que provavelmente conduz o 

empregado a consentir, a cumprir com as demandas da organização. Os achados de Burawoy 

(1983, 1990, 2010) e de Halaby (1986) coadunam com os argumentos apresentados por 

Fragale (2002) acerca da condição de subordinação do trabalhador. Os sociólogos 

acrescentam que esta condição se constitui por meio de códigos normativos 

institucionalizados que delineiam o modelo de dominação, ressaltando que deve ser o 

elemento crucial de vínculos que se desenvolvem entre os trabalhadores e as organizações. 

O modelo proposto por Halaby (1986) se fundamenta na teoria de autoridade de M. 

Weber, ao afirmar que o vínculo entre trabalhador-organização é, em parte, um meio que 

possibilita aos trabalhadores avaliarem as práticas de gestão, que perpassa crenças 

legitimadas e que, por sua vez, orientam modelos apropriados de dominação. Para ele, o 

vínculo que amarra o trabalhador ao empregador, está associado à força desse laço e foi 

definido como a probabilidade que o trabalhador possui de, voluntariamente, romper seu 

contrato de trabalho com a organização, o que pode ser remetido à intenção de saída da 

organização (Menezes & Bastos, 2010a). Workplace Authority (autoridade no trabalho) foi a 

abordagem proposta por Halaby (1986) que traz como essência 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 (p. 635). 

O modelo teórico desenvolvido destaca que não se tratam de vínculos psicológicos, 

pois não há um caráter afetivo nessas relações, entendendo que o foco está na força da 

relação de autoridade. E a percepção de que esta é considerada como autoridade legítima, 

pelo trabalhador, reconhecendo que ali se encontra a figura que exerce o comando, direciona 

o trabalhador a cumprir o seu dever.  

Ainda para Halaby (1986), as relações entre subordinados e aquele que exerce o 

controle, se estabelecem na trama das relações de autoridade, imanentes aos mercados 

capitalistas. Mais ainda, considera que as relações hierárquicas são um dos principais fatores 

que estruturam as relações que norteiam o mundo do trabalho.  

Como já observado por Silva (2009), o enfoque sociológico tem suas raízes em 

relações de autoridade, em processos normativos que foram internalizados ao papel social de 

subordinado, àquele a quem cabe o cumprimento das obrigações do trabalhador. Ora, cumprir 

as obrigações, ordens, deveres, mais parece comportamentos associados a trabalhadores que 
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poderiam ser chamados de submissos, passivos, que obedecem ao superior imediato, 

características de um tipo de vínculo mais próximo do consentimento que de outros, como do 

comprometimento organizacional.  

Esse tipo de relação entre empregado-empregador pode ser exemplificado a partir das 

ideias de Argyris (1969), ao afirmar que a organização formal possui a cadeia de comando 

definida, estabelecendo que a liderança tenha como responsabilidades o controle, a direção, a 

maestria das relações que se constituem entre as partes (subordinados e superiores), fazendo 

com que cada uma delas desempenhe sua função adequadamente. O autor argumenta que há 

uma hierarquia de autoridade cujo vértice representa o agente que dirige e controla aqueles 

que ocupam a base da pirâmide. Esse desenho organizacional visa a fazer com que os 

trabalhadores “dependam, obedeçam e se subordinem ao chefe” (p. 74), fator que fomenta 

comportamentos passivos e de subordinação, valorizados pela alta hierarquia.  

O estudo de Halaby (1986) retoma os tipos de dominação e legitimidade, oriundos da 

teoria weberiana, na qual dominação é definida 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 

(Weber, 1994, p. 139). 

Entretanto, são os motivos que determinam o tipo de dominação e as relações entre os 

indivíduos. Eles podem ser materiais e racionais (com fins utilitários), podem decorrer do 

costume (hábito cego de um determinado comportamento) e podem ainda ser exclusivamente, 

afetivos. Weber (1994) faz uma ponderação ao afirmar que se a dominação tivesse alicerce 
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somente nesses fundamentos, apresentaria instabilidade e, complementa indicando que o 

elemento que traz estabilidade ao processo de dominação é a crença na legitimidade. 

Por sua vez, a legitimidade possui bases distintas que exercem influência nos 

diferentes tipos de obediência. A teoria da autoridade M. Weber refere três tipos puros de 

dominação, a saber, a dominação legal (racional); a dominação tradicional; e a dominação 

carismática. Embora os três tipos de dominação possam ser associados a relação entre 

indivíduo-organização, no presente estudo, o maior foco de interesse volta-se para a 

dominação legal.  

A dominação legítima de caráter legal (ou racional), como o próprio nome indica, tem 

sua base na crença da legitimidade das ordens e no direito de comando dos que tenham sido 

nomeados para exercer a dominação, sendo a burocracia um de seus símbolos, independente 

do tipo de empresa. Na dominação de caráter legal, diz-se que a obediência não será 

direcionada a uma pessoa em si, mas àquele que personifica uma regra definida, na verdade, 

àquele considerado um “superior hierárquico”, indivíduo a quem o direito de mando foi 

legitimado por procedimento previamente estabelecido. 

A busca para melhor compreender o fenômeno da dominação do trabalhador recebeu 

novos elementos dos estudos do consentimento (Burawoy, 2010), ao considerar duas visões 

divergentes: “de um lado, a dominação simbólica em Bourdieu, na qual o dominado não 

reconhece sua submissão como tal; de outro lado, a hegemonia em Gramisci, na qual o 

dominado reconhece e consente sua submissão” (p. 52). A aparente contradição explicita 

como ponto em comum a ênfase quanto à submissão, pois nas duas situações, o trabalhador 

encontra-se na condição de dominado (de subordinado) e, se diferencia apenas quanto ao 

reconhecimento ou não, dessa submissão (do consentir). 

Ainda que a obediência não seja de ordem pessoal, ela será dirigida a alguém. O 

empregado que foi contratado para um determinado cargo, que possui atividades definidas 



38 

 

(trabalho prescrito), constrói suas relações no contexto organizacional fundamentadas em 

códigos normativos intrínsecos aos relacionamentos laborais. Assim, o trabalhador é parte de 

um arranjo normativo e a expectativa é que haja obediência em relação ao seu superior. 

Embora seja discutível a amplitude do grau de liberdade, é esperado que o trabalhador pouco 

discuta as ordens recebidas, mesmo quando lhes parecerem incoerentes. Considerando que se 

trata de seu superior hierárquico, detentor de uma posição legítima e a legitimidade exerce 

influência nos modelos cognitivos do empregado, se a autoridade é legítima, qual é o motivo 

para questioná-la ou contestá-la? Nesse sentido, a vertente sociológica reafirma que os 

vínculos entre indivíduo-organização não se encontram no campo psicológico ou afetivo, mas 

sim no papel de empregado internalizado pelo trabalhador. 

O trabalho de Bastos (1993), que analisou as vertentes de pesquisa sobre os vínculos 

do trabalhador com a organização, desvelou um ramo específico de estudos situado no campo 

da Sociologia do Trabalho e das Organizações. Tal ramo, diferentemente das vertentes 

psicológicas mais investigadas até então, relacionadas ao comprometimento, promove uma 

perspectiva teórica distinta e, inclusive, um construto específico para este vínculo definido no 

presente estudo, como consentimento organizacional.   

Ao dirigir o olhar para a realidade brasileira, as características das organizações 

burocráticas, revelam forma e força próprias. Segundo Freitas (2006), as relações ditas de 

dominação presentes durante o período colonial, podem contribuir para a compreensão dos 

comportamentos de obediência do trabalhador quando afirma que   

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 
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(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 (p. 49).   

Com o início do século XIX, também chega ao Brasil o período de industrialização, 

especialmente em cidades maiores, entretanto esse fenômeno ocorreu apenas no meio urbano, 

pois no meio rural, ao trabalhador assalariado não seria dada a posição de “chefe” (superior), 

visto ser declarado incapaz para tal (Davel & Vasconcelos, 2006). É nesse terreno antagônico 

considerando que por um lado, foi do processo de industrialização que emergiram líderes 

operários, mas por outro (no campo) isso sequer pôde acontecer, que surge o que os autores 

chamam de operário moderno. Ressaltam que o perfil do “novo” operário teve como lastro 

relações de dependências muito fortes, oriundas do percurso sócio-histórico de subserviência. 

Ao se referirem a questões ligadas à gerência e autoridade em empresas nacionais, 

Davel e Vasconcelos (2006) alertam que “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” (p. 95). Segundo eles, há uma forte marca na sociedade brasileira, 

considerando a existências de dois “mundos”, um denominado inferior, e por isso dominado; 

e outro que seria superior, advindo da cultura colonizadora europeia, sendo “triunfante e 

dominador” (p. 97).  

A discussão sobre processos de dominação, a subordinação, o subjugo encontram em 

Sennet (2001) contribuições valiosas. O autor discorre sobre o contexto fabril nos primeiros 

anos do século XIX, esclarecendo um pouco mais acerca das relações de dominação entre 

subordinado e superior. Suas ideias resgatam um viés histórico que parece ter exercido 

influência no que atualmente, chama-se de modelos de gestão, e na verdade, essa influência 
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perece muito atual. O autor afirma que, nesse período, as agressões corporais aos 

trabalhadores eram muito frequentes e um dos exemplos pode visto na seguinte afirmação: 

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 (p. 129). 

O desenvolvimento da indústria parece ter feito com que os castigos físicos fossem 

calmamente saindo de cena, entretanto concederam espaço a controles que, mesmo distintos 

parecem exercer o mesmo poder de subjugação ao trabalhador.  

A hierarquia e as estratégias de controle, em indústrias de processos contínuos em 

Camaçari-BA, se constituem em pilares do estudo de Guimarães e Agier (1990), mesmo na 

segunda metade do século XX. Nesse contexto, era o nível de escolaridade dos trabalhadores 

que melhor demarcava a condição hierárquica, mas mesmo sendo detentor de um curso de 

nível técnico, esses trabalhadores eram chamados de “peões”, termo que, claramente, 

desqualifica o indivíduo visto sua conotação pejorativa, associando-o ao nível inicial da 

hierarquia organizacional.    

Com base nos achados da pesquisa, os autores 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” (Guimarães & Agier, 1990, 

p. 56) e na opinião dos trabalhadores (subalternos), estes “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” (p. 62). 

Esses resultados deixam em evidência o modelo que os trabalhadores parecem ter 

construído acerca de sua identidade e papel desempenhado nas organizações, espaço no qual 

lhes cabe obedecer, seguir as normas da empresa, aceitar as imposições da chefia; em 
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contrapartida, consideram que o poder se centra na instância superior (hierárquica). Nesse 

modelo, vê-se com clareza a cisão entre dois mundos que, aliás, lembram aqueles do século 

XIX (Davel & Vasconcelos, 2006), ainda que com um matiz mais tênue, visto que um deles 

pode ser o mundo do “patrão” e outro, o do “peão”. Guimarães e Agier (1990) acrescentam 

que essa ótica não é apenas do “peão”, mas também dos gestores (“patrão”) ao ressaltarem a 

importância da obediência dos trabalhadores, seja no que tange ao cumprimento de ordens, 

seja em relação a uma postura de subserviência para com o superior hierárquico.  

Estudo realizado com trabalhadores brasileiros de uma indústria automobilística 

apresenta a fala do trabalhador que afirma caber ao patrão “mandar” no empregado, e aos 

trabalhadores cabe “obedecer”, ratificando o poder que se instala no superior hierárquico e a 

obrigação de obediência que se espera do trabalhador no trabalho (Rodrigues, 1970 citado por 

Frederico, 1978). No trabalho de Frederico, também se encontra o relato de uma imagem 

associada ao trabalhador brasileiro, muito similar ao perfil da presente discussão, que o 

considera um indivíduo “naturalmente submisso à dominação paternalista do patronato e ao 

autoritarismo das lideranças” (p. 135).  

Franca (2007), em seu estudo do trabalho no espaço da fábrica, realizado com 

operários da empresa General Motors (GM), afirma que na visão dos trabalhadores, a política 

de gestão da empresa sofreu uma grande mudança no início dos anos 1990. Anteriormente, os 

operários relatam que as relações entre subordinados e gerência eram praticamente 

inexistentes, sem diálogo, o que na expressão do operário significa dizer que “era na base do 

chicote” (p. 66). O autor destaca que os trabalhadores realizavam tarefas pré-definidas pelas 

respectivas chefias, cujas ordens eram rígidas, sem espaço para questionamentos. 

Manifestações de discordância ou mesmo de insatisfação, eram recebidas como “afronta, 

desobediência” (p. 66). Resultados que indicam que, ao trabalhador, cabia simplesmente uma 

postura passiva, cumpridora de ordens e obrigações, sem ao menos a possibilidade de 
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questionar seu interlocutor. A expectativa era de um subordinado que cumprisse o seu papel 

no espaço de trabalho, que fizesse aquilo que lhe fosse determinado pelo seu superior, noção 

encontrada no trabalho de sociólogos (por exemplo, Halaby, 1986) e de psicólogos como 

Bar-Hayim e Berman (1992) ao se referirem ao componente passivo do comprometimento do 

indivíduo com a organização.  

Achados mais recentes (Pinho, 2009) indicam que ainda existe esse mesmo 

alinhamento, ou seja, a obediência nas organizações permanece como um dos 

comportamentos esperados por gestores nas relações de trabalho contemporâneas, mesmo 

que possam parecer antagônicas ao perfil do novo trabalhador (que requer competências 

como, por exemplo, multifuncionalidade, resolução de problemas, melhoria de processos, 

habilidade para trabalhar em equipe).  

As características que têm sido solicitadas do trabalhador nesses últimos anos 

(Veloso, Rocha, Lanari, & Arruda, 1999) em pouco se aproximam do perfil que se associa ao 

trabalhador “obediente” (vínculo de consentimento) e parecem muito próximas do perfil de 

trabalhadores ditos “comprometidos”, principalmente aqueles que são comprometidos 

afetivamente (Mowday, Porter, & Steers, 1982; Meyer & Allen, 1991), já que o vínculo de 

comprometimento em muito tem sido associado a comportamentos prossociais, a esforço 

extra do trabalhador em prol da organização. Contudo a literatura também revela que se 

espera do trabalhador comportamentos de obediência às demandas organizacionais, às 

solicitações da chefia (Pinho, 2009), o que a priori, parece contraditório. Em sendo assim, é 

difícil pensar que comportamentos prossociais possam ocorrer simultaneamente a 

comportamentos de obediência. Por sua vez, a condição de trabalhador, por si, (aquele que 

trabalha para um empregador estará na condição de subordinado), requer algum nível de 

obediência a ordens e normas da organização contratante.  
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Esse paradoxo remete a importantes questões como: em que medida é possível 

diferenciar o trabalhador obediente do trabalhador comprometido? Mais ainda, quais são os 

limites conceituais do consentimento organizacional? É exatamente esse ponto de tensão que 

se pretende questionar no presente trabalho, associado aos vínculos que se estabelecem entre 

o indivíduo e a organização.   

Não obstante os aspectos afetivos não integrem o modelo de vínculo indivíduo-

organização no campo sociológico, existem alguns pontos que parecem tocar os estudos do 

comprometimento organizacional. A introjeção do papel prescrito de trabalhador, que 

constitui o que, no presente estudo, denomina-se de consentimento organizacional, parece 

que muito se aproxima da base normativa do comprometimento (Wiener, 1982; Meyer & 

Allen, 1991), e parece se aproximar mais ainda do componente passivo do comprometimento 

(Bar-Hayim & Berman, 1992).  

Como pode ser observado, são muitas as contribuições da Sociologia do Trabalho 

para os estudos dos vínculos entre trabalhador e organização. Mas o campo do conhecimento 

da Psicologia Social também colabora de forma significativa com a discussão sobre os 

vínculos que se estabelecem nos contextos de trabalho. 

 

Consentimento Organizacional: as Bases a Partir da Psicologia Social 

Os trabalhos desenvolvidos pelos psicólogos sociais Kiesler e Kiesler (1973) em 

muito contribuem para o estudo do que hoje denomina-se consentimento organizacional. Ao 

investigarem o conceito de conformismo, disponibilizam elementos que auxiliam na 

construção de limites teóricos do fenômeno investigado no presente estudo. Para os autores, 

conformismo deve ser compreendido como “uma mudança no comportamento ou na crença 

[do indivíduo], que se faz na direção de um grupo, como resultado de pressão real ou 
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imaginária deste último (p. 2)”. Os autores acrescentam que o conformismo integra duas 

dimensões, obediência e aceitação íntima. 

O conformismo decorrente da aceitação íntima se refere a uma mudança genuína de 

valores, crenças ou atitude que passam a ser convergentes com as demandas do grupo. Fala-

se de uma real mudança de opinião do indivíduo, cujos comportamentos estão baseados no 

que ele efetivamente acredita o que, possivelmente, sustenta comportamentos de maior 

resistência às pressões externas, independente de ser fiscalizado. Ainda na opinião dos 

autores (Kiesler & Kiesler, 1973), há indicativos de maior investimento do indivíduo no 

grupo, como maior esforço e dedicação de tempo ao realizar suas atividades, por vontade 

própria. 

Em outro polo, o conformismo por obediência descreve comportamentos visíveis, 

declarados, que se alinham aos comportamentos dos membros do grupo, mas sem 

necessariamente ser parte das convicções do indivíduo, que mesmo sem concordar com a 

demanda, “obedecerá” a pressão daqueles que estão no seu entorno social.   

Cabe aqui o esclarecimento que, mesmo a pesquisa de Kiesler e Kiesler (1973) tendo 

tomado por muitas vezes o “grupo” como unidade de pesquisa, é possível estender os 

resultados à área organizacional, já que as organizações, os empreendimentos em geral, são 

sempre formados por grupos, grupos de trabalhadores alocados nos mais diversos contextos. 

Como aponta a literatura da área, o conformismo é constituído pelas dimensões, 

obediência e aceitação íntima, elementos centrais para o estudo de vínculos entre indivíduo-

organização, como indicado pela vertente sociológica de estudo do comprometimento 

organizacional.  

Além de Kiesler e Kiesler (1973), Fischer (1996) também definiu o fenômeno da 

obediência. Para ele, significa “a modificação do comportamento através da qual um 

indivíduo responde pela submissão a uma ordem que lhe vem de um poder legítimo. Portanto, 
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podemos definir sumariamente a obediência como submissão a uma autoridade” (p. 102). 

Assim, a autoridade associada ao poder legítimo, reputada como importante fonte de 

influência social, tanto que, indivíduos considerados “normais” são capazes de renunciar a 

uma avaliação consciente, crítica dos seus princípios morais a favor de “uma obediência cega 

às ordens provenientes de uma autoridade superior” (p. 105).  

O indivíduo considerado obediente poderá sê-lo por razões distintas, dentre as quais, 

receber maior consideração daqueles ao seu entorno, prestígio ou mesmo ganhos de ordem 

material, social ou afetiva (Kiesler & Kiesler, 1973). Contudo, também poderá apresentar 

comportamentos de obediência por um sentimento de obrigação, para evitar punições ou 

sanções. A busca de melhor compreensão do construto requer a identificação dos fatores que 

levam o indivíduo a obedecer. Estudos expressivos no campo da obediência procuraram 

resposta para esta importante questão. Dentre eles, alguns estudos clássicos sobre medidas de 

obediência, entre as décadas de 1930 e 1960, se destacam na literatura: a pesquisa de M. 

Sherif, os experimentos de S. Asch, os estudos de R. Crutchfield, e os trabalhos 

desenvolvidos por S. Milgram. 

Sherif (1935 citado por Kiesler & Kiesler, 1973) foi um dos precursores a empreender 

pesquisa experimental sobre conformismo, cujos estudos foram associados ao processo de 

julgamento do indivíduo, mas alguns membros da comunidade científica consideraram que 

suas pesquisas se referiam a comportamentos de obediência.       

Os estudos de S. Asch (1956), mais avançados que os trabalhos iniciais sobre 

conformismo, investigaram o quanto os juízos individuais diante de pressões sociais eram 

independentes, buscando identificar o comportamento de obediência (que no experimento, 

seria dar uma resposta congruente com as respostas dos demais membros do grupo). Os 

resultados indicaram que aproximadamente um terço dos sujeitos obedecia à pressão do 

grupo, dado que confirma a significância do fenômeno (Kiesler & Kiesler, 1973).  
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Com base nos achados, é possível afirmar que, mesmo nas situações nas quais o 

indivíduo avalia criticamente uma questão, utilizando-se de seus recursos cognitivos, há 

forças que atuam e influenciam nas decisões pessoais, conduzindo a comportamentos de 

obediência. Isso quer dizer que uma decisão poderá ser tomada não necessariamente com 

base no que o indivíduo acredita ser o mais adequado, mas poderá ocorrer pelo desejo de 

alinhamento aos seus pares (colegas) ou superiores (chefias), preservando-se de 

consequências negativas. 

Apesar dos trabalhos de S. Asch serem associados aos estudos da obediência, uma 

meta-análise realizada por Bond e Smith (1996), que investigou amplamente a relação entre 

cultura e conformidade, enumerou mais 100 artigos que utilizaram o modelo teórico do autor, 

afirma que suas pesquisas se referem ao fenômeno da conformidade.  

Outras pesquisas avançaram e aprimoraram o estudo da conformidade, e dentre elas, 

destaca-se o trabalho de Crutchfield (1955), cujos estudos prosseguiram investigando a 

correlação entre características pessoais e níveis de conformidade. Como resultados obteve-se 

que, os indivíduos mais independentes possuíam maior capacidade intelectiva, capacidade de 

liderança, relações interpessoais maduras. Ausência de sentimentos de inferioridade e atitudes 

autoritárias também foram características encontradas nos mais independentes. Em 

contraposição, não foram encontradas nos indivíduos mais conformistas. 

Mais uma vez, observam-se duas grandes categorias para classificar os indivíduos, 

sendo uma a que considera os indivíduos como independentes, com comportamentos 

proativos, e a que classifica os indivíduos como conformistas ou dependentes, com 

comportamentos passivos. Apesar dos achados fazerem sentido, é importante lembrar que 

outros fatores devem influenciar as decisões e comportamentos dos indivíduos.  

Para Fischer (1996), obediência (submissão) se contrapõe à conformidade, definindo a 

segunda como “a modificação de crenças ou de comportamentos pelos quais um indivíduo 
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responde a diversos tipos de pressões de um grupo, procurando colocar-se em acordo com as 

normas ambientes através da adopção de comportamentos socialmente aprovados” (p. 89). 

Ademais, aquele que é conformista não o é sempre, já que tanto ambiente quanto a situação 

na qual o indivíduo está inserido devem ser levados em conta para que haja conformidade. O 

autor considera que existem três tipos de fatores que constituem o processo de conformidade, 

sendo que um deles se associa as características individuais, outro se refere às características 

do grupo (como tamanho, modificações das relações entre o indivíduo e seus membros) e o 

terceiro, corresponde às características da situação em si, como por exemplo, se há clareza ou 

ambiguidade da tarefa.  

Por fim, o clássico estudo de Milgram (1963) sobre submissão juntamente com os 

trabalhos que dele derivaram, são bastante expressivos no campo da psicologia social, ainda 

que se questionem os aspectos éticos envolvidos. Os achados indicaram que 65% dos 

indivíduos obedeceram à ordem do pesquisador, não obstante as consequências (por vezes 

muito desagradáveis), causadas a outrem.  

Diversas variações do experimento foram realizadas, como diferentes condições 

(distância física entre os sujeitos, status distintos do pesquisador), entretanto, os resultados 

foram muito similares. A partir deles, é possível afirmar que, dentre outras, há correlações 

positivas entre o status do experimentador e a o número de indivíduos com disposição para 

obedecer, isto é, quanto maior o status do pesquisador, maior a quantidade de pessoas que 

obedecem. S. Milgram enfatiza a tendência dos indivíduos em obedecer àqueles considerados 

autoridades legítimas, mesmo o pesquisador possuindo níveis distintos de status (Fischer, 

1996), sugerindo que, em se tratando de uma autoridade legitimada pelo indivíduo, ele tende 

a obedecê-la, ainda que o detentor da autoridade possua nível baixo de status.   

Replicações do experimento básico de S. Milgram ocorreram em diversos países 

(Holanda, Alemanha, Espanha, Itália, Austrália e Jordânia), e mesmo com a diversidade 
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cultural entre eles, os resultados foram semelhantes àqueles encontrados no estudo inicial 

(Meeus & Raaijmakers, 1986 citados por Cialdini, 2006), sugerindo aqui, pouca (ou 

nenhuma) influência da cultura. Todavia, considera-se que essa questão permanece na agenda 

de pesquisa atual, a espera de novas contribuições.   

Ainda em relação aos trabalhos de S. Milgram, chama à atenção a expressão “estado 

agentique” que designa a condição de perda da autonomia pelo indivíduo. Nesse caso 

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 citado por Fischer, 1996, p. 106). 

Expressa o quanto o indivíduo integrado à hierarquia, cumpre as demandas que lhes 

são solicitadas pelos superiores, ao mesmo tempo em que se distancia de sua independência 

(crítica) e afasta-se da responsabilidade por suas ações, considerando que a chefia imediata, 

figura de autoridade legitimada pela organização, e provavelmente também por ele, sabe 

(mais do ele) o que deve ser feito.  

Comportamentos de obediência (ao superior) em organizações foram relatados por 

alguns pesquisadores como, por exemplo, Brennan (1953 citado por Argyris, 1969) que, ao 

ressaltar seus aspectos positivos, incluía os elogios dirigidos às trabalhadoras pelos 

comportamentos obedientes. O estudo enfatiza que esses comportamentos, para além dos 

elogios dos chefes, senão o fator determinante foi aquele que contribuiu, fortemente, para a 

permanência das trabalhadoras na empresa.  

O estudo realizado por Blau (1957 citado por Argyris, 1969) afirma que o trabalhador 

contradizer ou mesmo questionar uma autoridade, pode influenciar negativamente a avaliação 
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do seu trabalho na organização. Por sua vez, Blau argumenta que os trabalhadores 

reconhecem que é o chefe quem deve dar as ordens, mas eles devem obedecê-las não por uma 

questão de submissão e sim por respeito. Para o autor, os trabalhadores se comportam com 

base em princípios abstratos que foram aceitos socialmente. 

Esse conjunto de achados empíricos se constitui em importantes contribuições para a 

delimitação do conceito de consentimento organizacional, especialmente, ao diferenciar 

conformismo, obediência, aquiescência, ressaltando o papel das figuras de autoridade que são 

atores centrais em qualquer tipo de empreendimento. Parece evidente que a posição social, e 

talvez mais diretamente, a posição hierárquica envolvida pela legitimidade, seja capaz de 

influenciar o indivíduo para obter obediência, ainda que suas ações possam causar sofrimento 

a outros.  Considerando que os achados advêm de experimentos em laboratório (contexto 

artificial), é importe questionar sobre a ocorrência de comportamentos de obediência em 

contextos naturais, como por exemplo, no cotidiano das organizações de trabalho. Será que a 

obediência também ocorre com tamanha expressividade? Por sua vez, também cabe 

perguntar-se: até que ponto os trabalhadores apresentam comportamentos conformistas? Até 

onde estão dispostos a cumprir ordens de seus superiores, nas organizações de trabalho?  

Essas são perguntas que ainda aguardam respostas.  

Em trabalho mais recente, os achados de Milgram (1963) foram discutidos por Lutsky 

(1995) que, embora reconheça a importância deles, problematiza alguns resultados dos 

experimentos, em particular, o papel da obediência à autoridade. Aconselha que haja cautela, 

tanto em relação à generalização dos resultados quanto no que se refere a comportamentos de 

obediência “obrigatória” a uma figura de autoridade. Considera-se que sejam 

questionamentos oportunos para o estudo dos vínculos que se desenvolvem entre indivíduos e 

organizações, mais precisamente, entre trabalhador (subordinado) e chefia (superior 
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imediato), este último percebido como representante direto da organização e detentor de 

autoridade.  

Para Lutsky (1995), os resultados dos experimentos não explicam os comportamentos 

de obediência, não deixam claros quais foram os motivos para terem agido de uma certa 

maneira, e sim apenas os descreve, considerando que os indivíduos obedecem à figura de 

autoridade, que há uma tendência de procederem de acordo com as orientações do 

experimentador. 

A segunda questão apresentada pelo autor se refere a varias influências de autoridade, 

sendo elas o respeito à expertise, recompensas e coerções potenciais. Defende que 

comportamentos de obediência podem ser frutos destas influências, ou do sentimento de 

obrigação para obedecer aquele percebido como autoridade legítima, e não exclusivamente 

pelo indivíduo se sentir obrigado, como S. Milgram argumenta.  

O terceiro ponto alude à obediência decorrer de processos de influência social 

corriqueiros, a exemplo de oscilações que ocorrem desencadeadas pelo comportamento do 

outro, por restrições, coações ou mesmo caprichos da relação entre sujeito e experimentador, 

e não tão somente pela presença de uma figura de autoridade. 

Cialdini e Goldstein (2004) e Cialdini (2006, 2012) ampliam a discussão sobre os 

processos de influência social e não apenas no que concerne ao sentimento de obrigação para 

que ocorra obediência. Os autores analisaram publicações sobre conformidade e compliance, 

averiguando como os indivíduos se relacionam com forças externas que engendram processos 

de influência social, estes considerados sutis, indiretos e inconscientes. Nesse estudo, o termo 

compliance é considerado sinônimo de aquiescência, referindo-se a um tipo especial de 

resposta frente a um pedido especial, que por sua vez, pode ser implícito ou explícito. Não 

obstante, seja para a forma manifesta ou latente do pedido, o indivíduo admite que se sente 

conduzido a atender à demanda solicitada. 
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Em estudo anterior, Silva (2009) considerou que Cialdini e Goldstein (2004) parecem 

ser os pesquisadores que melhor exploram as sutis diferenças entre aquiescência e 

obediência. Referem ao trabalho de French e Raven (1959 citados por Cialdini & Goldstein, 

2004) sobre as bases do poder social, como formas distintas de autoridade. Para French e 

Raven (1959 citados por Kiesler & Kiesler, 1973) poder social pode ser definido como uma 

medida de influência que uma pessoa ou grupo pode exercer tanto sobre as ideias quanto o 

comportamento de outrem. A teoria propõem determinantes de poder, também denominados 

bases do poder, estabelecidas nas relações interpessoais entre aquele que detém o poder e o 

seu receptor. São elas: a) coerção, que se refere à predisposição para aplicação de castigos, 

punições ou fazer ameaças; b) recompensa ou premiação, capacidade que o indivíduo tem de 

recompensar o outro; c) legitimidade, que se encontra associada à percepção de que o 

detentor de poder adquiriu o direito de possuí-lo, considerando que possui autoridade para tal; 

d) referência, cujo alicerce é o processo de identificação; e) especialização ou expertise, que 

tem como base o reconhecimento da competência do influenciador (Carvalho & Vieira, 

2007). 

Para Cialdini e Goldstein (2004), autoridade com base no poder de expertise se 

aproxima mais da aquiescência; autoridade com base em uma posição hierárquica se 

aproxima da relação de subordinação, condição inerente aos arranjos organizacionais, e por 

sua vez, se associa à ideia de obediência. 

Nesse sentido, perante uma figura de autoridade com expertise reconhecida, o 

trabalhador tende a aquiescer, já que a concebe como detentora das competências essenciais, 

fazendo-o admitir as demandas como adequadas. Em contrapartida, frente ao superior 

hierárquico sem o poder de expertise, o indivíduo obedece. Ao comparar as bases do poder 

social com as duas dimensões do conformismo é possível identificar algumas relações, como 

por exemplo, as bases de poder de premiação e coerção possivelmente dirigem 
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comportamentos de obediência; as bases de legitimidade, referência e especialização 

(expertise) parecem influenciar atitudes e comportamentos de aceitação íntima. 

Ainda quanto à legitimidade da autoridade, Cialdini (2006) adiciona um argumento 

relevante que merece destaque. Nem sempre é necessário que exista, efetivamente, uma 

autoridade legítima, sendo suficiente apenas que haja a aparência da autoridade para 

influenciar o comportamento, considerando que as pessoas são vulneráveis aos símbolos de 

autoridade. Observando os processos psicossociais que ocorrem nas organizações de trabalho, 

fica claro o quanto os trabalhadores convivem com símbolos de autoridade nesses territórios, 

autoridades legítimas (por terem recebido formalmente o poder de autoridade) ou apenas 

percebidas como autoridades legitimadas. Tanto uma quanto outra fomentará o 

consentimento do trabalhador diante das ordens do superior (imediato ou não).         

Muitos estudos em ambientes organizacionais analisaram a autoridade e o poder 

(Cialdini & Goldstein, 2004). Os resultados sugerem que a utilização inicial de estratégias 

mais leves (ambientes menos autoritários e coercitivos) eleva o nível de satisfação no 

trabalho. Da mesma forma, sugerem que um alto nível de coerção (táticas 

predominantemente duras) encontra-se associado a baixos níveis de satisfação dos 

trabalhadores. Nessas pesquisas, os supervisores (figura de autoridade) cujo estilo de gestão 

demonstrava consideração pelos subordinados, evidenciaram maior tendência a aumentar a 

aquiescência. Ademais, os autores afirmam que aquiescência é decorrente da qualidade do 

tratamento dado aos subordinados, relacionado ao nível de volição, condições que agregam 

benefícios aos supervisores que praticam equidade e respeito para com seus subordinados. 

Em contraste, o estudo de Emans, Munduate, Klaver e Van de Vliert (2003 citados 

por Cialdini & Goldstein, 2004) indica que os supervisores que receberam de seus 

subordinados níveis mais elevados de aquiescência, fizeram uso tanto de técnicas coercitivas 

quanto de técnicas não coercitivas. Ao aliarem os dois tipos de estratégias de gestão de 
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pessoas, os gestores tendem a obter dos trabalhadores comportamentos mais aquiescentes, 

considerando que eles se tornam mais predispostos a consentir com normas e regras 

estabelecidas, mesmo que por respeito à expertise do superior. Os achados permitem observar 

que se trata de configuração bastante atual de algumas organizações, uma vez que asseguram 

a existência de boas práticas de gestão de pessoas, mas também integram ao modelo de 

gestão técnicas coercitivas. Conquanto possa parecer contraditório, é importante lembrar o 

tamanho continental do território brasileiro, cujas regiões Sudeste e Nordeste se configuram 

em exemplos de culturas distintas, ainda que se trate de um só país (Tanure, Evans, & Pulsik 

2007). 

Estas questões aludem ao tema mais amplo dos processos de influência social, que 

muito colaboram para um melhor entendimento dos fatores que influenciam comportamentos 

conformistas ou obedientes. 

Cialdini (2006, 2012) conduziu diversos estudos sobre os princípios psicológicos que 

influenciam comportamentos de concordância das pessoas a demandas específicas. Seus 

resultados apresentaram seis princípios psicológicos que orientam as ações das pessoas, a 

saber, reciprocidade, coerência, prova social, simpatia, escassez e autoridade. Os princípios 

potencializam a disposição instantânea para que o indivíduo diga “sim” ao que lhe é 

solicitado, modelo denominado de “Clique, zum!”. Embora o autor argumente que esses 

comportamentos em muito se aproximam de respostas automáticas, da noção de uma 

obediência cega, considera-se que são princípios que trazem contribuições importantes para a 

presente discussão.  

Dentre os seis princípios amplamente discutidos por Cialdini (2006, 2012), três deles 

podem ser consideradas de menor impacto, ainda que possuam contribuições para a discussão 

sobre o consentimento, encontram-se apresentados a seguir. 
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O princípio da prova social direciona o indivíduo a identificar o que os outros 

acreditam ser o correto e partindo dessa avaliação, escolhe o qual comportamento deve ser o 

mais adequado. A base da escolha está associada com a frequência de ocorrência dos 

comportamentos, pressupondo-se que sendo o comportamento da maioria das pessoas, deverá 

ser o certo a ser feito, naquelas circunstâncias. O princípio da simpatia afirma que os 

indivíduos, em geral, preferem dizer sim às solicitações quando se gosta dessa pessoa, ou 

seja, atender ao pedido de alguém de quem se gosta, tem força predominante em relação a 

escolhas racionais e lógicas, conduzindo a comportamentos voltados para atender à 

solicitação. Já o princípio da escassez argumenta que a possibilidade de perder algo possui 

um papel fundamental nas decisões individuais, acrescentando que frequentemente as pessoas 

valorizam mais os itens mais raros, principalmente àqueles reconhecidos como “peça única”.  

Não se discorda acerca da importância dos três princípios no estudo de influência 

social, contudo, no que tange às relações de trabalho, considera-se que os outros três 

princípios apresentados por Cialdini (2006, 2012), encontram-se mais alinhados ao foco do 

presente trabalho: o princípio da reciprocidade, o princípio compromisso e coerência e o 

princípio da autoridade, mais detalhados a seguir. 

O princípio da reciprocidade também conhecido como “o velho dar e receber” 

(Cialdini, 2006, p. 17), explicita a condição das pessoas em retribuir o que lhes foi 

proporcionado, advinda da percepção que ao ter recebido algo, criou-se dívida para com a 

pessoa, uma obrigação. É interessante ressaltar que se trata de um sentimento muito forte, tão 

forte que o termo “obrigado” é considerado sinônimo de agradecimento, e não apenas na 

língua portuguesa. A expressão, “muito obrigado”, em português é sinônima de “much 

obliged” em inglês, que também possui o mesmo significado da expressão “thank you”, no 

mesmo idioma. 
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Ainda em relação à regra de reciprocidade, o autor argumenta que a sensação de 

obrigação dela advinda, é universal. O processo de socialização humana se encarrega de 

transmiti-la através das gerações, como preconizou Marcel Mauss (1954 citado por Cialdini, 

2006, p. 30) ao afirmar que “existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e uma 

obrigação de retribuir”. 

O princípio compromisso e coerência, no qual após a tomada de decisão, o indivíduo 

sente que deve ser ou parecer ser coerente a ela, ainda que não concorde intimamente. 

Socialmente, apresentar coerência de comportamentos é muito valorizado, pois compreende-

se que o oposto é considerado inadequado, na medida em que pessoas cujas ações são 

incoerentes, são vistas como indecisas, instáveis ou confusas, ou mesmo, hipócritas. E é a 

capacidade de gerar um compromisso que dispara a coerência, já que após assumir, 

publicamente ou não, uma posição, instalam-se as condições para coerência irromper frente 

ao que foi assumido pelo indivíduo. Emerge o sentimento de obrigação em se portar de 

acordo com a decisão inicial, alinhado à imagem desenhada ainda que venha, futuramente, 

discordar com ela. É possível afirmar que a força do compromisso pode ser tão substancial a 

partir de pesquisas empíricas cujos resultados revelaram que o compromisso foi capaz de 

provocar o dobro de consentimento (Cialdini, 2006, 2012; Freedman & Frase, 1966).  

A base para o princípio da autoridade encontra-se nos resultados do clássico 

experimento de S. Milgram. Cialdini (2006, 2012) argumenta que a noção de autoridade 

encontra-se muito presente em todos, o que impossibilita os indivíduos a enfrentarem ou 

transgredir as ordens do experimentador, asseverando, assim, forte obediência à autoridade e 

a tendência em executar as ordens estabelecidas.  

Os estudos de processos de influência social adicionam contribuições à discussão 

proposta no presente trabalho. A pesquisa de Festinger (1953 citado por Kiesler & Kiesler, 

1973) sobre os processos de influência social propõe duas grandes dimensões, a saber, 
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obediência e aceitação íntima.  Já o clássico trabalho de Kelman (1958) sobre processo de 

influência social apresenta três dimensões: compliance
5
 (denominada obediência por Kiesler 

& Kiesler), identificação e interiorização (ou internalização). Nesse modelo, a definição de 

obediência coaduna com a proposta dos psicólogos sociais bem como à de L. Festinger, pois 

traz em seu significado que os comportamentos obedientes devem ocorrer em situações nas 

quais o indivíduo aceita a influência de outra pessoa ou do grupo no qual está inserido, seja 

por desejar o ganho de uma recompensa, para impedir uma punição ou desaprovação do 

outro, obter uma reação favorável ou ainda buscando reconhecimento. 

Quanto às duas outras dimensões propostas por Kelman (1958), Kiesler e Kiesler 

(1973) sugerem que ambas integram a aceitação íntima, porém com intensidades distintas. 

Para o autor do modelo, a identificação se associa diretamente à relação que existe entre as 

pessoas, mas com aquelas com as quais lhes são atraentes. O fenômeno da atração deve ser 

compreendido 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), isto é, o quanto o 

indivíduo se sente atraído pelo grupo. Entretanto, Kelman acredita que a identificação não 

deve representar “realmente” a aceitação íntima, pois esse processo pode não ser tão 

duradouro, já que é decorrente da relação entre as pessoas e a relação é dinâmica, sujeita a 

alterações, acarretando em nova mudança de atitude.  

Já quando a aceitação íntima decorre de processos de internalização é, para Kiesler e 

Kiesler (1973), o que se deve considerar como a verdadeira aceitação, processo que permite 

aceitar a influência do outro, mas de forma que a congruência de comportamentos com suas 

crenças e valores seja mantida.  

Em estudo recente, Kelman (2006) analisa a influência social com uma ligação entre o 

indivíduo e o sistema social, considerando três dimensões: a sociedade, a organização e o 

                                                 
5
 Compliance é discutida no Artigo 2 da presente tese.  
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grupo. Acrescenta que, a cada dimensão correspondem contextos sociais distintos, que por 

sua vez, influenciam as pessoas em relação às demandas. Destarte, obediência é representada 

por uma adesão a normas, regras, procedimentos, diretrizes do sistema, garantindo ao 

indivíduo ganhos e aprovações e, ao mesmo tempo, prevenindo reprovações e punições.  

Identificação encontra-se associada ao papel do indivíduo em determinado contexto, podendo 

abranger os demais papéis do sistema em questão, além de incorporar aspectos do 

autoconceito do indivíduo. Quando a aceitação ocorre por processo de identificação, as 

expectativas das pessoas decorrem dos distintos papéis que pertencem aos sistemas e com os 

quais os atores envolvidos mantêm relações adequadas. A terceira dimensão, internalização, 

contempla os valores pessoais que são compartilhados, permitindo que os indivíduos 

permaneçam fiéis a eles e às implicações que podem advir, assegurando que seu sistema de 

valores permaneça íntegro. 

Até então, o presente trabalho revisitou contribuições do campo da psicologia social 

que, ao investigar o fenômeno do conformismo e os processos de influência social, propiciam 

elementos muito relevantes para o entendimento de como tais mecanismos se comportam nos 

contextos organizacionais de modo a fabricar o que nesta tese, denomina-se de consentimento 

organizacional. 

Outros estudos que investigaram mecanismos psicossociais capazes de exercer 

influência ao processo de subordinação, foram desenvolvidos por Guareschi e Grisci (1993) 

além de terem sido desdobrados por outros pesquisadores (Bowles & Gintis, 1990; Wright & 

Burawoy, 1990; Guareschi, 1992 citados por Guareschi & Grisci, 1993).  

A Figura 1.1 apresenta um modelo de análise a partir desse grupo de pesquisas, que 

sistematiza como os mecanismos psicossociais e as relações sociais entre o capital e o 

trabalho se inter-relacionam, gerando padrões de relação entre trabalhadores e as 

organizações. 
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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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  P
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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. 

Figura 1.1. Mecanismos psicossociais e relações sociais. Adaptado de Silva (2009 a partir de 

Guareschi & Grisci, 1993). 

 

Guareschi e Grisci (1993) afirmam que três mecanismos psicossociais atuam em prol 

da realização de atividades laborais, são elas as estratégias racionais, associadas aos 

processos cognitivos das avaliações realizadas pelo trabalhador em relação às perdas e 

benefícios, que influenciam suas decisões; as normas pessoais, que têm origem nos valores e 



59 

 

crenças, advindos do processo de socialização; e as normas sociais, representadas pelos 

valores e crenças percebidos como adequados ou corretos para determinado contexto social. 

A análise do sistema produtivo imerso na economia capitalista identifica dois padrões 

de relações sociais que se desenvolvem nas organizações: a) relações de vigilância dos 

superiores em relação aos trabalhadores, cuja finalidade é assegurar que as tarefas sejam 

realizadas, e no caso de não ser cumprido, poder aplicar medidas coercitivas; b) relações de 

hegemonia, interpretada como uma liderança moral na qual os problemas devem ser 

resolvidos por meio de consenso entre os trabalhadores (Guareschi & Grisci, 1993). 

O exame mais detalhado das relações sociais de vigilância (Guareschi & Grisci, 1993) 

indica que podem ocorrer considerando três fenômenos distintos (apresentados pelos itens 1, 

2 e 3 da Figura 1.1): submissão, obediência e legitimidade. A submissão ou despotismo 

(estratégias racionais) decorre das avaliações dos trabalhadores em referência ao 

cumprimento das tarefas e suas recompensas. Os comportamentos de submissão às demandas 

organizacionais são consequências do sentimento de coação em função da possibilidade de 

sofrer prejuízos.  

Já obediência, categorizada como uma norma pessoal, pois o trabalhador acredita que 

trabalhar é uma obrigação moral de todos, que as pessoas devem sempre empreender esforços 

no trabalho, percebendo que esses são comportamentos “naturais”, em todas as sociedades. E, 

ao considerar que não correspondeu às expectativas, o trabalhador poderá sentir culpa por não 

ter sido fiel à organização. A legitimidade, sendo considerada uma norma social, já se 

distingue da obediência, mas também o faz pelo trabalhador reconhecer o poder como 

legítimo, ao qual ele deverá obedecer (Guareschi & Grisci, 1993). 

Os resultados, frutos da interação entre os mecanismos psicossociais e as relações de 

vigilância/coerção, são compreendidos como fundamentos do comportamento conformista e, 

por extensão, do comportamento organizacional (Guareschi & Grisci, 1993). Como 
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enfatizado por Silva (2009, p. 68), “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”.  

Quanto às relações de hegemonia ou persuasão (Guareschi & Grisci, 1993), também 

se observa que há três tipos, apresentados pelos itens 4, 5 e 6 (Figura 1.1). Relações de 

consenso implicam no envolvimento das partes que procuram solução comum a elas. As 

estratégias racionais atuam facilitando a busca de opções que, efetivamente, conciliem os 

interesses, a despeito das tensões intrínsecas à relação capital-trabalho. A responsabilidade é 

interpretada como uma qualidade individual, fortalecida a partir das normas pessoais, da 

subjetividade de cada um. A um trabalhador tido como responsável, frequentemente lhe é 

associada à imagem daquele que “veste a camisa da empresa”, de alguém que se sente parte 

da empresa. Nesse sentido, é possível considerar que se trata de uma relação mais próxima da 

parceria, na qual tanto o trabalhador quanto o empregador são considerados responsáveis pelo 

sucesso (ou fracasso) da empresa. 

Reciprocidade, lealdade e equidade estão associadas a uma mesma norma social, 

alicerçada em valores e crenças de uma determinada sociedade, sustentando características de 

justiça nas relações entre os trabalhadores. Há a convicção que o foi estabelecido (ainda que 

por pressão) passa a ser considerado justo, sendo aceito sem oposição. Esta é uma noção que 

muito aproxima do princípio da reciprocidade social proposto por Cialdini (2006, 2012). 

As relações sociais de hegemonia ou persuasão conciliam relações mais democráticas, 

mais participativas, com abertura para espaços de negociação, e consequentemente, 

demandam uma postura ativa do trabalhador. Nesse sentido, é possível associá-las aos 

vínculos psicológicos entre indivíduos e suas organizações por meio dos processos de 

identificação e internalização dos valores e objetivos organizacionais, possíveis alicerces do 

conceito de comprometimento organizacional (Silva, 2009). 
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Por fim, importante esclarecer que os mecanismos psicossociais não são excludentes, 

isto é, podem conviver em grupos e organizações, pois conflito e consenso não são 

obrigatoriamente antagônicos, e sim complementares. Acredita-se que o quadro de referência 

(Figura 1.1) seja um recurso heurístico para a exploração dos limites conceituais do 

consentimento organizacional. 

 

Conclusão 

Esforços de pesquisa empírica realizada por Silva (2009) e Silva e Bastos (2010), 

evidenciam que o modelo com melhor ajuste do consentimento organizacional apontou para 

uma estrutura bifatorial, agrupando as dimensões de obediência e aceitação íntima, coerente 

com o suporte teórico da Sociologia (Burawoy, 1983; Halaby, 1986; Guareschi & Grisci, 

1993) e da Psicologia Social (Milgram, 1963; Kiesler & Kiesler, 1973; Lutsky, 1995; Fischer, 

1996), apresentado pela Figura 1.2. A partir da concepção teórica, pressupõe-se que o 

indivíduo consente com as demandas organizacionais, motivado por uma obediência ao 

superior, seja em função da sua posição de subordinado, seja por uma resposta automática, ou 

em decorrência de aceitação íntima baseada na crença genuína dos valores e objetivos 

organizacionais.  

Esse modelo teórico representa de forma ajustada o consentimento quando se fala do 

campo da Sociologia do Trabalho e da Psicologia Social, todavia a transposição desse 

conceito para o campo de Psicologia Organizacional, mais especificamente dos vínculos 

comprometimento organizacional, parece apresentar algumas questões teóricas.  

O ponto central encontra-se nos conteúdos que integram a dimensão do consentimento 

denominada aceitação íntima, cujos resultados de pesquisa (análises correlacionais) já haviam 

dado pistas de possível sobreposição desta dimensão com a base afetiva do 

comprometimento, como também altos níveis de comprometimentos identificados em 
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trabalhadores cujas condições de trabalho eram bastante adversas, sugerindo que deveria 

tratar-se muito mais de um vínculo associado à obediência, do que propriamente ao vínculo 

de comprometimento organizacional.  

 

 

Figura 1.2. Modelo teórico bifatorial do construto consentimento organizacional. Os 

retângulos em vermelho representam contribuições da área da Psicologia 

Organizacional (comprometimento afetivo), os que estão em lilás, contribuições da 

área da Psicologia Social e aqueles em verde, representam contribuições da área da 

Sociologia do Trabalho. Elaborado pela autora. 

 

A partir de novas pesquisas desenvolvidas pelo grupo Indivíduo, Organizações e 

Trabalho, coordenado pelo Professor Dr. Antonio Virgilio Bittencourt Bastos, da qual a 

autora do presente artigo é componente integrante, ao comparar-se o vínculo de 

consentimento com outros vínculos da área da Psicologia Organizacional, como ao 

entrincheiramento (Rodrigues, 2011), por exemplo, observou-se que o modelo inicialmente 

proposto demanda novos estudos, como já sugerido anteriormente (Silva, 2009). A definição 

inicial do construto (Silva, 2009), foi revista e aprimorada pela autora, após pequenos ajustes 

teóricos, entretanto, sua estrutura bifatorial se manteve, significando que o construto 
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consentimento organizacional é constituído por duas dimensões, obediência e aceitação 

íntima, cuja escala foi validada por Silva e Bastos (2010).  Somente após a realização dos 

novos estudos que integram a esta tese, foi possível chegar a uma medida unidimensional do 

consentimento organizacional (Artigos 2 e 3 da presente tese).  

Após o caminho teórico percorrido até aqui, ficam claras as contribuições para as 

bases do construto oriundas da vertente sociológica assim como da vertente da psicologia 

social para o estudo do consentimento organizacional. A análise dos achados apresentados 

conduziu a consideração que o consentimento organizacional deve ser interpretado como um 

vínculo distinto do comprometimento e provável de ser estabelecido entre o trabalhador e a 

sua organização empregadora. 

Compreende-se, então que consentimento organizacional pode ser definido como a 

tendência do indivíduo em obedecer ao seu superior hierárquico que representa a 

organização à qual trabalha. Ao obedecer às demandas oriundas da organização, 

pressupõe-se que o indivíduo consente com o cumprimento das ordens devido às 

relações de poder e autoridade que se estabelecem entre gestor e subordinado, assim 

como pela percepção de que a chefia sabe melhor o que o trabalhador deve fazer. Há 

disposição para cumprir ordens, regras ou normas estabelecidas pela empresa. O 

consentimento representa um vínculo estabelecido pelo indivíduo com a organização, cujo 

cerne é a percepção em atender as demandas organizacionais que, nos diversos arranjos das 

hierarquias se materializam pela voz do superior, especialmente, do superior imediato.  

Para que ocorra o avanço da pesquisa neste campo, é preciso que haja o 

desenvolvimento do conceito, mas também é fundamental a utilização de medidas fidedignas 

dos construtos. O presente trabalho cumpre o objetivo de apresentar contribuições da 

literatura sobre o fenômeno. Quanto ao desenvolvimento de ferramentas de mensuração do 

construto, na literatura visitada, foi encontrada uma única medida do consentimento 
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organizacional (Silva & Bastos, 2010), com índices psicométricos satisfatórios. A busca de 

reavaliação das dimensões constitutivas do construto como também dos itens que integram a 

escala, motivou um trabalho empírico realizado pela autora e que compõe a presente tese 

(Artigo 2).        
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CONSENTIMENTO ORGANIZACIONAL: 
UM CONSTRUTO BI OU UNIDIMENSIONAL? 
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CONSENTIMENTO ORGANIZACIONAL: 

UM CONSTRUTO BI OU UNIDIMENSIONAL? 

 

 

 

Compreender o que vincula os indivíduos ao mundo do trabalho, às organizações nas 

quais trabalham e quais são suas implicações, consistem em questões fundamentais presentes 

em pesquisas sobre o comportamento organizacional, tanto por acadêmicos quanto por 

gestores empresariais, desde o início do século XX. Dentre os diversos vínculos, um dos mais 

estudados pela comunidade científica cuja produção científica é tão volumosa que já ensejou 

diversas meta-análises
6
 (e. g., Mathieu & Zajac, 1990; Meyer, Stanley, Herscovitch, & 

Topolnytsky, 2002; Klein, Molloy, & Cooper, 2009; Meyer, Stanley, Jackson, McInnis, 

Maltin, & Sheppard, 2011) está o comprometimento organizacional. 

Entretanto, essa gama de pesquisas apresenta como característica marcante a grande 

variedade de definições, modelos teóricos, diversos instrumentos de medidas do fenômeno e, 

consequentemente, toda essa pluralidade que cerca o construto traz como resultado 

fragmentação e redundância conceitual (Morrow, 1983; Osigweh, 1989; Bastos, 1993, 1994). 

Nesse sentido, essas características possivelmente permitem que, ao avaliar o 

comprometimento do trabalhador, se esteja medindo fenômenos distintos, especialmente 

aquele que foi denominado consentimento organizacional (Silva, 2009; Silva & Bastos, 

2010). 

Como foco principal, o presente estudo teve como objetivo avaliar a dimensionalidade 

do construto consentimento organizacional juntamente com os índices psicométricos da 

escala preliminar proposta por Silva (2009) e Silva e Bastos (2010), buscando novas 

                                                 
6
 Bastos, Siqueira, Medeiros e Menezes (2008) apresentam ampla revisão do comprometimento organizacional e 

escalas de medida para o fenômeno em suas distintas dimensões, validadas para o contexto brasileiro. 
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evidências empíricas de sua estrutura fatorial. Também foi objetivo deste estudo avaliar os 

atributos psicométricas da medida de consentimento organizacional e comprometimento 

afetivo, buscando evidências empíricas de suas estruturas atuais.  

 

Consentimento Organizacional 

É possível que pelo menos parte da confusão conceitual que cerca o construto 

comprometimento seja decorrente da proximidade que parece existir entre algumas das suas 

dimensões e aquelas do consentimento do trabalhador frente às demandas da organização. 

Entre os diversos estudos do comprometimento, O’Reilly e Chatman (1986) destacam uma 

dimensão do construto que foi pouco investigada pelos pesquisadores, a compliance
7
 (a 

aquiescência) do trabalhador as demandas organizacionais para o ganho de recompensas 

específicas. Nesse sentido, avalia-se que aquiescer às solicitações da organização mais se 

aproxima de um consentimento que propriamente do comprometimento do trabalhador. 

Seguindo essa linha teórica, Bar-Hayim e Berman (1992) argumentam que o 

comprometimento é constituído por dois componentes, sendo um o componente “ativo” e o 

outro, o componente “passivo”. Este segundo componente é representado pelo desejo do 

trabalhador em permanecer na organização associado a um forte sentimento de lealdade, 

aproximando-se de um comportamento conhecido como “lealdade cega” (Wiener, 1982, p. 

423) que pode ocorrer quando há níveis muito elevados, considerados excessivos, de 

comprometimento.  

Todavia, a literatura indica, juntamente com estudos empíricos (e. g., Pinho, 2009) 

que os gestores avaliam o comprometimento do trabalhador como um vínculo que implica em 

uma conduta ativa, crítica e contributiva em prol da organização. Ou seja, essas 

características são exemplos de uma postura que, claramente, representa o componente 

                                                 
7
 Compliance foi traduzida no presente trabalho como aquiescência, por acreditar-se que este termo melhor 

representa seu significado. Entretanto, outros autores brasileiros o traduziram como “submissão”. 
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“ativo” do comprometimento e, por sua vez, se distancia de uma aquiescência do trabalhador 

diante das solicitações da organização. 

Esforços de pesquisa empreendidos para contribuir com a delimitação conceitual e 

empírica desses dois fenômenos que ocorrem nas organizações quaisquer que seja seu tipo de 

capital, favorecem o campo de conhecimento, tanto quanto beneficiam a precisão das 

respectivas medidas psicométricas, frequentemente representadas por escalas, a exemplo da 

Escala de Consentimento Organizacional (Silva, 2009; Silva & Bastos, 2010).  

 

Comprometimento Organizacional: Revisitando as Bases Afetiva e Normativa 

A área da Psicologia Organizacional e do Trabalho e os estudos do comprometimento 

organizacional igualmente contribuem, de forma expressiva, para a pesquisa do 

consentimento organizacional. Porém a despeito desta condição, é importante esclarecer que 

no presente trabalho, quando se fala em um empregado comprometido, refere-se àquele que 

se encontra engajado em prol da organização, que busca apresentar seu melhor desempenho, 

posiciona-se de forma crítica, visando sempre à maneira mais adequada para resolver os 

problemas do cotidiano laboral. Visivelmente, trata-se do indivíduo que possui características 

como iniciativa, proatividade, criatividade, que colabora com seus colegas, realiza atividades 

que extrapolam o trabalho prescrito.  

Esse perfil representa, declaradamente, o que a literatura (Porter, Steers, Mowday e 

Boulian, 1974; Meyer & Allen, 1991; Fink, 1992; Bar-Hayim & Berman, 1992; Mowday, 

1998; Bastos et al., 2008) denomina de comprometimento afetivo que se desenvolve a partir 

dos processos de identificação, de um envolvimento afetivo, da internalização dos objetivos 

da organização, assim como pela congruência entre os valores individuais e organizacionais.  

Mesmo com diversas variações, os estudos sobre comprometimento têm apresentado 

frequentemente três grandes polos. Por vezes, comprometimento é tratado como um vínculo 
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mais afetivo, decorrente de processos de identificação e internalização (Meyer & Allen, 1991; 

Mowday, 1998). Por outras, é considerado como um vínculo associado à permanência do 

trabalhador na organização e aos side bets
8
 (Becker, 1960; Meyer & Allen, 1991). E ao 

mesmo tempo, também pode ser caracterizado como um elo que faz com que o trabalhador 

permaneça na organização em função de um dever moral para com ela, de forte adesão às 

normas e procedimentos da empresa. Este terceiro tipo corresponde ao comprometimento 

normativo (Wiener & Vardi, 1980; Wiener, 1982; Meyer & Allen, 1991), que possui como 

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

sentimentos de lealdade, como também o desejo de retribuir à organização o que ela lhe 

proporcionou ou tem proporcionado. 

Todos esses vínculos se constituem em dimensões do comprometimento que podem 

fazer com que o trabalhador permaneça na organização, indicando que as pessoas podem 

construir vínculos psicológicos com as organizações em que trabalham, tendo como base 

esses sentimentos. Todavia, a natureza subjacente ao comprometimento normativo conduz à 

ideia de que “esse” trabalhador cumpre as normas da empresa, segue o que está instituído, 

obedece aos superiores (às demandas da empresa), demonstrando uma conduta com tendência 

mais passiva diante da organização. Na verdade, uma conduta que parece melhor representar 

o consentimento frente à organização do que, propriamente, o que efetivamente chamamos de 

comprometimento.  

Conquanto pareça inicialmente contraditório, níveis muito altos ou mesmo excessivos 

(Randall, 1987), de comprometimento organizacional também podem sugerir maior 

aproximação com o componente passivo do comprometimento, especialmente quanto ao 

sentimento de lealdade à empresa, pois a tendência deverá ser que o trabalhador atenda 

                                                 
8
 Expressão utilizada por Becker (1960) e de acordo com ela, o trabalhador permanece em um curso de ação 

para manter os ganhos já alcançados e minimizar as possibilidades de perda. Para maiores detalhes ver 

Rodrigues e Bastos [In: Puente-Palacios & Peixoto (Org.). Medidas em POT. Porto Alegre: Artmed, no prelo]. 
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fielmente (ou pior, automaticamente) a demanda, sem uma análise crítica de tais solicitações 

(Wiener, 1982), distanciando-se inclusive dos limites éticos.  

Alinhada conceitualmente à base normativa, mas que obteve menor atenção dos 

pesquisadores, a dimensão compliance (O´Reilly & Chatman, 1986) remete a um tipo de 

comprometimento percebido como muito próximo da noção de conformismo (Kiesler & 

Kiesler, 1973) e de um consentimento em relação às demandas da organização, 

frequentemente representadas pela chefia imediata do trabalhador (Halaby, 1986).    

É exatamente a tensão decorrente do antagonismo entre os componentes ativo e 

passivo do comprometimento que nos conduz a uma questão central: É pertinente considerar 

um trabalhador obediente, que segue as normas, como comprometido com a organização? Na 

verdade, sustenta-se que o indivíduo que apenas obedece e cumpre o que lhe é mandado 

fazer, submetendo-se à autoridade do superior imediato (representante da organização), para 

manter-se vinculado à organização, não perder as recompensas ou ainda, não sofrer punições 

(Silva & Bastos, 2010), trata-se de um trabalhador vinculado por consentimento, o que é bem 

diferente do trabalhador comprometido. 

Um conjunto de resultados empíricos dá sustentação a esta questão além de indicar a 

necessidade de se ampliar a precisão conceitual do comprometimento organizacional, pois as 

medidas existentes e utilizadas atualmente não discriminam possíveis vínculos de natureza 

distinta. Costa (2005) e Costa e Bastos (2005) apontam que níveis mais elevados de 

comprometimento foram encontrados entre trabalhadores com graus mais baixos de 

escolaridade e menor qualificação profissional, inseridos em organizações com condições 

precárias de trabalho, assim como no que tange aos benefícios oferecidos aos empregados. 

Entretanto, os autores problematizam esse vínculo ao questionarem se ele realmente expressa 

o fenômeno comprometimento organizacional. Aqui, a aquiescência do trabalhador frente às 

demandas da organização, em função do seu reduzido poder de barganha no mercado de 
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trabalho e no interior das organizações, parecem melhor representar o vínculo de 

consentimento.  

Esse agrupamento de achados indica as bases do comportamento conformista e, por 

extensão, do fenômeno denominado 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 com a ação e a realiza. 

Ao direcionarmos o olhar para o mundo do trabalho, fica explícito que executivos e 

líderes em geral, fazem uma clara distinção entre um trabalhador comprometido e um 

trabalhador que consente ou obedece (Pinho, 2009). Esses líderes empreendem esforços para 

identificação e retenção de talentos, cujo perfil se associa a comportamentos de iniciativa, 

análise crítica, boas relações interpessoais, colaboração, sugestões para melhoria dos 

processos de trabalho, embora nem sempre os diagnósticos organizacionais ocorram por meio 

de medidas válidas e confiáveis.  

Frente às discussões teóricas apresentadas, são colocadas em questão a pertinência da 

dimensão compliance do comprometimento (O’Reilly & Chatman, 1986), a dimensão 

normativa do comprometimento (Meyer & Allen, 1991), assim como o componente passivo 

do comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992).  

O presente estudo possui duas hipóteses como alicerce de pesquisa: 1) os índices de 

ajustes não darão suporte à permanência da dimensão aceitação íntima na medida de 

consentimento organizacional o que justificará sua retirada do construto; 2) o 

comprometimento afetivo e a dimensão aceitação íntima do consentimento organizacional 

apresentarão altas covariâncias entre si (sobreposição), mas não com a dimensão obediência 

(validade discriminante).  

 

 



72 

 

Método 

O estudo realizado foi caracterizado como extensivo, de corte transversal, que reuniu 

805 trabalhadores de diversos segmentos da economia brasileira. Esta pesquisa tomou como 

base a primeira versão da Escala de Consentimento Organizacional (Silva, 2009; Silva & 

Bastos, 2010), composta por 17 itens e quanto aos parâmetros estatísticos, seguiu a lógica e 

as etapas previstas para construção e validade de um instrumento, indicados por Pasquali 

(1999). A busca pelo aprimoramento da escala fez com que a pesquisadora acrescentasse 

novos itens à primeira escala, além do questionário ter sido aplicado em um novo grupo de 

trabalhadores, visando à ampliação da variabilidade amostral.  

O presente trabalho retomou o conceito de consentimento organizacional utilizado no 

estudo anterior (Silva, 2009), todavia o retorno à literatura especializada subsidiou pequenos 

ajustes em sua definição inicial, conduzindo a pesquisadora a adotar a seguinte definição 

operacional do construto: a tendência do indivíduo em obedecer ao seu superior 

hierárquico que representa a organização à qual trabalha. Ao obedecer às demandas 

oriundas da organização, pressupõe-se que o indivíduo consente com o cumprimento 

das ordens devido às relações de poder e autoridade que se estabelecem entre gestor e 

subordinado, assim como pela percepção de que a chefia sabe melhor o que o 

trabalhador deve fazer. Há disposição para cumprir ordens, regras ou normas estabelecidas 

pela empresa. O consentir também pressupõe que haja concordância autêntica em decorrência 

dos processos de identificação entre os valores individuais e organizacionais. O 

consentimento representa um vínculo estabelecido pelo indivíduo com a organização, cujo 

cerne é a percepção em atender as demandas organizacionais que, nos diversos arranjos das 

hierarquias se materializam pela voz do superior, especialmente, do superior imediato.  

Após essas decisões metodológicas, procedeu-se com a coleta dos dados da pesquisa 

por meio de um questionário estruturado, instrumento descrito a seguir. 
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Medida 

O modelo teórico do construto consentimento organizacional manteve a estrutura 

bidimensional identificada inicialmente, reunindo os construtos latentes de obediência e 

aceitação íntima. O questionário reuniu os 17 itens (Apêndice A) da versão preliminar da 

Escala de Consentimento Organizacional validada por Silva e Bastos (2010), distribuídos em 

uma estrutura bidimensional formada pelas dimensões: obediência (OC) e aceitação íntima 

(AI). A Figura 2.1 apresenta uma sistematização das definições operacionais das respectivas 

dimensões do construto.  

DIMENSÃO DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

OBEDIÊNCIA 

[OC] 

 

O indivíduo se comporta de acordo com as ordens 

estabelecidas por seu superior hierárquico, 

representante da organização, pois entende que 

este é o seu papel. 

Nesse sentido, não se considera responsável por 

nenhuma consequência, principalmente negativa que 

possa advir de suas ações. As ordens podem ser 

cumpridas de maneira automática, sem uma avaliação 

ou julgamento ao seu respeito. 

Elas também podem ser realizadas mesmo quando o 

trabalhador não compreende o seu significado. 

O indivíduo faz o que foi estabelecido pelo seu 

superior, pois acredita que, estrategicamente, esta 

seria a melhor conduta naquela situação. 
 

1. Obediência às ordens do superior; 

2. Cumprimento de regras e normas da 

organização, mesmo quando desconhece seus 

objetivos; 

3. 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 ideias e opiniões;  

2. Compreensão do significado das regras e 

aceitação destas por acreditar que seja o 

melhor para o desempenho da empresa. 

Figura 2.1. Dimensões do construto consentimento organizacional. Elaborado pela autora. 

 

Por tratar-se de um estudo cujo objetivo foi refinar a medida preliminar do construto, 

quatro novos itens
9
 da dimensão OC foram acrescentados ao instrumento visando à 

ampliação da precisão do fenômeno consentimento organizacional. Em sua versão final para 

                                                 
9
 OC13 [Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar às regras e normas da empresa], OC14 [Em 

qualquer empresa o trabalhador deve cumprir as suas normas], OC15 [Aceito as normas da empresa porque é 

isto o que se espera do trabalhador] e OC16 [O trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa]. 
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aplicação, o instrumento submetido à validação empírica contou com 21 itens distribuídos 

entre as duas dimensões (Apêndice B). Aos 11 itens para avaliar a variável latente obediência 

que obteve alto índice de confiabilidade no estudo inicial [OC: α = .87], foram acrescidos 

quatro novos, totalizando 15 itens. Para a variável latente aceitação íntima, mantiveram-se os 

seis itens da escala inicial, que também obteve alto índice de confiabilidade [AI: α = .82]. 

Com objetivo de realizar análises estatísticas mais sofisticadas, também foi aplicado 

um questionário com 10 itens de comprometimento afetivo [CA: α = .88] e seis itens de 

comprometimento normativo [CN: α = .76], utilizados na pesquisa de Bastos et al. (2011). A 

escolha dessas escalas ocorreu em função dos autores terem realizado inicialmente uma 

ampla revisão das medidas disponíveis sobre o comprometimento, tanto na literatura nacional 

quanto na internacional. Em seguida, foi realizado um estudo empírico com 721 

trabalhadores (mesma amostra do estudo preliminar de Silva (2009)), cujos indicadores 

psicométricos foram bastante satisfatórios.   

 

Amostra 

O presente estudo teve sua amostra selecionada por acessibilidade (Cozby, 2003; 

Sampieri, Collado, & Lucio, 2013). Foi constituída por 805 indivíduos, todos empregados ou 

funcionários vinculados formalmente com suas respectivas organizações ou instituições de 

trabalho. Os respondentes encontram-se distribuídos em diversos estados da federação, sendo 

a maioria da região Sudeste (57,9%), fortemente representada pelo estado de São Paulo 

seguida da região Nordeste (40,8%), prioritariamente representada pelo estado da Bahia. Esse 

perfil amostral compõe uma representação relativamente equilibrada entre duas grandes 

regiões do país (Sudeste e Nordeste), provavelmente contemplando distintos traços culturais 

inerentes aos respectivos sítios geográficos. A grande maioria das empresas foi categorizada 
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como privada (80,2%), do setor de prestação de serviços (33,1%) e de grande porte, já que 

43,4 % possuem mais de 500 funcionários. 

Em relação à amostra total, o grau de escolaridade é considerado elevado, pois o nível 

mínimo corresponde ao ensino médio completo (24,1%) e os demais trabalhadores possuem, 

pelo menos, o ensino superior incompleto até o nível de pós-graduação. Entre aqueles que 

responderam ao item, a maioria declara que continua estudando (66,8%). 

Quanto à variável gênero, observa-se certo equilíbrio, pois há apenas uma discreta 

maioria de trabalhadores do gênero feminino (61,8%). A maioria dos respondentes é solteira 

(57,3%) e jovem, com maior concentração na faixa-etária entre 21 a 30 anos (57,3%). Esse 

perfil coaduna com as duas categorias nas quais os respondentes são responsáveis apenas 

com uma pequena parte pela manutenção da família ou mesmo não contribuem 

financeiramente (42,2%). 

 

Procedimento de Coleta dos Dados 

Com a finalidade de atingir o maior número de trabalhadores inseridos em contextos 

diversos, a coleta de dados se desenvolveu a partir de duas modalidades: 1) questionários 

impressos (Apêndice C), autoaplicáveis, foram distribuídos por integrantes do grupo de 

pesquisa aos trabalhadores com média e alta escolaridade de empresas, organizações e 

instituições de diferentes segmentos econômicos e diversos portes; 2) uma versal digital do 

questionário foi encaminhada por email. Mais uma alternativa digital foi o envio, também por 

email, do link gerado pela ferramenta eletrônica Survey Monkey. Todas as respostas por meio 

eletrônico foram direcionadas automaticamente para um banco de dados na internet. A todos 

os participantes foi dado acesso aos objetivos gerais da pesquisa, tendo sido garantido o 

anonimato e sigilo tanto dos respondentes quanto das organizações. Também ficou 

assegurado que os dados seriam tratados e analisados coletivamente, condição que mais uma 
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vez assegura os respectivos anonimatos. Aos respondentes, acrescentou-se a informação 

sobre a possibilidade de interromper a participação na pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo. 

 

Procedimento de Análise dos Dados 

Para a análise fatorial exploratória (AFE), que objetiva extrair as dimensões do 

construto, os dados quantitativos foram codificados e digitados em um banco de dados do 

software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0. Foi 

utilizado o método de extração Principal Axis Factoring (PAF) e rotação oblíqua Oblimin. 

Em seguida à avaliação das medidas, foram realizados testes de confiabilidade para cada 

dimensão. Inicialmente foi calculado o alfa de Cronbach para cada dimensão, pois é o 

indicador de consistência interna frequentemente utilizado pelos pesquisadores. Entretanto, 

como seus resultados são afetados pelo número de itens do instrumento ou por possível 

redundância entre itens (Clark & Watson, 1995; Cortina, 1993; Laros & Puente-Palacios, 

2004), foi adotado mais um critério de avaliação da confiabilidade além do alfa, a saber, a 

correlação item-total. Para Menezes (2006), a correlação item-total trata-se de um importante 

critério de descriminação do item assim como de um indicador de consistência interna do 

teste.  

Quanto às análises confirmatórias (AFC) das dimensões reunidas pelo construto, foi 

utilizado o pacote estatístico AMOS (Analysis of Moment Structures), versão 16.0. Para as 

análises de covariâncias entre o consentimento, o comprometimento afetivo e o 

comprometimento normativo, utilizou-se a modelagem de equações estruturais. Em todas 

estas análises, o método de estimação aplicado foi o da Máxima Verossimilhança (MLE), em 

função do tamanho da amostra. Para a avaliação dos ajustes dos modelos, foram utilizados os 

seguintes índices e parâmetros: índices de ajuste comparativo (NFI e CFI, que devem ser 
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superiores a .90; RMSEA, que deve ser inferior a .08); índices de proporção da variância 

explicada (GFI e AGFI, acima de .90); índice de parcimônia (PGFI, que deve próximo a 1) e 

índice de índice de ajuste com base em resíduos (RMR, que são esperados valores pequenos). 

Ademais, todas as técnicas aplicadas no presente estudo foram observadas visando à garantia 

da qualidade das análises e seus índices estatísticos (Pasquali, 1999; Hair, Anderson, Tatham, 

& Black, 2005; Kahn, 2006). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados estão apresentados em duas etapas: a primeira se constitui pela 

avaliação psicométrica da medida de consentimento organizacional, reunindo análises 

fatoriais exploratórias e confirmatórias; e a segunda corresponde à investigação de 

sobreposição entre dimensões do consentimento com as dimensões afetiva e normativa do 

comprometimento organizacional.   

 

Refinamento da Medida de Consentimento Organizacional (AFE) 

As análises iniciais apontaram a fatorabilidade da matriz de dados, como indicam o 

teste de adequação KMO (.935) e o teste de esfericidade de Bartlett (X
2 

= 6451,876, com p < 

.001), revelando boa adequação amostral. A extração dos fatores foi realizada a partir do 

critério a priori (Hair et al., 2005), no qual o número de fatores é de conhecimento do 

pesquisador, definidos no modelo teórico do estudo.  

Os dois fatores extraídos com autovalor (eigenvalues) superior a 2 são responsáveis 

pela explicação de 47,31% da variância acumulada. O primeiro fator, mais forte (autovalor de 

7,72) explica sozinho, 36,74% da variância. O segundo fator apresentou autovalor de 2,22 e 

explica 10,56% da variância.  
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A análise inicial das cargas fatoriais dos 21 itens da medida indicou problemas com o 

item OC9
10

 em decorrência de ambiguidade de conteúdo, motivando a sua exclusão da 

escala. Nova análise fatorial (com 20 itens) revelou discreta mudança no total acumulado da 

variância explicada (47,17%), assim como nos respectivos índices dos dois fatores. O 

resultado dessa análise mostrou que o item OC14
11

 obteve a menor carga fatorial entre os 

itens do Fator 1 (.333) além de ter sido inferior a .40 (ponto de corte inicialmente 

estabelecido pela pesquisadora para elevar o nível de precisão dos itens) e, por esses motivos 

ele também foi eliminado da medida. A Tabela 2.1 apresenta a descrição dos itens, cargas 

fatoriais, comunalidades e índices de consistência interna. 

Desse modo, a solução fatorial que melhor representou o construto consentimento 

organizacional reuniu 19 itens, sendo 13 representando a variável latente obediência (OC) e 6 

representando a variável latente aceitação íntima (AI). A análise fatorial com os 19 itens 

revelou que os dois fatores são responsáveis por 48,52% da variância explicada.   

Embora a literatura especializada (Hair et al., 2005) indique que valores de cargas 

fatoriais acima de .30 satisfazem aos critérios estatísticos quando se trabalha com amostras 

grandes (n > 350) e se ter elevado em .10 esse limite, a análise das cargas fatoriais indicou 

que a grande maioria dos itens apresentou cargas iguais ou maiores que .50. São valores 

elevados de cargas fatoriais o que sugere claramente a ampliação da qualidade psicométrica 

da medida em estudo. Na Tabela 2.1, essas respectivas cargas encontram-se destacadas (em 

negrito). 

O Fator 1 reuniu os 13 itens referentes à dimensão obediência com cargas fatoriais 

que variaram entre .813 a .412. Observou-se elevada consistência interna entre seus itens, o 

que garante um bom delineamento conceitual desta dimensão. 

 

                                                 
10

 OC9 [Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele] apresentou carga fatorial de .339 e .475 nos fatores 

1 e 2 respectivamente. 
11

 OC14 [Em qualquer empresa o trabalhador deve cumprir as suas normas]. 
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Tabela 2.1 

Análise fatorial exploratória dos 19 itens de consentimento organizacional 

Nº CÓDIGO E ITEM 
FATOR H

2
 

1 2   

1 [OC  7] Se o chefe manda,  a gente tem que fazer. .813   .618 

2 [OC  6] Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho. .707   .575 

3 [OC11] Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  .698   .445 

4 [OC  3] Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. .684   .437 

5 [OC  5] Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. .661   .375 

6 [OC13] Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da empresa.   .591   .478 

7 [OC  4] Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. .586   .449 

8 [OC10] Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito. .576   .503 

9 [OC15] Aceito as normas da empresa porque é isto o que se espera do trabalhador. .513   .425 

10 [OC  8] Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. .491   .447 

11 [OC16] O trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa.  .450   .266 

12 [OC12] Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior. .438   .167 

13 [OC  1] Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. .412   .172 

14 [AI  4] Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.   .729 .521 

15 [AI  3] A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.    .711 .442 

16 [AI  1] Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.   .697 .528 

17 [AI  6] Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.    .667 .453 

18 [AI  8] Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa.   .561 .490 

19 [AI  7] Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas.   .496 .343 

 

Alfa de Cronbach  .887  .826 
 

  Autovalor 7,034 2,185  

 
% Variância Explicada 37,02 11,50 

 
Nota. Cargas fatoriais > .49 estão em negrito. Método de Extração: Análise Eixos Principais (PAF). Método de 

Rotação: Oblimin com normalização Kaiser. Rotação convergida em 5 interações. Dados da pesquisa. 

 

Neste fator foram agrupados os conteúdos que associam o papel do trabalhador ao de 

subordinado, àquele que cumpre ordens devido às relações de poder e autoridade que se 

estabelecem entre gestor e subordinado. Além destes conteúdos, também existe a percepção 

de que a chefia é quem melhor sabe o que deve ser feito no dia a dia do ambiente laboral e 

que o trabalhador se comporta de acordo com as demandas estabelecidas por seu superior 

hierárquico. A esta dimensão é adicionada a percepção do trabalhador de isenção de 

responsabilidade pelas consequências de suas ações, ainda que sejam negativas, 

especialmente em decorrência das relações de poder e autoridade que se estabelecem entre 

superior e subordinado.  
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A vertente sociológica defendida por Halaby (1986) foi adequadamente 

operacionalizada pela dimensão obediência, porquanto seu modelo teórico alicerça os 

vínculos entre empregado e empregador e se baseia na noção de subordinação e princípios de 

uma autoridade legitimada pelo trabalhador. Mas além da corrente sociológica, esta dimensão 

também se aproxima de uma das bases do comprometimento organizacional, a base 

compliance (aquiescência) operacionalizada por O’Reilly e Chatman (1986), por associar-se 

à noção que o trabalhador atende a um comando, permite, consente com o cumprimento das 

demandas dos superiores, capturando comportamentos que se associam a postura profissional 

passiva, àquela que Guareschi e Grisci (1993) nomeiam de relações de submissão e 

obediência. O conformismo (Kiesler & Kiesler, 1973), especialmente a dimensão obediência, 

representam bem comportamentos desta natureza. 

O teor conceitual do Fator 1 também se aproxima dos estudos de Milgram (1963), do 

conceito de “obediência obrigatória” podendo chegar a uma “obediência cega”. Este tipo de 

obediência tem como fundamento os arranjos hierárquicos organizacionais que delimitam 

territórios para aquele que exerce o poder e para quem as ordens são legitimadas pelo 

subordinado. Nesses espaços de trabalho, a teoria sustenta que os códigos normativos foram 

internalizados pelos trabalhadores, já que são inerentes aos papéis de superior e subordinado, 

gerando o comportamento obediente, que, por vezes, pode ocorrer de forma automática ou 

mesmo cega (Randall, 1987).  

Já o Fator 2 foi composto pelos 6 itens que representam a dimensão aceitação íntima, 

cujas cargas fatoriais obtiveram valores bastante satisfatórios, situados entre .729 a .496 além 

do nível elevado de consistência interna. Essa dimensão agrupa os conteúdos relacionados ao 

processo de identificação do trabalhador com os valores e objetivos da organização, o que se 

configura em uma congruência genuína entre as ideias e crenças do indivíduo com aquelas da 

empresa à qual se encontra vinculado. Significa dizer que ao receber uma ordem ou 
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solicitação do seu superior hierárquico, o trabalhador a analisa, tenta compreendê-la e, 

acreditando que ela é congruente com seus juízos, ele a realiza. Nesse sentido, há uma crença 

de que normas e regras vigentes constituem o melhor para a organização.  

Conquanto seja possível avaliar a aceitação íntima como um tipo de consentimento, 

uma vez que o trabalhador irá se comportar da forma requerida, esta é considerada uma 

obediência que tem como base a identificação entre os valores individuais e organizacionais. 

Nesse ponto, é importante salientar que esse processo de identificação se aproxima da noção 

de “identificação” proposta por Kelman (1958, 2006), mas também fica próximo do 

componente “ativo” do comprometimento investigado por Bar-Hayim e Berman (1992) e, 

ainda pode ser associada às relações sociais de hegemonia e persuasão desenvolvidas por 

Guareschi e Grisci (1993). Kiesler e Kiesler (1973) também são consonantes com essa ideia 

ao argumentarem que comportamentos decorrentes da aceitação íntima constituem-se a partir 

de genuínas mudanças de crenças ou mesmo de atitude do indivíduo, direcionadas às 

demandas. Atitudes e, principalmente, comportamentos alicerçados na dimensão da aceitação 

íntima certamente representam a face de um trabalhador com autonomia, capaz de tomar 

decisões com maior independência de fatores ou influências do ambiente.  

Todos esses resultados iniciais coadunam com o modelo teórico proposto para o 

construto consentimento organizacional, contudo decidiu-se reavaliar o número total de itens 

da escala, especialmente os 13 itens que compõem a dimensão obediência já que representam 

um número maior que o dobro dos itens que constituem a dimensão aceitação íntima. A 

apreciação desse dado sugeriu que fosse realizada uma diminuição do número de itens da 

dimensão obediência para tornar a medida mais enxuta sem, contudo, perder precisão 

psicométrica em seus indicadores estatísticos.  

Para a exclusão dos itens do Fator 1, foram percorridos alguns passos. Inicialmente a 

decisão foi pela eliminação do item com menor carga fatorial (.412), que corresponde ao item 
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o OC1
12

. O passo seguinte foi a realização da análise de conteúdo entre pares de itens cujo 

significado fosse muito próximo. Os itens foram comparados ente si e alguns deles 

apresentaram proximidade ou mesmo o que foi considerado sobreposição de conteúdo. Nesse 

momento, foram identificados os itens OC7 [Se o chefe manda, a gente tem que fazer] e OC6 

[Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho] cuja ideia central de 

ambos representa a obrigação do cumprimento de uma ordem da chefia. Neste caso, optou-se 

pela retirada do item com menor carga fatorial, o OC6 (.707). Outra comparação foi realizada 

entre os itens OC13 [Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar às regras e 

normas da empresa] e OC15 [Aceito as normas da empresa porque é isto o que se espera do 

trabalhador], itens que representam a noção de anuência às normas da organização. 

Procedeu-se da mesma forma e excluiu-se o item OC15 também por apresentar menor carga 

fatorial (.513). A terceira e última análise de conteúdo reuniu o par de itens OC13 [Como 

trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar às regras e normas da empresa] e OC16 [O 

trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa], cujo principal conceito 

corresponde à aquiescência do trabalhador as regras e normas da organização. Neste caso, o 

item OC16 (.450) foi retirado da medida, seguindo o critério estabelecido. Após essas 

decisões metodológicas que justificaram a retirada dos quatro itens do Fator 1 [OC1, OC6, 

OC15 e OC16], a escala de consentimento organizacional permaneceu com 15 itens no total.  

A proposta de um instrumento mais enxuto (15 itens) foi submetida à nova análise 

fatorial e apresentou indicadores psicométricos bastante satisfatórios. O alfa da dimensão 

obediência apresentou uma discreta alteração, mas atingiu o valor de .855 e, a análise 

interitens forneceu leve indício para a retirada do item OC12, no entanto a diferença seria 

muito discreta e, por esse motivo, decidiu-se pela manutenção do item na medida. Os fatores, 

                                                 
12

 OC1 [Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem]. 
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itens, respectivas cargas fatoriais e demais índices psicométricos utilizados estão na Tabela 

2.2. 

Tabela 2.2 

Análise fatorial exploratória dos 15 itens de consentimento organizacional 

Nº CÓDIGO E ITEM 
FATOR 

1 2 

1 [OC  7] Se o chefe manda,  a gente tem que fazer. .813   

2 [OC11] Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  .698   

3 [OC  3] Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. .684   

4 [OC  5] Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. .661   

5 [OC13] Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da empresa.   .591   

6 [OC  4] Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. .586   

7 [OC10] Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito. .576   

8 [OC  8] Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. .491   

9 [OC12] Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior. .438   

10 [AI  4] Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.   .729 

11 [AI  3] A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.    .711 

12 [AI  1] Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.   .697 

13 [AI  6] Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.    .667 

14 [AI  8] Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa.   .561 

15 [AI  7] Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas.   .496 

 

Alfa de Cronbach  .855  .826 

 

Autovalor 5,644 2,111 

 

% Variância Explicada 37,625 14,071 

Nota. Método de Extração: Análise Eixos Principais (PAF). Método de Rotação: Oblimin com normalização 

Kaiser. Rotação convergida em 6 interações. Dados da pesquisa.  

 

Análises Fatoriais Exploratórias em Duas Subamostras. 

Com o objetivo de ampliar ainda mais a medida de consistência interna da escala 

proposta, optou-se pela realização de uma nova análise estatística para verificar a estabilidade 

da estrutura fatorial. Foi realizada uma avaliação, com duas subamostras da amostra total 

com diferentes características que, nesse caso, corresponde ao critério escolaridade. 

Considerou-se que seria importante analisar o comportamento da solução fatorial com 

trabalhadores que possuíssem menor grau de escolaridade, comparando-o com os resultados 

dos trabalhadores com nível de escolaridade mais elevado. Em estudos sobre o 

comprometimento organizacional, a literatura aponta que índices elevados de 
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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 de os trabalhadores com maior nível de escolaridade possuir maiores expectativas em 

relação à organização e, da mesma forma, ter acesso a mais opções de emprego. 

As análises fatoriais foram realizadas em dois grupos de trabalhadores cuja seleção 

amostral segregou como primeiro grupo aqueles que possuíam o segundo grau completo 

(menor escolaridade: subamostra 1) e, em um segundo grupo, aqueles com o nível superior 

completo (graduados) juntamente com os pós-graduados (maior escolaridade: subamostra 2). 

Eliminou-se, portanto, um conjunto de 364 respostas válidas de trabalhadores com nível 

intermediário de escolaridade (superior incompleto), de forma a ampliar a diferença entre os 

dois subgrupos. O conjunto amostral totalizou 400 respostas válidas, distribuídas de forma 

equilibrada: subamostra 1 com n = 184 (46%) e a subamostra 2 com n = 216 (54%).  

As análises das subamostras revelaram dados adequados para as análises fatoriais. A 

subamostra 1 (menor escolaridade) apresentou KMO = .879 e teste de esfericidade de Bartlett 

(X
2 

= 927,077, com p < .001), já a subamostra 2 indicou KMO = .874 e o teste de 

esfericidade de Bartlett (X
2 

= 1208,917, com p < .001), ambas atestando boa adequação 

amostral.  

Na Tabela 2.3 estão indicados os escores correspondentes aos autovalores das 

amostras segregadas, resultados que possuem indicadores bastante adequados, que explicam 

entre 49,574% (subamostra 1) e 52,881% (subamostra 2) da variância acumulada nos dois 

grupos de trabalhadores investigados.  

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, como apresentado na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 

Cargas fatoriais dos itens de consentimento em duas subamostras 

Nº 
CÓDIGO E ITEM FATOR 

  1 2 

1 OC7 Se o chefe manda, a gente tem que fazer. .721     (.843)   

2 OC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  .701     (.681)   

3 OC3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. .669     (.680)   

4 OC5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. .633     (.742) 
 

5 OC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior. .544     (.245)   

6 OC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito. .530     (.647)   

7 OC13 Como trabalhador acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da empresa.   .526     (.584)   

8 OC8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. .524     (.309) (.417) 

9 OC4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. .445     (.626) 
 

10 AI1 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.   .785     (.751) 

11 AI4 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.   .748     (.815) 

12 AI3 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.    .689     (.733) 

13 AI6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.    .678     (.721) 

14 AI8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa.   .666     (.616) 

15 AI7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas.   .313     (.590) 

  Alfa de Cronbach  .836     (.828)  .781    (.853) 

 

Autovalor 5,324 (5,094) 2,113 (2,838) 

 
% Variância Explicada 35,491 (33,958) 14,083 (18,923) 

Nota. As cargas fatoriais do grupo de maior escolaridade estão dispostas entre parênteses. Método de Extração: 

Análise Eixos Principais (PAF). Método de Rotação: Promax com Normalização Kaiser. Rotação convergida 

em 3 interações. Dados da pesquisa. 

 

A análise da estrutura fatorial do primeiro grupo, composto pelos trabalhadores que 

possuem o segundo grau completo, apresenta um resultado equivalente à amostra total, isto é, 

reuniu os mesmos itens, distribuídos nos mesmos fatores, com valores de cargas fatoriais 

acima dos limites mínimos aceitáveis e, em sua grande maioria, apresentam valores elevados, 

acima de 0.50. 

Ao analisar a estrutura fatorial do grupo formado pelos trabalhadores com nível de 

escolaridade mais elevado (graduação completa ou pós-graduação), também foram obtidos 

resultados praticamente equivalentes à amostra total.  Em relação ao Fator 1, observa-se que 

o primeiro item da dimensão obediência [OC7: Se o chefe manda, a gente tem que fazer] da 

amostra total (Tabela 1) permanece como aquele com maior carga fatorial para as duas 

subamostras analisadas, assim como os três itens subsequentes [OC11, OC3 e OC5], como 
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pode ser observado na Tabela 2.3. Os itens OC10, OC13 e OC4 também apresentaram 

resultados semelhantes à amostra total, pois suas respectivas cargas fatoriais obtiveram 

valores iguais ou superiores, todos acima de .40.  

Embora seja possível verificar a estabilidade dos resultados da solução fatorial 

extraída relativa à subamostra 2, observou-se o comportamento diferenciado de dois itens da 

dimensão obediência que obtiveram carga fatorial abaixo de .50 (OC8 e OC12). O item 

OC12 [Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu 

superior] apresentou carga fatorial inferior à amostra total (.245) além de ter sido abaixo do 

limite mínimo aceitável. Esse resultado indica que o grupo de trabalhadores com maior nível 

de escolaridade atribui a si próprio à responsabilidade por suas ações no trabalho, mesmo 

quando são ordens do superior imediato. É possível que esse dado seja em função do perfil do 

grupo, composto por pessoas com acesso a um maior conhecimento associado à graduação ou 

até a pós-graduação, com maior nível de capacitação ou qualificação, pressupondo-se 

trabalhadores que desenvolvem suas atividades laborais com maior autonomia ou maior 

poder de decisão. O exame mais cuidadoso do item permite inferir que, para esses 

profissionais, a responsabilidade pela realização das atividades laborais é percebida como 

sendo de cada um, isto é, os indivíduos a assumem ainda que suas ações sejam em 

decorrência de ordens superiores.  

Também em relação à subamostra 2, o item OC8 [Faço o que meu chefe manda 

porque acredito que é o mais correto a ser feito] apresentou carga fatorial tanto no Fator 1 

(.309) quanto no Fator 2 (.417). Apesar da diferença entre as cargas fatoriais se situar acima 

de .10, trata-se de uma diferença bastante discreta (.108), o que pode indicar certa 

ambiguidade de conteúdo para esse grupo de trabalhadores, sugerindo que esse item não 

conseguiu capturar o conteúdo pretendido para esse grupo de trabalhadores.  
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Quanto ao índice de confiabilidade do Fator 1, a subamostra 1 obteve alfa de .836 e a 

subamostra 2, alfa de .828, ambos em consonância com a amostra total. Os dois valores de 

confiabilidade apresentados na Tabela 2.3 são satisfatórios e considerados elevados para os 

parâmetros estatísticos utilizados. Em relação ao Fator 2, os itens e cargas fatoriais 

apresentaram valores muito similares nas duas subamostras assim como em relação aos da 

amostra total, o que indica uma boa adequação da medida. Alinhados a esses resultados 

também se encontram os índices de confiabilidade deste fator para subamostra 1 ( = .781) e 

subamostra 2 ( = .853), que também atestam a qualidade psicométrica dessa medida.  

 

Refinamento da Medida de Consentimento Organizacional (AFC) 

A etapa seguinte compreendeu as análises fatoriais confirmatórias (AFC) com os 15 

itens extraídos a partir da AFE visando tanto à avaliação das dimensões latentes do construto 

consentimento organizacional, obediência (OC) e aceitação íntima (AI) quanto ao 

aprimoramento da medida. A solução fatorial extraída das análises exploratórias constituiu-se 

como alicerce para o modelo estrutural proposto (hipotético), significando que as variáveis 

observadas (itens) se correlacionam a variável latente (fator).  

Análises preliminares indicaram índices adequados que permitiram a realização das 

AFC (missing values, assimetria e curtose com parâmetros estatísticos que configuram 

normalidade) (Hair et al., 2005; Kahn, 2006; Weston & Gore, 2006). O delineamento 

metodológico para o teste do modelo requer a indicação das duas maiores cargas fatoriais das 

respectivas dimensões do consentimento em consonância com a avaliação do conteúdo dos 

respectivos itens, definindo assim o indicador mais representativo de cada fator. Nesse caso, 

tem-se o item OC7 [Se o chefe manda, a gente tem que fazer] do Fator 1 (obediência) e o 

item AI4 [Aceito as normas da empresa porque concordo com elas], correspondente ao Fator 

2 (aceitação íntima).  
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O modelo proposto encontra-se fundamentado em dois pressupostos: cada conjunto de 

itens é explicado pelo fator a ele associado e os dois fatores covariam de forma significativa, 

o que pode sugerir uma variável de segunda ordem. Foram realizadas análises das 

covariâncias e correlações (Hair et al., 2005; Kahn, 2006; Weston & Gore, 2006) entre as 

duas variáveis latentes do modelo proposto, cujos resultados indicaram que o fator 

obediência apresentou uma forte covariância positiva com o fator aceitação íntima (.61).  

Os resultados das análises do modelo inicial foram significativos e os índices 

atingiram valores satisfatórios, em sua maioria. Entretanto, os índices de modificação foram 

examinados e indicaram a necessidade de ajustes entre dois pares de itens. Frequentemente, 

um melhor ajuste do modelo é alcançado com a inserção de parâmetros entre as variáveis, 

contanto que exista justificativa teórica para isso.   

Identificou-se que havia dois pares de erros que mereciam ajustes: aquele associado 

aos itens OA3 [A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa] e OA6 [Se eu 

tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho], cujo 

índice de modificação foi muito elevado (IM = 50.931), e o relacionado aos itens OC5 

[Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo] e OC3 

[Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado], (IM = 

23.085). A primeira covariância inserida associa os erros dos itens OA3 e OA6, que 

representam a ideia de que a forma de pensar do trabalhador é bastante semelhante a da 

empresa. A segunda covariância foi estabelecida entre os erros dos itens OC5 e OC3, que 

destacam a noção do cumprimento incondicional das demandas do superior mesmo em 

situações nas quais o trabalhador não concorda com elas ou se sente incomodado frente a 

essas solicitações. A Figura 2.2 apresenta o modelo com seus respectivos ajustes. 
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Figura 2.2. Modelo inicial reespecificado.  p<.001. Dados da pesquisa.  

 

Após as reespecificações do modelo, verificou-se que em geral os resultados dos 

índices melhoraram, pois o RMR (.144) diminuiu, o AGFI (.889) e o NFI (.888) atingiram 

valores aceitáveis (muito próximos de .90), o CFI (.905) apresentou elevação, ultrapassando 

.90. Quanto ao RMSEA (.076), ele também apresentou melhora, já que atingiu o parâmetro 

estatístico definido no delineamento metodológico, situando-se abaixo de .08. A partir desses 

indicadores, foi realizado o teste do modelo de segunda ordem do construto consentimento 

organizacional apresentado na Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Modelo bifatorial reespecificado de segunda ordem. p<.001. Dados da 

pesquisa.   
 

O parâmetro 1 foi estimado para a variável latente de primeira ordem, obediência, por 

ser considerada principal integrante do construto. A análise dos resultados iniciais mostra que 

os indicadores capitais permaneceram estáveis ou apresentaram discreta melhoria dos índices. 

Os índices RMR (.144), AGFI (.889), NFI (.888), CFI (.905), PGFI (.667) e RMSEA (.076) 

mantiveram os mesmos escores.  

Os coeficientes de covariância e correlação do modelo de segunda ordem se 

comportaram de forma muito similar quando comparados ao modelo reespecificado. Todas as 
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variâncias estimadas foram altamente significativas (p < .001) e as correlações entre as duas 

variáveis latentes, obediência e aceitação íntima com a variável de segunda ordem 

(consentimento) foram positivas e fortes (.84 e .73 respectivamente).  

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 < .001), 

indicando que o construto consentimento é integrado pelas duas dimensões, obediência e 

aceitação íntima. Esses resultados não só encontram suporte teórico nos estudos sobre 

conformismo (Kiesler & Kielser, 1973), como também nos trabalhos desenvolvidos por 

Halaby (1986) e no estudo dos mecanismos psicossociais (Guareschi & Grisci, 1993), pois 

constituem o melhor alicerce desse tipo de vínculo entre o trabalhador e sua organização.  

Pressupõe-se então que o trabalhador que consente com as exigências da organização 

poderá fazê-lo tanto por uma obediência ao superior hierárquico (representante da 

organização), evidenciando o reconhecimento de uma autoridade legítima que deve ser 

obedecida, sendo capaz de atingir até o nível de respostas automáticas (Randall, 1987), 

quanto por se comportar atendendo à solicitação do superior imediato pode ser em função de 

uma real concordância do trabalhador com o que está sendo pedido, por se sentir identificado 

com os valores e objetivos da organização. Ademais, poderá fazê-lo por considerar uma 

decisão estratégica, pois ainda que não haja concordância genuína com a demanda 

organizacional, o indivíduo avalia que cumpri-la deve ser a conduta mais adequada para uma 

determinada situação.  

Nesse sentido, considera-se que essas relações podem formar alicerces para esses 

vínculos e, por conseguinte, relacionam indivíduos a características de maior passividade e 

submissão ao cumprimento das ordens, na verdade, consentindo com as demandas 

organizacionais. Por sua vez, o construto também apresenta características originadas dos 
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processos de identificação, nos quais os trabalhadores creem compartilhar das mesmas ideias 

e crenças da empresa e, por esse motivo, consentem com suas demandas. 

A teoria weberiana sobre dominação fornece importante contribuição ao explicitar 

que diferentes motivos podem levar o trabalhador a obedecer, a consentir com as prescritas 

por seus superiores (Weber, 1994). É possível que a motivação possa ter fins instrumentais, 

materiais, associados às ideias racionais; pode, ainda, ser decorrência de um hábito ou 

costume que direciona o comportamento automático; mas também pode estar associada a 

componentes afetivos, agrupando os conteúdos envolvidos pelas duas dimensões que 

integram o construto consentimento organizacional.  

Até esse momento, é possível afirmar que tanto o modelo teórico do consentimento 

organizacional quanto os resultados das análises estatísticas confirmam que se trata de um 

fenômeno bidimensional, constituído pelas dimensões obediência e aceitação íntima. O 

índice de covariância forte e positiva entre a dimensão aceitação íntima (.73) e a variável de 

segunda ordem, consentimento, indicam que essa dimensão é parte integrante do construto 

investigado, entretanto este é um índice menor quando comparado ao da dimensão 

obediência (.84), que certamente melhor representa o que se considera o consentimento entre 

indivíduos e organizações.  

Ainda que estes tenham sido os resultados encontrados, decidiu-se perseverar em 

análises mais refinadas investigando se não poderia haver uma maior concisão do construto, 

na busca de maior clareza de precisão conceitual no campo. Em vista disso, foi realizado um 

estudo de validade discriminante entre consentimento e comprometimento considerando as 

duas dimensões do consentimento e as bases afetiva e normativa do comprometimento.    

 

Estudo de validade discriminante entre a medida de consentimento organizacional, o 

comprometimento afetivo e o comprometimento normativo 
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A tradição da pesquisa do comprometimento organizacional data de muitas décadas 

(Becker, 1960; Hrebiniak & Alluto, 1972; Buchanan, 1974; Porter, Steers, Mowday, & 

Boulian, 1974; Angle & Perry, 1981; Wiener, 1982; Morrow, 1983; Morrow & McElroy, 

1986; Reichers, 1986; McGee & Ford, 1987; Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin, & Jackson, 

1989; Allen & Meyer, 1990, 1996; Meyer & Allen, 1991; Bastos, 1993; Becker & Billings, 

1993; Cohen, 1993, 1999, 2000, 2003, 2006, 2007; Meyer, Allen, & Smith, 1993; Brown, 

1996; Wallace, 1997; Mowday, 1998; Meyer & Herscovitch, 2001; Vandenberghe, 

Stinglhamber, Bentein, & Delhaise, 2001; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 

2002; Demo, 2003; Medeiros, Albuquerque, Siqueira, & Marques, 2003; Cooper-Hakim & 

Viswesvaran, 2005), e dentre os modelos teóricos destaca-se o modelo tridimensional 

proposto por Meyer e Allen (1991) que é formado por três bases: a afetiva, a normativa e a 

instrumental. Embora este seja um marco conceitual na literatura científica, muitos 

pesquisadores empreenderam (Berman, 2006; Gellatly, Meyer, & Luchak, 2006; Cohen, 

2007; Costa & Bastos, 2009; Eisinga, Teelken, & Doorewaard, 2010; Meyer & Parfyonova, 

2010) e ainda empreendem esforços associados a testes empíricos do modelo. Entre eles, o 

recente estudo de Rodrigues (2011) no qual ela discute acerca da pertinência da base 

instrumental como componente do comprometimento. Os resultados de seu estudo indicam 

que esse vínculo do trabalhador com a organização, muito mais constitui o que ela chama de 

entrincheiramento organizacional do que propriamente um comprometimento entre indivíduo 

e organização. Nesse sentido, a autora argumenta que o que se considera comprometimento 

instrumental (ou de continuação) trata-se na verdade, do entrincheiramento organizacional.  

Por sua vez, o conteúdo da dimensão aceitação íntima do consentimento 

organizacional muito se aproxima do componente ativo do comprometimento (Bar-Hayim & 

Berman, 1992), o que justifica empreender novas análises. Ademais, a literatura aponta para 

possíveis sobreposições entre as bases afetiva (CA) e normativa (CN) do comprometimento 
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(e. g., Carvalho, Alves, Peixoto, & Bastos, 2011), recomendando que a investigação seja 

realizada não apenas com a base afetiva do comprometimento, mas também com a base 

normativa.  

Para o estudo de validade discriminante entre as duas dimensões do consentimento 

(15 itens) e o comprometimento afetivo (10 itens), inicialmente foram realizadas análises 

fatoriais exploratórias. As análises confirmaram a fatorabilidade da matriz de dados, como 

indicam o teste de adequação KMO (.943) e o teste de esfericidade de Bartlett (X
2 

= 

8243,166, com p < .001), revelando adequação amostral. Um primeiro resultado da AFE 

indicou que o item A6 [Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa organização] 

deveria ser excluído das análises, pois apresentou carga fatorial inferior a .30. Assim, a base 

afetiva do comprometimento reuniu 9 itens.    

Partiu-se do pressuposto teórico que a aceitação íntima muito se aproxima da base 

afetiva do comprometimento, extraindo-se uma solução fatorial considerando apenas dois 

fatores (critério a priori): um fator que agruparia os itens do CA e os itens da dimensão AI do 

consentimento; e um segundo fator que reuniria os itens da dimensão OC. Os dois fatores 

obtidos apresentaram autovalor superior a 3,0 (Fator 1 com engeinvalue = 8,716 e Fator 2 

com engeinvalue = 3,114), que juntos explicam  49,293% da variância.  

Os resultados mostraram que todos os 6 itens da AI se reuniram aos 9 itens do CA, 

constituindo o Fator 1 e, por sua vez, o Fator 2 foi constituído pelos 9 itens da dimensão OC. 

A grande maioria do total das cargas fatoriais foi superior a .51, sendo .406 o menor valor 

obtido. As análises da consistência interna dos fatores também apresentaram resultados muito 

satisfatórios, pois o Fator 1 apresentou alfa de .923 e o Fator 2, alfa de .855. Para ampliar o 

critério de avaliação da confiabilidade, foi realizada a correlação item-total, que indica a 

permanência dos itens analisados nos respectivos fatores. Tudo isso indica que a dimensão AI 
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do consentimento captura conteúdo similar ou mesmo sobreposto ao comprometimento 

afetivo e, por sua vez, distinto da dimensão OC do construto consentimento. 

Também foram realizadas análises fatoriais confirmatórias, sendo necessária a 

construção um modelo hipotético. Para o teste do modelo referente à variável CA, parâmetro 

1 foi atribuído ao item A13 [Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da 

organização onde trabalho]. Identificou-se que havia dois pares de erros que mereciam 

ajustes: aquele associado aos itens A7 [Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e 

minha organização] e A5 [Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim] 

cujo índice de modificação foi bastante elevado (IM = 98.531), e o relacionado aos itens A8 

[Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus] e A2 [Eu realmente sinto 

os problemas dessa organização como se fossem meus], (IM = 93.579).  

A primeira covariância inserida associa os erros dos itens A7 e A5, que expressam a 

ideia de uma forte ligação afetiva entre o trabalhador e a organização. A segunda se 

estabeleceu entre os erros dos itens A8 e A2, que refletem a noção de que os problemas 

organizacionais são sentidos como problemas do próprio trabalhador, e não como externos a 

ele. Quanto às duas variáveis do consentimento, foram mantidos os ajustes realizados nas 

análises realizadas para a modelagem de equações estruturais, já detalhadas na Figura 2.  

Os índices apresentaram valores aceitáveis: RMR (.141), PGFI (.733), AGFI (.875), 

NFI (.884) e o CFI (.908) ultrapassou .90. Quanto ao RMSEA (.063), ele também atingiu o 

parâmetro estatístico definido no delineamento metodológico, situando-se abaixo de .08. O 

modelo reajustado e os respectivos índices se encontram apresentadas na Figura 2.4. 

Após as reespecificações do modelo, foram analisados os resultados dos índices de 

covariância entre os três fatores. Resultados da AFC realizadas inicialmente já haviam 

indicado a uma forte covariância positiva entre os fatores obediência e aceitação íntima, aqui 

correspondendo a .60. Por seu turno, observa-se que a covariância entre a dimensão 
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obediência e o comprometimento afetivo é positiva, mas fraca, indicando que realmente trata-

se de conteúdos distintos. Já quando se avalia a dimensão aceitação íntima com o a base 

afetiva do comprometimento, verifica-se uma covariância alta e positiva (.88), sugerindo 

claramente sobreposição entre os dois construtos.  

Figura 2.4. Modelo reajustado de validade discriminante do consentimento e 

comprometimento afetivo.  p < .001. Dados da pesquisa. 
 

O comprometimento afetivo, compreendido por Allen e Meyer (1990) como um 

vínculo resultante de processos de identificação do indivíduo com a organização, é 

caracterizado pelo envolvimento do trabalhador com a organização, que nela permanece 

porque assim o quer. Porter, Steers, Mowday e Boulian (1974), ao proporem anteriormente 
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dos valores da organização, forte desejo em manter o vínculo com a organização e a intenção 

de exercer esforço em prol da organização. 

Esse conteúdo em muito se aproxima do componente ativo do comprometimento 

(Bar-Hayim & Berman, 1992), coerente com comportamentos de autonomia, de análise 

crítica acerca do problema ou situação a ser resolvida, ou seja, ações que indicam iniciativa e 

comportamentos denominados como prossociais (O’Reilly & Chatman, 1986), que vão além 

do que está prescrito para o trabalhador. Ora, se essas são as características associadas ao 

comprometimento afetivo e, pelos resultados do estudo, parecem sobrepostas à dimensão 

aceitação íntima do construto consentimento, cabe realmente à reflexão sobre a pertinência 

desta dimensão no que está sendo considerado como consentimento organizacional. Embora 

sua concepção teórica tenha integrado duas dimensões, o fenômeno denominado 

consentimento possui como características basilares ideias que podem ser consideradas como 

antagônicas, pois se aplicam a comportamentos alinhados a normas e demandas 

organizacionais, a comportamentos que refletem o cumprimento do que está estabelecido, 

além de por vezes o indivíduo sequer conhecer as consequências de suas ações ou mesmo 

assumir as responsabilidades decorrentes de seus atos. Sendo assim, na busca de uma maior 

precisão conceitual e delimitação do construto consentimento organizacional, considera-se 

que o mais apropriado seria a retirada da dimensão aceitação íntima do construto 

consentimento organizacional, que certamente melhor se constitui unicamente da dimensão 

obediência, consistindo em um construto unidimensional. Ademais, os índices estatísticos (de 

covariância) não devem se constituir per si em única condição para as decisões do 

pesquisador (Kahn, 2006).  

Esse conjunto de análises oferece sustentação empírica e a discussão teórica também 

fornece suporte para considerar-se que a dimensão AI apresenta certa sobreposição ao 

comprometimento afetivo. Junto a isto, a literatura aponta para certa sobreposição entre a 
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base afetiva e normativa do comprometimento organizacional. Ademais, o componente 

passivo do comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992) é constituído pelo desejo do 

trabalhador em permanecer na organização, relacionado a fortes sentimentos de lealdade. 

Sentimentos cuja tendência indica que o trabalhador deverá atender as demandas da 

organização, aproximando-se mais ainda do processo de adesão a normas (Wiener, 1982) e 

ordens de seu superior. Comportamentos estes que claramente retratam o papel de 

subordinado inerente aos arranjos hierárquicos (Halaby, 1986). 

Frente a essa questão, decidiu-se pela realização do estudo de validade discriminante 

entre a base normativa do comprometimento (5 itens) e as duas dimensões do consentimento. 

Foram realizados os mesmos passos relatados: KMO (.913), (X
2 

= 5319,287, com p < .001), 

indicando adequação da amostra. Também foi extraída uma solução fatorial com dois fatores, 

buscando-se avaliar aonde os itens das dimensões do consentimento iriam se posicionar. Os 

dois fatores obtidos apresentaram autovalor superior a 2,5 (Fator 1 com engeinvalue = 6,375 

e Fator 2 com engeinvalue = 2,557), que juntos explicam  44,661% da variância. Os 

resultados mostraram que o Fator 1 foi constituído pelos 9 itens da dimensão OC e todos os 6 

itens da AI se reuniram aos 5 itens do CN, constituindo o Fator 2.  

A grande maioria do total das cargas fatoriais foi superior a .50, sendo .410 o menor 

valor obtido. As análises da consistência interna dos fatores também apresentaram resultados 

satisfatórios, pois o Fator 1 apresentou alfa de .855 e o Fator 2, alfa de .846. Igualmente foi 

realizada a correlação item-total, que indica a permanência dos itens analisados nos 

respectivos fatores. O agrupamento no mesmo fator dos itens da dimensão AI com os itens do 

comprometimento normativo parece indicar a captura da sobreposição que existe entre a base 

afetiva e normativa do comprometimento. Apesar de esse ter sido o resultado esperado, 

também havia certa suposição acerca de pelos menos alguns itens do CN se reunirem no 

Fator 1, da dimensão OC, que não foi confirmada.    
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Em seguida foram realizadas as análises fatoriais confirmatórias, cujo modelo 

hipotético foi homólogo ao dessas análises com o CA. Para o teste do modelo referente à 

variável CN, parâmetro 1 foi atribuído ao item N2 [Mesmo se fosse vantagem para mim, eu 

sinto que não seria certo deixar essa organização agora]. Não foram sugeridos ajustes para a 

variável CN e foram mantidos aqueles das dimensões AI e OC. O modelo reajustado e os 

respectivos índices se encontram apresentadas na Figura 2.5. 

Figura 2.5. Modelo reajustado de validade discriminante do consentimento e 

comprometimento normativo. p < .001. Dados da pesquisa. 
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Já se conhecia a covariância forte e positiva entre os fatores obediência e aceitação 

íntima, aqui correspondendo a .61, que também foi observada entre a aceitação íntima e o 

comprometimento normativo (.62). São resultados que indicam uma grande proximidade 

entre a base normativa e a dimensão obediência do consentimento, mas que não é suficiente 

para insinuar sobreposição entre as duas variáveis. Por seu turno, havendo certa sobreposição 

entre as bases afetiva e normativa do comprometimento, a expectativa frente à solução 

fatorial (AFE) seria que os itens que capturam a AI deveriam se aproximar pelo menos de 

alguns dos itens do CN, entretanto o comportamento destes itens mais que se aproxima, já 

que todos se situam no fator AI. Esse resultado parece muito coerente com os indicativos de 

sobreposição entre as bases afetiva e normativa do comprometimento, ao tempo em que se 

afasta da discussão teórica acerca de similaridades entre o conteúdo da base normativa do 

comprometimento e a noção de obediência, imanente ao consentimento nas organizações de 

trabalho. 

O comprometimento normativo (Wiener, 1982; Allen & Meyer, 1990; Meyer & 

Allen, 1991) possui como ideia central um sentimento de obrigação para com a organização, 

senso de dever, sentimentos de lealdade, que podem se associar ao componente passivo do 

comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992) e distanciar-se dos comportamentos 

prossociais (O’Reilly & Chatman, 1986). É essa ideia que aproximou teoricamente à base 

normativa do comprometimento a noção de consentimento, contudo, os resultados empíricos 

do estudo de validade discriminante indicam que estas são variáveis distintas. Isto é, a análise 

do índice de covariância entre o CN e a OC, que atingiu apenas .38 (positiva, mas fraca), 

aliada aos resultados obtidos na AFE, demonstram que apesar da aproximação teórica do 

modelo congregar comportamentos mais passivos frente à organização e as demandas de 

superiores hierárquicos, a base normativa não se constitui na dimensão denominada 

obediência. Na verdade, como visto nas AFE e AFC tanto do CA quanto do CN, verifica-se 
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que a apenas dimensão OC representa claramente o fenômeno aqui investigado, denominado 

consentimento organizacional.       

 

Conclusão 

São diversos os vínculos que se estabelecem entre indivíduos e as organizações para 

as quais trabalham, haja vista as tensões e ponderações teóricas que persistem na literatura, 

como dos esforços para a construção de instrumentos de medidas que procuram melhor 

diferenciá-los. O elevado status ocupado pelo comprometimento organizacional ao longo de 

algumas décadas o levou a um estiramento ampliado, ou melhor, a um alargamento 

conceitual, direcionando os pesquisadores a repensarem suas bases teóricas e as medidas 

existentes. Nestes últimos anos, algumas convicções têm sofrido transformações, pois cresce 

o pressuposto que dimensões incorporadas nos modelos multidimensionais de 

comprometimento organizacional devam ser consideradas como construtos distintos. 

Pesquisas que busquem ampliar a precisão conceitual do comprometimento organizacional 

assim como a construção de novas escalas que venham a ser criadas visando à redução da 

inadequada extensão atribuída ao construto são demandadas pela comunidade científica. 

A partir de inquietações teóricas do modelo hegemônico de comprometimento e de 

estudos empíricos, aliado ao estudo mais minucioso do componente passivo do 

comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992) e da base do comprometimento denominada 

compliance (O’Reilly & Chatman, 1986), distingue-se o que foi denominado consentimento 

organizacional (Silva & Bastos, 2010), cuja primeira medida identificada na literatura foi 

propostas pelos autores. O percurso da literatura visitada permite afirmar que os alicerces 

teóricos deste fenômeno encontram-se nos campos da psicologia social, da psicologia do 

trabalho e das organizações assim como da sociologia do trabalho.  Embora a primeira escala 

tenha apresentado indicadores psicométricos satisfatórios, novos estudos conduziram os 
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autores a questionarem as dimensões que integravam o consentimento organizacional, 

constituindo-se como objetivo geral do presente trabalho, o refinamento da medida, 

especialmente o estudo sobre a bi ou unidimensionalidade. Partiu-se do pressuposto que um 

novo estudo, juntamente com a construção de uma medida mais enxuta para avaliação do 

construto poderá contribuir para o desenvolvimento de pesquisas que busquem melhor 

compreender a constituição dos vínculos que se desenvolvem entre indivíduos e 

organizações. 

Por um lado, os estudos fatoriais e confirmatórios iniciais indicaram a consistência 

das duas dimensões latentes do construto definidas no modelo teórico do presente trabalho. 

Esse modelo corresponde a uma estrutura bifatorial, reunindo as dimensões de obediência e 

aceitação íntima, convergente com o suporte teórico da Psicologia Social (Milgram, 1963; 

Kiesler & Kiesler, 1973; Guareschi & Grisci, 1993) e da Sociologia (Burawoy, 1983; Halaby, 

1986). A concepção teórica alicerça o pressuposto 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, ou mesmo estratégica; ou ainda em 

decorrência de aceitação íntima, que tem como base a crença genuína dos valores e objetivos 

organizacionais.  

Por outro lado, os estudos de validade discriminante entre a base afetiva do 

comprometimento e a dimensão aceitação íntima do consentimento, claramente sugerem 

sobreposição entre elas. Visto que ao comprometimento afetivo estão associados 

comportamentos que requeiram autonomia, iniciativa, postura crítica frente aos problemas e 

suas soluções, comportamentos que muitas vezes extrapolam as prescrições dos papéis 

(prossociais), assim como é um tipo de vínculo que se desenvolve a partir da congruência dos 

valores individuais e laborais, características que muito se aplicam a dimensão aceitação 

íntima. Sendo assim, compreende-se que esta dimensão não deve integrar o construto 
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consentimento organizacional, estrutura que parece representar maior delimitação conceitual 

do fenômeno aqui investigado, constituído apenas por uma dimensão, obediência.  

É esse conjunto de resultados que permite descrever que o consentimento na 

organização deve ser considerado um vínculo distinto do comprometimento organizacional, 

tanto do comprometimento afetivo quanto do normativo e deve ser compreendido como um 

construto unidimensional, representado pelas noções de obediência. 

Os indicadores psicométricos da escala aqui proposta, não apenas confirmam os 

resultados obtidos pela versão preliminar da escala, bem como revelam a mesma 

performance no que tange à nova escala mais enxuta, que reúne 9 itens no total (Apêndice 

D). Esses são resultados que permitem à pesquisa sobre os vínculos entre indivíduo e 

organização congregar os estudos da vertente sociológica que, ao desconsiderar os aspectos 

psicológicos, destacam as relações de subordinação construídas a partir do antagonismo entre 

o binômio capital-trabalho.  

Os resultados e análises realizadas para o presente estudo levam à conclusão que o 

refinamento da medida do fenômeno consentimento organizacional atingiu seu objetivo, ao se 

considerar os índices psicométricos alcançados, bem como os demais indicadores avaliados 

nesse processo de aprimoramento da escala.  

Certamente, esses resultados incentivam a realização de novas pesquisas, que devem 

considerar como sugestões: identificar amostras maiores, mais diversificadas tanto em 

relação aos segmentos de atuação quanto ao tempo de serviço na organização, assim como de 

maior amplitude em relação aos estados da federação. As amostras devem contemplar 

trabalhadores que possuam nível de escolaridade inferior ao ensino médio, visto que esse 

estrato representa grande parte dos trabalhadores brasileiros. Para dar mais consistência aos 

aspectos transculturais, devem ser consideradas amostras de trabalhadores de diferentes 

culturas, associadas aos valores individuais e valores do trabalho. Estudos que busquem 
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conhecer e explicar o que pode favorecer os trabalhadores a sempre consentirem com as 

demandas organizacionais merecem a atenção tanto da comunidade científica quanto do 

empresariado em geral, na medida em que será possível contribuir de forma mais efetiva para 

o desenvolvimento de uma força de trabalho autônoma, consciente de sua alteridade.   
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CONSENTIMENTO E COMPROMETIMENTO (AFETIVO E NORMATIVO):  

EVIDÊNCIAS ADICIONAIS DE VALIDADE DISCRIMINANTE 

 

 

 

A busca de maior precisão conceitual dos fenômenos sempre recebe atenção da 

comunidade científica, de uma forma geral, e isso não seria diferente com o campo do 

comportamento organizacional. Conhecer os vínculos que ligam os trabalhadores às suas 

organizações de trabalho, especialmente no que se refere ao comprometimento 

organizacional, permanece como objeto de estudo atual de muitos pesquisadores brasileiros 

(Bastos, Rodrigues, Moscon, Silva, & Pinho, 2013; Moscon, Bastos, & Souza, 2012; Silva, 

Silva, Bueno, Rosalem, Souza, & Couto, 2012; Carvalho, Alves, Peixoto, & Bastos, 2011; 

Maciel & Camargo, 2011; Ribeiro & Tolfo, 2011; Silva & Bastos, 2010), e estrangeiros a 

exemplo de trabalhos como os de Becker, Ullrich e Dick (2013), Bingham, Mitchell, Bishop 

e Allen (2013), Fritz, O’Neil, Popp, Williams e Arnett (2013), Yamaguchi (2013), Dávila e 

García (2012), Meyer, Stanley e Parfyonova (2012), Panaccio e Vandenberghe (2012), 

García-Cabrera e García-Soto (2011), Meyer, Stanley, Jackson, McInnis, Maltin e Sheppard 

(2011), Meyer, Hecht, Gill e Toplonytsky (2010) e Meyer e Parfyonova (2010).  

Em diversos estudos recentes (e.g., Meyer, Stanley, & Parfyonova, 2012), percebe-se 

um interesse crescente pelas questões conceituais ainda não devidamente equacionadas no 

campo de pesquisa, especialmente após as críticas à multidimensionalidade do construto de 

comprometimento presente no clássico modelo de Meyer e Allen (1991). Desde então, 

esforços têm sido empreendidos no sentido de diferenciar o vínculo de comprometimento de 

potenciais outros vínculos até então considerados diferentes bases ou dimensões de um 

mesmo construto. Nesta direção, encontram-se os trabalhos desenvolvidos por Rodrigues 

(2009) e Rodrigues e Bastos (2012) com a proposta do construto de entrincheiramento 
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organizacional. Adicionalmente, os estudos de Silva (2009) e Silva e Bastos (2010) 

agregaram ao campo uma proposta preliminar de um novo construto, o consentimento 

organizacional. No artigo 2 dessa tese a autora apresenta  o estudo de refinamento da escala 

de consentimento organizacional e confirma a unidimensionalidade do construto, 

contribuindo para uma melhor delimitação conceitual e empírica do que seja 

comprometimento organizacional.  

O objetivo do presente artigo é reunir novas evidências de validade discriminante 

entre o comprometimento organizacional de base afetiva, o comprometimento de base 

normativa com o novo construto de consentimento organizacional. Tais evidências são 

fundamentais para que o conceito de consentimento possa ser objeto de novas investigações, 

explorando seus antecedentes e possíveis consequentes. Em linhas gerais, o artigo busca 

contribuir para a redução da confusão conceitual existente no campo de estudo sobre vínculos 

do trabalhador com a sua organização empregadora, atendendo recomendações presentes na 

literatura mais atual (Cooper-Hakin & Viswesvaran, 2005; Solinger, Olffen, & Roe, 2008). 

 

Consentimento versus Comprometimento Organizacional: Questões que Cercam os 

Limites dos Construtos 

Muitos estudos foram realizados buscando compreender os vínculos que existem entre 

indivíduos e organizações, e o comprometimento organizacional parece ser um dos vínculos 

que mais atenção tem recebido dos pesquisadores, ao longo das últimas décadas. Entretanto, 

um trabalho realizado por Silva e Bastos (2010) traz à tona o que foi denominado de 

consentimento organizacional. Na verdade, comportamentos de obediência em trabalhadores 

foram identificados em pesquisa prévia realizada por Costa (2005), Costa e Bastos (2009) 

quando do estudo do vínculo de comprometimento organizacional em trabalhadores de 

organizações agrícolas. Esses estudos derivaram em questionamentos que subsidiaram novas 
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investigações, a exemplo da versão inicial de uma escala desenvolvida para avaliar o 

fenômeno do consentimento organizacional (Silva & Bastos, 2010).  

Um trabalho posterior da autora (Artigo 2) pretendeu a realização de novos estudos 

para o refinamento dessa medida. Com base nesses resultados, compreende-se, então, que o 

construto consentimento organizacional deve ser considerado como: 

a tendência do indivíduo em obedecer ao seu superior hierárquico que representa a 

organização à qual trabalha. Ao obedecer às demandas oriundas da organização, 

pressupõe-se que o indivíduo consente com o cumprimento das ordens devido às 

relações de poder e autoridade que se estabelecem entre gestor e subordinado, assim 

como pela percepção de que a chefia sabe melhor o que o trabalhador deve fazer. Há 

disposição para cumprir ordens, regras ou normas estabelecidas pela empresa (p. 63 

da presente tese). 

Nesse sentido, o consentimento designa um vínculo estabelecido pelo indivíduo com a 

organização, cuja essência está em atender às demandas organizacionais que, quase em toda 

sua totalidade, são representadas pelo superior, especialmente o superior imediato do 

trabalhador, nos arranjos hierárquicos contemporâneos.  

O construto consentimento organizacional foi definido como unidimensional, 

constituído apenas pela dimensão obediência, não obstante, é importante deixar claro que, 

embora evidências conceituais e empíricas tenham demonstrado que se trata de um construto 

unidimensional (Artigo 2), no presente artigo retomar-se-á as duas dimensões inicialmente 

hipotetizadas (obediência e aceitação íntima), como uma estratégia para ampliar as  

evidências a respeito da unidimensionalidade do construto.  

Nos estudos da psicologia social, aceitação íntima é um dos tipos de conformismo 

(Kiesler & Kiesler, 1973, p. 4), definida como “uma mudança de atitude ou crença, e [essa 

mudança ocorre] na direção das atitudes e crenças do grupo”. Para os autores, ela se refere a 
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uma mudança genuína de crenças ou atitudes alinhadas às demandas do grupo, havendo uma 

verdadeira mudança de opinião do indivíduo, cujos comportamentos serão decorrentes do que 

ele, realmente, acredita. Embora, inicialmente, tenha sido pensada como uma dimensão do 

construto consentimento (já que é considerada pela literatura como um tipo de conformismo) 

foi possível perceber que, desde as primeiras análises (Silva, 2009; Silva & Bastos, 2010), 

havia alta correlação entre esta dimensão e o comprometimento de base afetiva.  Isto é, no 

momento em que há o processo envolvendo uma mudança genuína, considera-se que ocorrem 

os fenômenos de identificação e internalização (Kelman, 1958, 2006), associados mais 

fortemente ao comprometimento afetivo. Adicionalmente, novas análises (amplamente 

discutidas no Artigo 2 da presente tese), indicam que a aceitação íntima se distancia do 

consentimento e mais se aproxima do comprometimento afetivo.  

A pesquisa de Mowday, Steers e Porter (1979) concebeu o comprometimento como 

um vínculo de caráter afetivo, reunindo três dimensões, e dentre elas, a aceitação dos valores, 

normas e objetivos da organização. Ainda para Mowday, Porter e Steers (1982), 

comportamentos de lealdade à organização também integram o construto, entretanto, os 

autores advertem que o vínculo afetivo envolve uma relação ativa, na qual o trabalhador 

deseja contribuir para o bem-estar da organização, com algo de si.  

Embora também tenha sido largamente investigado como uma das três dimensões que 

integram o construto de comprometimento organizacional, no modelo proposto por Meyer e 

Allen (1991), o comprometimento afetivo é considerado como um vínculo emocional, que 

tem em seu bojo processos de identificação e envolvimento do empregado com a 

organização. Também para os autores, a esse tipo de vínculo, associam-se condutas que mais 

se aproximam de comportamentos proativos do trabalhador. Nesse sentido, localiza-se a 

pesquisa de Bar-Hayim e Berman (1992) sobre comprometimento organizacional, ao 

identificar dois componentes do construto, a saber, o componente “ativo” e o “passivo”. De 
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acordo com os autores, o componente “ativo” do comprometimento remete a um trabalhador 

que demonstra orgulho pela organização, ao sentimento de fazer parte da organização, em 

disposição para fazer esforço por ela. Assim definido, percebe-se claramente que este 

componente corresponde ao vínculo de comprometimento afetivo. Trata-se de uma 

abordagem modelada por processos de identificação e envolvimento com a organização, 

sugerindo a existência de uma aproximação com o conceito de envolvimento moral de A. 

Etzioni, que tem como suporte teórico a internalização dos objetivos organizacionais, como 

também de normas e valores. 

Por sua vez, não são raras as pesquisas que se detiveram em investigar a relação entre 

valores individuais ou culturais e o comprometimento do trabalhador com a organização 

(Cohen, 2010; Glazer, Daniel, & Short, 2004; Hult, 2003; Clugston, Howell, & Dorfman, 

2000, por exemplo). A importância dos estudos sobre valores relacionados com os vínculos 

do trabalhador se justifica tendo em conta que, aos valores, é atribuído um papel central na 

determinação da adequação entre indivíduo e organização. Subjaz o pressuposto que as 

pessoas serão mais comprometidas, mais felizes e satisfeitas, quando seus valores são 

congruentes com os valores da organização (Berings, De Fruyt, & Bouwen, 2004).  E, nesse 

momento, retorna-se ao conceito de comprometimento afetivo proposto por Meyer e Allen 

(1991), já que a identificação com os valores da organização também integra o modelo, 

especialmente a base afetiva.  

Destarte, o comprometimento do trabalhador com a sua organização tem sido 

associado a comportamentos prossociais, extrapapel, reunindo características como iniciativa 

e proatividade, além de considerar como essenciais o pensamento e posicionamento crítico 

frente aos problemas inerentes às rotinas do cotidiano. Esse é o perfil de trabalhador que por 

um lado, os gestores costumam valorizar (Brito, 2001; Pinho, 2009), em distintos contextos 

organizacionais, considerando que cada vez mais há uma busca por ampliação da capacidade 
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produtiva, de inovação, de assimilação de novos conhecimentos, assim como da capacidade 

para lidar com situações mais complexas, que envolvem tanto a esfera técnica quanto 

habilidades inter-relacionais. Foi com base nos argumentos apresentados que as duas 

primeiras hipóteses do estudo foram elaboradas: 

 

Hipótese 1: Há uma forte similaridade entre os preditores do comprometimento 

afetivo e da dimensão de aceitação íntima do consentimento organizacional que 

diferem dos preditores da dimensão obediência, fortalecendo a noção de que 

aceitação íntima integra, na realidade, o construto de comprometimento e não o de 

consentimento. 

 

Hipótese 2: Há uma forte similaridade entre os consequentes do comprometimento 

afetivo e da dimensão de aceitação íntima do consentimento organizacional que 

diferem dos consequentes da dimensão obediência, fortalecendo a noção de que 

aceitação íntima integra, na realidade, o construto de comprometimento e não o de 

consentimento.   

 

A problemática aqui apresentada parece indicar o que seja um trabalhador 

“comprometido”, tanto com base na literatura científica especializada quanto pela ótica dos 

gestores, de diversos setores da economia brasileira, diferenciando-o de trabalhadores que 

“consentem” com a organização; não obstante, isso não tem sido um consenso no campo 

especializado. 
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Na década de 1980, um dos estudos sobre comprometimento organizacional agregou a 

compliance
13

 (aquiescência) como uma das dimensões do construto (O´Reilly & Chatman, 

1986), mas que remete a um tipo de vínculo entendido como muito próximo da noção de 

conformismo (Kiesler & Kiesler, 1973), especialmente do tipo de conformismo denominado 

obediência. Outra contribuição foi o trabalho de Halaby (1986), inserido no campo da 

sociologia do trabalho, ao explorar as relações de autoridade entre trabalhadores e 

empregadores. Neste campo de conhecimento, o termo consentimento descreve o vínculo 

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

considerando, exclusivamente, a relação de subordinação que se estabelece entre empregador 

e empregado, que é dirigida pela assunção desses papéis sociais. O autor deixa clara sua ideia 

de que, sendo um empregado, é imanente a sua condição de subordinado, literalmente 

associada à subordinação. Mas, questiona-se se é um trabalhador comprometido aquele que 

se coloca “sob ordens”, que aquiesce, que consente com as demandas da organização, 

representada pelos superiores. Certamente essas não são questões de simples respostas, mas é 

preciso persistir na busca de delimitações conceituais mais demarcadas dos vínculos que se 

estabelecem nas organizações em relação aos seus trabalhadores.  

Na verdade, esses achados se constituem em indícios adicionais de que a literatura 

sobre comprometimento parece conviver com algumas contradições. Mais um destes 

indicadores é o componente “passivo” do comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992), 

caracterizado pelos autores, por um veemente sentimento de lealdade do trabalhador em 

relação à sua organização. Coaduna com essa linha de pensamento, a recente pesquisa de 

Pinho (2009), realizada com executivos e gestores, indicando que eles também valorizam os 

trabalhadores que cumprem as normas e procedimentos estabelecidos pela organização, 

embora, por vezes, possam estar sendo avaliados como trabalhadores comprometidos. A 

                                                 
13 

Traduzida no presente estudo como ‘aquiescência’, embora a literatura nacional, em sua grande maioria, a 

tenha traduzido como ‘submissão’.  
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autora acrescenta que os gestores, ao mesmo tempo em que valorizam essas condutas, 

também parecem desvalorizar comportamentos que podem ser considerados como 

“contestador” ou mesmo “insubordinação” (Guimarães & Agier, 1990), mas que podem ser a 

expressão genuína de um posicionamento crítico, ou inovador, muito mais adjacente do 

comprometimento organizacional, especialmente o afetivo.  

Ademais, certa sobreposição entre as bases afetiva e normativa do comprometimento 

foi identificada e tem sido verificada em diversos estudos, como por exemplo, Meyer, 

Stanley, Herscovitch e Topolnytsky (2002). Ao comprometimento normativo, também se 

associa a congruência entre valores pessoais e organizacionais (Wiener, 1982; Meyer & 

Allen, 1991), pois a ação do trabalhador seria decorrência de pressões normativas 

preconizadas pela força dos valores organizacionais e seus procedimentos e normas, que 

fazem parte da cultura da organização.  

Sendo assim, o trabalhador também pode ser considerado comprometido mesmo 

quando tem seu comportamento direcionado por normas internalizadas, pois crê que é o certo 

e o moral a ser feito sem, necessariamente, considerar as consequências de seus atos. Mais 

ainda, nos casos nos quais os níveis de comprometimento são exacerbados, Wiener (1982) 

afirma que as ações dos trabalhadores podem chegar a alcançar um grau interpretado como 

“lealdade cega” (p. 423) à organização. Isto é, indivíduos que são comprometidos 

normativamente, em nível muito alto, poderão apresentar comportamentos automáticos de 

respostas, inerentes à postura passiva, não deverão questionar o modelo estabelecido, 

comportando-se como indivíduos que consentirão ao que lhe for imposto pela organização. 

Mais uma vez, parece evidenciada a tensão que cerca a delimitação conceitual do que seja 

comprometimento, o que conduziu às outras duas hipóteses do estudo: 
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Hipótese 3: Há uma significativa diferença entre os preditores do comprometimento 

afetivo e normativo em relação à dimensão obediência do consentimento 

organizacional, fortalecendo a noção de que consentimento e comprometimento são 

vínculos distintos com a organização.   

 

Hipótese 4: Há uma significativa diferença entre os consequentes do 

comprometimento afetivo e normativo em relação à dimensão obediência do 

consentimento organizacional, fortalecendo a noção de que consentimento e 

comprometimento são vínculos distintos com a organização.  

 

Aqui, é importante retomar a ideia que, em geral, executivos e gestores defendem que 

comprometimento se articula a modelos de comportamentos proativos, contributivos e 

críticos, fazendo uma clara distinção entre um trabalhador comprometido e um trabalhador 

que consente (obediente), visto que passividade é o que não se espera de um trabalhador que 

é chamado de trabalhador comprometido (Brito, 2001; Pinho, 2009). Entretanto, também são 

requeridos do trabalhador comportamentos de adesão às normas, obediência a procedimentos 

e regras da organização.  

Em verdade, essas são questões centrais que cercam a pesquisa sobre o vínculo de 

comprometimento organizacional, sendo certamente o maior desafio, identificar a medida 

adequada que discrimine uma postura ativa, questionadora, crítica, e que também envolva 

elementos de ajuste à estrutura organizacional. 

Os argumentos até então apresentados denunciam a ambiguidade com a qual a 

pesquisa da área tem convido ao longo dos anos. Os estudos do consentimento organizacional 
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vêm cumprindo uma agenda de pesquisa
14

 que busca uma melhor delimitação conceitual e 

empírica do comprometimento organizacional, nos trabalhos de Silva (2009), Silva e Bastos 

(2010), Artigos 1 e 2 desta tese.   

O presente trabalho submete a teste o modelo teórico os dois construtos 

(comprometimento e consentimento organizacional), desdobrados em suas dimensões, a 

saber, afetiva e normativa do comprometimento, obediência e aceitação íntima do 

consentimento, estabelecendo comparações entre seus possíveis antecedentes e consequentes.  

O modelo teórico adotado neste estudo pressupõe que variáveis preditoras 

(antecedentes) do comprometimento afetivo serão também preditoras de aceitação íntima. 

Por sua vez, os preditores de comprometimento normativo deveriam ser distintos dos 

preditores de obediência (consentimento organizacional), estes sendo considerados vínculos 

distintos entre si. Da mesma forma, pressupõe-se que os consequentes, um conjunto de 

intenções comportamentais do comprometimento (defesa da organização, empenho extra, 

melhor desempenho e permanência na organização) apresentarão comportamentos similares 

quando preditas por comprometimento afetivo e aceitação íntima, mas distintos quando 

obediência (consentimento organizacional) for o preditor. As variáveis antecedentes, 

consequentes e as dimensões dos vínculos que serão analisadas, encontram-se apresentados 

na Figura 3.1, cujas setas indicam o sentido das relações entre as variáveis.  

 

                                                 
14

 Bastos, A. V. B. (2006). Comprometimento, consentimento ou entrincheiramento? Analisando questões 

conceituais e a dinâmica do vínculo entre trabalhador e organização (Projeto de Pesquisa aprovado pelo CNPq) 

e Bastos, A. V. B. (2009). Os vínculos do trabalhador com a organização: programa integrado de pesquisas para 

o período 2010-2015 (Projeto de Pesquisa aprovado pelo CNPq).  
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Figura 3.1. Modelo teórico do estudo. Variáveis demográficas: sexo, estado civil, 

filhos, idade, escolaridade, responsabilidade financeira da família e renda bruta. 

Variáveis ocupacionais: tempo de serviço e cargo de chefia. Variáveis 

organizacionais: tipo de empresa, setor de atuação, suporte organizacional, 

desenvolvimento de carreira, empregabilidade, segurança no emprego, modelo de 

gestão, estilo de liderança, remuneração, importância atribuída ao trabalho. As setas 

estão diferenciadas por cores e tipo de traçado. Pressupõe-se que as variáveis 

antecedentes, que predizem comprometimento afetivo, também predizem aceitação 

íntima. Em contra partida, as variáveis antecedentes que predizem comprometimento 

normativo diferem daquelas que predizem obediência. Pressupõe-se também que os 

consequentes do comprometimento afetivo se sobrepõem aos de aceitação íntima e 

diferem dos demais. Os consequentes de comprometimento normativo se distinguem 

dos consequentes de obediência. Elaborado pela autora. 

 

 

Método 

 

Instrumento 

Para o presente estudo, foi utilizado um questionário padronizado. O construto 

consentimento organizacional foi representado pelas dimensões obediência e aceitação 

íntima, composto por 15 itens da Escala de Consentimento Organizacional (Artigo 2).  

Para a realização de análises estatísticas de correlação e regressão, foi aplicado 

conjuntamente um questionário para avaliar o comprometimento afetivo e o 
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comprometimento normativo, cujos índices de confiabilidade e demais indicadores 

psicométricos foram bastante satisfatórios. A Figura 3.2 apresenta uma sistematização das 

descrições das respectivas dimensões dos construtos investigados, número de itens do 

questionário e respectivos índices de confiabilidade.  

 

CONSTRUTO DIMENSÃO DESCRIÇÃO 

Nº 

ITENS 
ALFA 

CONSENTIMENTO 

OBEDIÊNCIA 

 

O indivíduo se comporta de acordo com as 

ordens estabelecidas por seu superior 

hierárquico, representante da organização, 

pois entende que este é o seu papel. 
 

9 .86 

ACEITAÇÃO 

ÍNTIMA 

 

Cumprimento de normas e regras 

estabelecidas em função de uma 

concordância autêntica com as mesmas. 
 

6 .83 

COMPROMETIMENTO 

AFETIVA 

 

Apego à organização, resultante de 

experiências anteriores que promovem 

sensação confortável dentro da organização 

e competência no trabalho. 
 

9 .90 

NORMATIVA 

 

Adesão às normas e objetivos da 

organização, a partir de pressões 

normativas por ele introjetadas, que 

ocorrem no processo de socialização 

primário e após a entrada na organização. 
 

5 .76 

INTENÇÕES 

COMPORTAMENTAIS 

DE 

COMPROMETIMENTO 

ORGANIZACIONAL  

DEFESA DA 

ORGANIZAÇÃO 

 

Disposição em defender a organização 

frente às críticas alheias, exibindo 

preocupação com a sua imagem interna e 

externa. 
 

7 .84 

MELHOR 

DESEMPENHO E 

PRODUTIVIDADE 

 

Aumento do nível de desempenho e 

produtividade do funcionário mediante 

solicitação da organização, bem como sua 

capacidade de reavaliar as formas de 

trabalho, modificando-as. 
 

4 .78 

EMPENHO EXTRA 

OU SACRIFÍCIO 

ADICIONAL 

 

Dedicação e empenho extras dos 

funcionários em prol da organização, como 

respostas às necessidades emergenciais da 

empresa, bem como à abdicação 

temporária, ou até mesmo permanente, de 

benefícios e vantagens. 
 

4 .73 

PERMANÊNCIA NA 

ORGANIZAÇÃO 

 

Disposição em continuar trabalhando na 

organização ainda que diante de nova 

oportunidade de trabalho, melhor proposta 

salarial ou de benefícios ou até mesmo, de 

crescimento profissional. 
 

7 .72 

Figura 3.2. Dimensões dos construtos consentimento organizacional, comprometimento 

organizacional e intenções comportamentais de comprometimento organizacional. Adaptado 

de Silva e Bastos (2013), Bastos et al. (2011, p. 146), Menezes e Bastos (2010), Bastos et al. (2008, p. 73). Os 

valores dos alfas foram extraídos da amostra da presente pesquisa (n=805).  
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Os itens de comprometimento afetivo e normativo foram escolhidos a partir de 

ampla revisão das medidas que estão disponíveis sobre comprometimento realizada por 

Bastos, Pinho, Aguiar e Menezes (2011), que percorreram tanto a literatura a literatura 

nacional quanto a literatura estrangeira. 

Em relação ao estudo dos consequentes do comprometimento organizacional, optou-

se pelo conjunto de variáveis que representam as intenções comportamentais do 

comprometimento, considerando quatro das dimensões validadas, a saber: defesa da 

organização, melhor desempenho e produtividade, empenho extra ou sacrifício adicional e 

permanência (ou saída da organização) (Menezes & Bastos, 2010a; Menezes & Bastos, 

2010b; Bastos, Siqueira, Medeiros, & Menezes, 2008, p. 73), também apresentados na Figura 

3.1.  

Importante esclarecer que os itens de intenções comportamentais que integraram o 

questionário utilizado foram adaptados das escalas originais, tendo sido estruturados com 

apenas uma das assertivas propostas pelos autores, como o exemplo a seguir: [Eu passaria a 

melhor das impressões para as pessoas que não conhecem essa organização]. As adaptações 

foram realizadas por membros do grupo de pesquisa o qual os autores da escala são 

integrantes, visando a facilitar a integração dos itens no instrumento utilizado. No que tange a 

respostas do conjunto total de itens do instrumento, elas foram dadas a partir de uma escala 

likert de seis pontos, variando entre discordo totalmente (1) a concordo totalmente (6).  

 

Amostra 

A amostra reuniu 805 trabalhadores selecionados pelo critério de acessibilidade 

(Cozby, 2003; Sampieri, Collado, & Lucio, 2013). Ficou assegurado que todos os 

respondentes tivessem vínculo formal de trabalho com suas respectivas organizações ou 

instituições. Do total de participantes, 57,9% moram na região Sudeste, prioritariamente no 
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estado de São Paulo e 40,8% moram na região Nordeste, melhor representada pelo estado da 

Bahia.  Por se tratar de um perfil que revela, com relativo equilíbrio, duas grandes regiões do 

país (Sudeste e Nordeste), é possível que também contemple traços culturais distintos e 

intrínsecos às respectivas regiões. Em relação à categorização das empresas, a grande maioria 

(80,2%) corresponde à empresa privada, do setor de prestação de serviços (33,1%) e 43,4 % 

são empresas de grande porte, com mais de 500 funcionários. 

O grau de escolaridade é considerado elevado, visto que os trabalhadores possuem ao 

menos o ensino médio completo (24,1%), e os demais, pelo menos, ingressaram em um curso 

superior ou mesmo concluíram uma pós-graduação. Além disso, a maioria (66,8%) declara 

que continua estudando. Embora haja um relativo equilíbrio amostral, a discreta maioria 

(61,8%) é do sexo feminino, solteira (57,3%) e jovem, cuja maioria encontra-se com idades 

entre 21 a 30 anos (57,3%). Observa-se que esse perfil está alinhado com as categorias cujos 

respondentes assumem, no máximo, uma pequena parcela pela manutenção da família ou 

mesmo não contribuem financeiramente (42,2%). 

 

Procedimento de Coleta dos Dados 

Como se pretendeu alcançar um número elevado de trabalhadores que pertencessem a 

distintos contextos organizacionais, optou-se por duas modalidades de coleta: 1) foram 

distribuídos aos trabalhadores com média e alta escolaridade questionários impressos, 

autoaplicáveis; 2) questionário em versão digital encaminhado por email, além de ter sido 

disponibilizado link gerado pela ferramenta eletrônica Survey Monkey. Todos os 

participantes obtiveram acesso aos objetivos gerais da pesquisa, ao tempo em que lhes foi 

assegurado tanto o anonimato quanto o sigilo dos respondentes e de suas respectivas 

organizações. Ademais, ficou garantido que todos os dados seriam tratados e analisados em 
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conjunto, estratégia que reforça a garantia de anonimato de trabalhadores e organizações 

participantes do estudo. 

 

Procedimento de Análise dos Dados 

Os dados foram codificados e inseridos em um banco de dados do software 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0. Inicialmente 

foram realizadas análises descritivas para investigar a exatidão dos dados inseridos, a 

presença de dados extremos, os casos omissos e a distribuição das variáveis.  

Em seguida, por considerar a normalidade dos dados, foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson entre as variáveis, visto que estas análises devem anteceder as análises 

de regressão. Tomaram-se como base os critérios estabelecidos por Field (2009) quanto ao 

tamanho do efeito: valores próximos de .10 representam um efeito pequeno, próximos de .30, 

um efeito médio e  próximos de .50, um efeito grande. A partir dos resultados das análises 

correlacionais, os estudos de regressão puderam ser operacionalizados, pois se sabe que 

quanto maior for a correlação entre as variáveis, maior será a capacidade de precisão. 

A regressão linear múltipla é definida como um conjunto de técnicas estatísticas que 

permite a avaliação do relacionamento de uma variável dependente com diversas variáveis 

independentes (Tabachnick & Fidell, 1996). Esse tipo de análise permite a verificação do 

quanto cada preditor aumenta o poder explicativo da equação de regressão que é composta 

por um coeficiente de correlação, o parâmetro (peso padronizado).  

Para as análises que investigaram o poder preditivo das variáveis (demográficas, 

ocupacionais e organizacionais), a escolha foi pela análise de regressão linear, método por 

passos (stepwise), cuja inserção das variáveis na equação ocorre com base em critérios de 

significância estatística e apenas foram considerados os valores nos quais p < .001, nas 

análises correlacionais. Para avaliar o poder preditivo das quatro variáveis consequentes 
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(melhor desempenho, empenho extra, defesa da organização e permanência na organização), 

utilizou-se o método de entrada forçada (enter), no qual todos os preditores são colocados no 

modelo ao mesmo tempo.   

Resultados e Discussão 

Os resultados estão apresentados em três etapas: 1) análises correlacionais entre as 

variáveis CA (comprometimento afetivo), CN (comprometimento normativo), AI (aceitação 

íntima), OC (obediência), demográficas, ocupacionais e organizacionais; 2) análises de 

regressão (stepwise) das variáveis preditoras dos vínculos entre o indivíduo e a organização, 

investigando evidências de sobreposição entre aceitação íntima e comprometimento afetivo; 

e 3) análises de regressão (enter) envolvendo as variáveis de intenções comportamentais do 

comprometimento organizacional.   

 

Estatísticas Descritivas e Correlações entre Variáveis 

As medidas dos vínculos de comprometimento afetivo, comprometimento normativo, 

aceitação íntima e obediência apresentaram altas correlações entre si, sendo a mais forte a 

relação entre CA e AI (.74), seguida da relação entre CA e CN (.57), e do CN e AI (.52).  

Foram encontradas muitas correlações positivas e significativas entre os vínculos de 

comprometimento e as variáveis investigadas, assim como entre as duas dimensões do 

consentimento (OC e AI) e estas variáveis. Contudo, visando a uma melhor visualização dos 

dados apresentados, foram excluídas da Tabela 3.1, quatro variáveis (demográficas, 

ocupacionais e organizacionais), que não apresentaram correlações significativas com 

nenhuma das quatro dimensões investigadas (ver nota da Tabela 3.1). 

CA apresentou correlações, com alto nível de significância, com as variáveis 

demográficas (exceto a variável escolaridade) e com 11 variáveis ocupacionais e 

organizacionais. Correlações com alta significância, fortes e positivas também foram 
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identificadas entre CA e as intenções comportamentais do comprometimento (exceto para a a 

variável permanência, que foi uma correlação moderada). 

 

Tabela 3.1 

Análises de correlações entre CA, CN, AI, OC e variáveis
 
investigadas 

Variáveis CA AI CN OC 

CA     

AI .743**    

CN .574** .521**   

OC .354** .463** .311**  

Variáveis Demográficas     

Sexo -.074**  -.057** -.114** -.102** 

Estado civil .120** .064** .021** .091** 

Filhos .134** .090** -.016** .046** 

Idade .138** .010** -.045** -.121** 

Escolaridade -.002** -.077*** -.114** -.338** 

Responsabilidade financeira na família -.182** -.147** -.089** -.100** 

Renda bruta ,159** ,094** .027** -,186** 

Variáveis Ocupacionais e Organizacionais     

Cargo de chefia -.167** -.076** -.110** .084** 

Tempo de Serviço .141** -025** -.006** -.099** 

Tipo de empresa .034**   -.034** -.059** -.117** 

Setor de atuação .044** -.012** .079** -.053** 

Suporte organizacional .626** .617** .410** .291** 

Desenvolvimento de carreira .534** .534** .387** .230** 

Percepção de empregabilidade .295** .225** .042** .115** 

Percepção de segurança no emprego .224** .205** .108** .026** 

Modelo de gestão .184** .194** .122** .228** 

Estilo de liderança .495** .511** .259** .261** 

Percepção de remuneração .389** .406** .269** .134** 

Importância atribuída ao trabalho .232** .157** .055** .123** 

Satisfação com o trabalho .613** .549** .364** 230** 

Variáveis de Intenções Comportamentais de 

CO 
 

 
 

 

Melhor desempenho .603** .469** .312** .226** 

Empenho extra .585** .486** .408** .292** 

Defesa da organização .712** .588** .360** .246** 

Permanência na organização .220** .168** .244** -.117** 

Nota. CA (comprometimento afetivo), CN (comprometimento normativo), AI (aceitação íntima), OC 

(obediência), CO (comprometimento organizacional). As três variáveis que não apresentaram correlações 

com os quatro vínculos (CA, CN, AI e OC) e por esse motivo, foram excluídas da tabela, são: carga-

horária, porte da empresa e role strain.  

*p < .05. **p < .001. 

 

AI apresenta correlação altamente significativa, mas considerada fraca, com 

responsabilidade financeira na família (variável demográfica). Quanto às variáveis 

ocupacionais e organizacionais, verifica-se a ocorrência de nove correlações com alta 
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significância, resultado que coincide em grande parte, com as variáveis do CA, como pode 

ser observado na Tabela 3.1.  

Há ainda, uma correlação menos significativa entre AI e outras duas variáveis (setor 

de atuação e cargo de chefia), não há correlações apenas com duas variáveis (tempo de 

serviço e tipo de empresa). Em relação às quatro variáveis de intenções comportamentais do 

comprometimento, verificam-se correlações com alta significância, todas positivas, sendo que 

três delas apresentaram uma correlação forte. 

Comparativamente ao CA, o CN apresentou menos correlações com as variáveis 

demográficas, relacionando-se apenas com três (sexo, escolaridade e responsabilidade 

financeira na família). Quanto às variáveis ocupacionais e organizacionais, foram 

identificadas oito correlações com alto nível de significância, embora com força moderada ou 

fraca. Em face às variáveis de intenções comportamentais do comprometimento, foram 

observadas correlações altamente significativas com o CN, variando entre moderadas e 

fracas, como pode ser observado na Tabela 3.1.  

OC apresentou correlações altamente significativas e negativas entre as variáveis 

demográficas, com exceção da variável estado civil (positiva, com p < .05). Dentre as 

correlações, o destaque é para escolaridade, em função da força, visto que as demais 

apresentaram valores considerados fracos. Frente às variáveis ocupacionais e organizacionais, 

OC se relaciona, com menor nível de significância, apenas com cargo de chefia, e não de 

relaciona com as variáveis setor de atuação e percepção de segurança no emprego. Em 

relação às variáveis de intenções comportamentais do comprometimento, observa-se que OC 

se relaciona com as quatro, com alto nível de significância, entretanto, trata-se de uma 

correlação moderada e positiva com três delas, e de forma fraca e negativa com permanência 

na organização. Esse dado sugere que esse tipo de vínculo não deve exercer influência para 

que o indivíduo continue trabalhando na organização diante de novas ofertas. 
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As quatro variáveis de intenções comportamentais do comprometimento (defesa da 

organização, empenho extra, melhor desempenho e permanência na organização) 

apresentaram correlações altamente significativas tanto para CA e CN, quanto para as 

variáveis latentes do consentimento (OC e AI), nos três níveis de força: forte, moderada e 

fraca. Defesa da organização é o consequente que apresenta a maior correlação para CA e 

AI, cujos valores correspondem a .712 e .588 respectivamente. Já para CN e OC, é empenho 

extra que apresenta a correlação mais elevada, embora com força moderada, com valores de 

.408 e .292, respectivamente.  

Por sua vez, observa-se que permanência na organização possui correlações fracas 

com as quatro variáveis dos vínculos, sendo que negativa em relação à OC. Apesar da pouca 

força das correlações, é possível dizer que quanto maior o vínculo de obediência do 

trabalhador, menores as chances de ele permanecer na organização.  

Ao realizar uma análise do conjunto dos valores das correlações entre as quatro 

variáveis consequentes e as quatro dimensões dos vínculos do indivíduo com a organização 

(preditores), verifica-se que o comportamento dos escores é muito semelhante quando se 

compara os índices de CA e AI. Por seu turno, há muito menos semelhanças entre os índices 

de CN e OC, como havia sido previsto nas hipóteses do presente estudo. 

 

Estatísticas Inferenciais entre Variáveis 

As variáveis que apresentaram correlações com p > .001 foram excluídas das análises 

de regressão para garantir parcimônia, reduzindo as chances de erro (tipo I). A Tabela 3.2 

apresenta os resultados das regressões entre as variáveis preditoras dos vínculos afetivo e 

normativo do comprometimento, juntamente com as duas dimensões investigadas do 

consentimento organizacional.  
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Tabela 3.2 

Análises de regressão stepwise (coeficientes  padronizados) de CA, CN, AI, OC, variáveis 

investigadas e índices de significância estatística 

VARIÁVEL 
CA AI CN OC 

 p  p  p  p 

Variáveis Demográficas         

Sexo     -.074 .033  

Idade .164 .000       

Escolaridade       -.324 .000 

Responsabilidade financeira na 

família 
 

 -.078 .005 
 

  

Variáveis Ocupacionais e 

Organizacionais 
 

   
 

   

Cargo de chefia -.072 .007       

Suporte organizacional .380 .000 .383 .000 .179 .002 .139 .004 

Desenvolvimento de carreira     .146 .007  

Percepção de empregabilidade .111 .000      

Percepção de segurança no 

emprego 
 

 .061 .030 
 

   

Modelo de gestão       .121 .002 

.005 Estilo de liderança .103 .002 .173 .000   .130 

Importância atribuída ao 

trabalho 
.092 .001 

  
 

   

Satisfação com o trabalho .290 .000 .233 .000 .174 .000  

R
2
 .569   .484   .196   .210  

R
2 
Ajustado .564  .480  .191  .205 

F 122,10 .000 129,96 .000 41,73 .000 35,92 .000 

Nota. CA (comprometimento afetivo), CN (comprometimento normativo), AI (aceitação íntima), OC 

(obediência), p (índice de significância estatística). Três variáveis demográficas (estado civil, filhos e renda 

bruta) e três variáveis ocupacionais/organizacionais (tempo de serviço, tipo de empresa e percepção de 

remuneração) não apresentaram nível de significância na predição dos vínculos (CA, CN, AI e OC) e por esse 

motivo, foram excluídas da tabela.  
 

Estão destacados (em negrito) os valores de  (padronizados), cujo valor de p < .005. 

Para a apresentação dos resultados, foram retiradas da referida tabela, as variáveis que não 

apresentaram níveis de significância aceitáveis (estado civil, filhos, renda bruta, tempo de 

serviço, tipo de empresa e percepção de remuneração). 

Os conjuntos de preditores de CA e AI foram constituídos por três variáveis em 

comum, os quais são capazes de explicar a maior variância, tanto do comprometimento 

afetivo (56%), quanto da dimensão aceitação íntima (48%). Em contraste, as variáveis 

analisadas explicaram apenas 19% da variância do comprometimento normativo e 21% da 
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variância de obediência (valores muito próximos), com a ressalva que, entre as variáveis que 

predizem CN e OC, apenas suporte organizacional foi a variável em comum.   

Verificou-se que a percepção de suporte organizacional mostrou-se um preditor 

significativo (p = .000) tanto para AI (.383) quanto para CA (.380), com índices equivalentes. 

Satisfação com o trabalho também se mostrou um preditor significativo (p = .000) para AI e 

CA, embora os pesos tenham apresentando valores mais baixos e uma maior distância entre si 

(.233 e .290, respectivamente). Estilo de liderança também se apresentou como um preditor 

significativo para AI (.173, p = .000) e CA (.103, p = .002), apesar de o menor poder 

preditivo neste último.  

Como preconiza o modelo teórico do estudo, os resultados indicam que há uma 

grande aproximação entre os preditores de CA e AI. O percentual de variância explicada de 

ambos é considerado elevado (por volta ou ultrapassando os 50%), suporte organizacional foi 

a variável que melhor prediz tanto CA quanto AI, seguida da variável satisfação com o 

trabalho. 

Conforme dito acima, estilo de liderança também foi um preditor para ambos, embora 

com menor força para CA. Com base nos dados empíricos, é possível afirmar que AI se 

sobrepõe ao CA, o que também coaduna com o aporte teórico, visto que a aceitação de 

demandas organizacionais de forma genuína envolve processos de identificação (Kelman, 

1958, 2006; Kiesler & Kiesler, 1973), e congruência de valores individuais e organizacionais 

(Cohen, 2007). Por sua vez, a congruência de valores, o desejo de permanecer na organização 

(Meyer & Allen, 1991), assim como comportamentos prossociais, de caráter ativo (Bar-

Hayim & Berman, 1992) parecem pertencer ao trabalhador com características de iniciativa, 

proatividade e senso crítico, diferindo, claramente, do que se considera como um trabalhador 

obediente (vínculo de consentimento). 
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Em adição a esses argumentos, a análise comparativa entre os dados e os preditores de 

CN e de OC, mostra que o poder explicativo das variáveis preditoras é baixo 

(aproximadamente 20%), resultado que indica validade discriminante.  Esse conjunto de 

evidências dá suporte à Hipótese 1 do estudo, que afirma haver uma forte similaridade entre 

os preditores do comprometimento afetivo e da dimensão de aceitação íntima do 

consentimento organizacional que diferem dos preditores da dimensão obediência, 

fortalecendo a noção de que aceitação íntima integra, na realidade, o construto de 

comprometimento e não o de consentimento. 

A análise do nível de escolaridade possibilita dizer que se trata de preditor 

significativo apenas para obediência (p = .000), tendo sido seu melhor preditor (-.324), que 

no presente trabalho, se denomina consentimento organizacional, definido como um 

construto formado apenas por esta dimensão (Artigo 2). Por tratar-se de uma relação inversa, 

diz-se que, quanto menor o nível de escolaridade do trabalhador, maior o consentimento do 

trabalhador com as demandas da organização. Esse resultado coaduna com alguns estudos 

sobre comprometimento organizacional (Costa, 2005; Costa & Bastos, 2009, por exemplo). 

Entretanto, esses autores discutem se a obediência (aquiescência) do trabalhador frente às 

exigências da organização, que frequentemente decorre de menor poder de barganha tanto no 

mercado de trabalho quanto dos que se encontram inseridos nas organizações, representa 

efetivamente o vínculo de comprometimento.   

Na verdade, os achados parecem que melhor representam o consentimento 

organizacional, visto que em sua definição, fica claro que o cumprimento das ordens pode 

decorrer das relações de poder e autoridade que se estabelecem entre gestor e subordinado, ou 

pela percepção de que o chefe imediato sabe, melhor, o que deve ser realizado. Ademais, a 

compreensão do que vem a ser consentimento, parece se distanciar de atitudes e 
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comportamentos prossociais, comumente ligados ao comprometimento afetivo (O’Reilly & 

Chatman, 1986; Pinho, 2009) e à aceitação íntima (Artigo 2). 

Da mesma forma que escolaridade, modelo de gestão também foi preditor de OC, 

todavia, com discreta magnitude (.121, p = .002). Percepção de suporte organizacional e 

estilo de liderança foram outros dois preditores do consentimento (OC),  padronizado de 

.139 (p = .004) e .130 (p = .005), respectivamente, mas com menor nível de significância. 

Diferente de OC, como pressuposto no modelo teórico, o melhor preditor de CN foi à 

percepção de suporte organizacional (.179, p =. 002). Apesar de também se configurar como 

preditor de OC (.139, p =. 004), é visível que o valor de  padronizado é inferior ao de CN 

além do menor nível de significância. Outro preditor significativo de CN foi satisfação com o 

trabalho (.174, p =. 000), entretanto esta variável não foi capaz de prever OC. Outros dois 

preditores de CN (sexo e desenvolvimento de carreira), ainda que com menor nível de 

significância, não se apresentam como preditores de OC. Estes achados proveem suporte a 

Hipótese 3 que afirma haver uma significativa diferença  entre os preditores do 

comprometimento afetivo e normativo em relação à dimensão obediência do consentimento 

organizacional, fortalecendo a noção de que consentimento e comprometimento são vínculos 

distintos com a organização.   

Quando observados os resultados das análises de regressão, considerando as intenções 

comportamentais do comprometimento como as quatro variáveis consequentes (defesa da 

organização, empenho extra, melhor desempenho e permanência na organização) e os 

vínculos de comprometimentos, a variável defesa da organização se constitui como melhor 

preditor de CA, como apresentado na Tabela 3.3.  

Melhor desempenho e empenho extra são as outras duas variáveis que também 

predizem CA, embora com menor poder preditivo. Os dois vínculos de comprometimento em 
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conjunto com CN, explicam 51% da variância de defesa da organização, sendo que CA é 

quem melhor explica a variação.  

 

Tabela 3.3 

Análises de regressão (coeficientes  padronizados) das variáveis de intenções 

comportamentais do comprometimento entre CA e CN 

VARIÁVEL Defesa da 

Organização 

Permanência na 

Organização 

Empenho  

Extra 

Melhor 

Desempenho 

  p  p  p  p 

CA .753 .000 .119 .005 .524 .000 .631 .000 

CN -.071 .019 .176 .000 .108 .002 -.049 .156 

R
2
 .511  .069  .351  .365  

R
2 
Ajustado .509  .067  .349  .364 

F 414,090 .000 29,525 .000 214,315 .000 228,500 .000 

Nota. CA (comprometimento afetivo), CN (comprometimento normativo), p (índice de significância estatística). 

Método enter. 

 

Da mesma maneira que ocorreu com CA, o melhor preditor de defesa da organização 

é AI. Observa-se ainda que, como no CA, AI também é preditor das mesmas duas variáveis, 

melhor desempenho e empenho extra, como pode ser observado na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 

Análises de regressão (coeficientes  padronizados) das variáveis de intenções 

comportamentais do comprometimento entre AI e OB 

VARIÁVEL Defesa da 

Organização 

Permanência na 

Organização 

Empenho  

Extra 

Melhor 

Desempenho 

  p  p  p  p 

AI .602 .000 .285 .000 .449 .000 .461 .000 

OC -.029 .371 -.247 .000 .079 .025 .016 .650 

R
2
 .346  .075  .241  .220  

R
2 
Ajustado .345  .073  .239  .218 

F 210,422 .000 32,376 .000 126,233 .000 111,894 .000 

Nota: AI (aceitação íntima), OC (obediência), p (índice de significância estatística). Método enter. 

 

Defender a organização na qual trabalha, ter disposição para melhorar o desempenho, 

juntamente com empenho extra, despender mais esforços, realizar atividades que vão além do 

escopo funcional, são exemplos de comportamentos representativos do comprometimento 

afetivo, mas que também podem ser esperados a partir da aceitação íntima, como indicam os 

dados. 
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Com base nesses resultados, é legítimo afirmar que AI e CA possuem os mesmos 

consequentes, o que pode ser considerado mais uma evidência de sobreposição entre 

comprometimento afetivo e aceitação íntima. Ademais, tanto os consequentes de CN se 

diferenciam do grupo de consequentes de CA e AI, quanto os consequentes de OC também 

são distintos dessas três variáveis (CA, AI e CN), sendo um indício de validade discriminante 

entre elas. São esses os achados que dão suporte à Hipótese 2 do presente trabalho, que 

afirma haver uma forte similaridade entre os consequentes do comprometimento afetivo e da 

dimensão de aceitação íntima do consentimento organizacional que diferem dos 

consequentes da dimensão obediência, fortalecendo a noção de que aceitação íntima integra, 

na realidade, o construto de comprometimento e não o de consentimento.   

Dentre as variáveis CA, AI, CN e OC, a que melhor prediz a intenção comportamental 

de permanência na organização foi AI com  padronizado de .285, embora não possa ser 

considerado como forte preditor. Por sua vez, ainda que também com baixa magnitude, OC 

parece prever não a permanência, mas a intenção de saída da organização ( padronizado = -

.247), como apresentado na Tabela 3.4. Nesse sentido, um trabalhador que apenas consente 

com as demandas organizações parece não possuir intenção em permanecer na organização, e 

diante de novas oportunidades, ele provavelmente irá à busca de outra empresa para 

trabalhar.  

Contudo, a análise da variância relativa à permanência na organização conduz à 

afirmação que, os dois vínculos de comprometimento (CA e CN), explicam menos de 1%, 

isto é, mesmo sendo um trabalhador comprometido afetiva e normativamente, parece não 

exercer nenhuma influência quanto ao indivíduo deixar a organização. Esse dado parece 

alinhado com as relações de trabalho contemporâneas (Mayo, 2003; Castells, 2005), nas 

quais, mesmo se sentido ligado afetivamente à organização, e contribuindo genuinamente 

para melhores resultados, não se tem assegurada a permanência do trabalhador frente a novas 
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e atraentes oportunidades que, na maioria das vezes, envolvem ganhos (instrumentais ou 

não).  

Também alinhado com o modelo hipotetizado, OC é considerado preditor 

extremamente baixo de empenho extra, resultado considerado bastante coerente, pois parece 

improvável que o indivíduo que consente com as demandas (obedece), exerça qualquer 

esforço a mais em prol da organização. Ainda nessa linha, OC claramente, não se constitui 

como preditor das intenções comportamentais de defesa da organização e melhor 

desempenho, como pode ser constatado na Tabela 3.4. Mais uma vez, os dados apresentam 

convergência com a literatura, pois o vínculo de consentimento organizacional (Artigo 2) se 

distancia de comportamentos proativos, de mais esforço para elevar o nível de desempenho, 

de pensamento crítico, que são necessários às duas variáveis (defesa da organização e melhor 

desempenho). Quanto à análise da variância, é possível afirmar que, assim como ocorreu no 

CA, o que mais explica a defesa da organização (35%) é aceitação íntima (sem contribuição 

de OC). Ainda em comparação ao CA, AI (em conjunto com OC) também explica menos de 

1% da permanência na organização, como apresentado na Tabela 3.4.  

Considerando esses resultados, é possível afirmar que a Hipótese 4 foi confirmada, 

visto que há uma significativa diferença  entre os consequentes do comprometimento afetivo 

e normativo em relação à dimensão obediência do consentimento organizacional, 

fortalecendo a noção de que consentimento e comprometimento são vínculos distintos com a 

organização.  

 

Conclusão 

O presente trabalho submeteu a teste o modelo teórico dos construtos 

comprometimento afetivo e normativo, e consentimento organizacional, considerando suas 

dimensões inicialmente hipotetizadas (obediência e aceitação íntima), estabelecendo 
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comparações entre seus possíveis antecedentes (variáveis demográficas, ocupacionais e 

organizacionais) consequentes (intenções comportamentais do comprometimento). Adotou-se 

um estudo de corte transversal, com trabalhadores de organizações que pertencem a distintos 

segmentos econômicos.    

Como esperado, os resultados permitem algumas afirmações alicerçadas no modelo 

teórico do estudo. Suporte organizacional é o melhor preditor de comprometimento afetivo, 

da dimensão aceitação íntima (do consentimento, no modelo submetido a teste), e também de 

comprometimento normativo, resultado alinhado ao de pesquisas anteriores (Meyer et al., 

2002) e que já haviam sinalizado indícios de sobreposição entre as bases afetiva e normativa 

do comprometimento. Mas no momento em que suporte organizacional também é o melhor 

preditor da dimensão aceitação íntima, é possível afirmar que, aí também se configura 

sobreposição entre esta dimensão (do consentimento) e comprometimento afetivo, reforçando 

a ideia que aceitação íntima não deve integrar o construto de consentimento organizacional. 

Considerando que o aceite genuíno das demandas da organização ocorre pelo fato do 

trabalhador, efetivamente, concordar com elas, por acreditar que se constituem em benefícios 

para a organização, por congruência entre valores pessoais e organizacionais, vê-se o quanto 

esses conteúdos se aproximam muito mais de um vínculo de comprometimento do que se 

considera que seja o consentimento organizacional. 

Em uma posição antagônica, o melhor preditor de obediência é escolaridade, sendo 

que em uma relação inversa, isto é, quanto menor o nível de estudo do trabalhador, e talvez se 

possa dizer também quanto menor for a sua qualificação, maior tende a ser sua aquiescência 

com as convocações da organização, constituindo-se no que se configura uma relação de 

consentimento organizacional. Retomando que a chefia imediata se constitui como 

representante das demandas organizacionais, que assume poder e autoridade em relação ao 

trabalhador, e por sua vez, este último assume o papel de subordinado (Burawoy, 1983; 
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Halaby, 1986), cabe ao trabalhador cumprir essas demandas, deixando evidente que se trata 

de um trabalhador obediente, que acata ordens, que realiza as atividades prescritas ao 

desenvolver seu trabalho cotidiano. E, sendo assim, não se deve ter como expectativa que 

esse trabalhador (obediente) apresente comportamentos prossociais, ou que extrapolem o 

trabalho prescrito, reforçando o quanto a dimensão obediência se distancia de 

comprometimento, mas também da dimensão aceitação íntima, e parece integrar sozinha, o 

construto consentimento organizacional.  

Os achados sobre os consequentes do comprometimento também corroboram os 

pressupostos estabelecidos no modelo teórico. Comprometimento afetivo e aceitação íntima 

são relevantes preditores de defesa da organização, intenção comportamental que, 

certamente, exige uma postura ativa do trabalhador, com posicionamento crítico frente a 

demandas que possam questionar a imagem da empresa, e essas são algumas das 

características que integram o perfil do trabalhador comprometido (Bastos et al., 2013), 

aproximando a aceitação íntima do comprometimento afetivo. Em oposição a estes 

resultados, a dimensão obediência não foi capaz de predizer a intenção do trabalhador em 

defender a organização, o que também coaduna com a literatura, especialmente com a ideia 

associada a condutas passivas do trabalhador (Bar-Hayim & Berman, 1992). 

Comprometimento afetivo e aceitação íntima também possuem forte poder preditivo 

sobre empenho extra e melhor desempenho, constituindo-se em mais um elemento empírico 

que indica a sobreposição entre as duas variáveis, além do suporte teórico do modelo. Maior 

dedicação, a realização de sacrifícios adicionais em prol da organização, assim como a 

elevação do nível de desempenho, aqui diretamente associada à produtividade, à 

possibilidade de inovar as formas de trabalho, são notadamente, posturas que requerem 

iniciativa e proatividade. E, novamente, são condutas que se encontram muito mais próximos 

de um vínculo de comprometimento (Bar-Hayim & Berman, 1992; Bastos et al., 2013), do 
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que de uma obediência do trabalhador (consentimento organizacional). Observa-se, 

repetidamente, a posição de antagonismo da dimensão obediência, pois não se constitui 

preditor nem de empenho extra, nem de melhor desempenho do trabalhador, fundamentando 

mais uma evidência de validade discriminante entre comprometimento afetivo e obediência 

(consentimento organizacional). 

Comprometimento afetivo, comprometimento normativo e aceitação íntima, se 

constituem em fracos preditores de intenção de permanência, embora exista entre eles uma 

relação positiva, sugerindo que trabalhadores comprometidos com a organização tendem a 

nela permanecer trabalhando, ainda que a força preditiva destas variáveis seja fraca. De todo 

modo, a dimensão aceitação íntima se comporta alinhada ao comprometimento, em 

antagonismo à dimensão obediência. Mesmo que a força deste preditor seja relativamente 

fraca, é essencial ressaltar que se trata de uma relação inversa, isto é, quanto mais obediente 

for o trabalhador, menor deverá ser sua intenção em permanecer na organização. Em verdade, 

esta dimensão do consentimento se constitui como (único) preditor de saída da organização, 

salientando a posição contrária na qual parecem situar-se obediência e aceitação íntima, 

enriquecendo mais uma vez, as evidências de sobreposição entre aceitação íntima e 

comprometimento afetivo, assim como evidência de validade discriminante entre este último 

e obediência (consentimento organizacional). 

Por fim, após análise e interpretação dos referidos achados, reitera-se que a dimensão 

aceitação íntima, que em estudos preliminares integrou a estrutura do consentimento, 

apresenta forte sobreposição ao comprometimento afetivo, indicando que ela representa 

muito mais um vínculo de comprometimento do que um vínculo de consentimento, motivo 

que justifica sua exclusão do modelo teórico de consentimento organizacional. Sendo assim, 

o modelo do construto aqui investigado, amplia as evidências de sua unidimensionalidade, 

devendo ser constituído, exclusivamente, pela dimensão obediência.  
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Os achados incentivam a realização de novos estudos sobre consentimento 

organizacional. Como primeira justificativa, encontra-se a busca de delimitação conceitual e 

empírica do construto, essencial para o desenvolvimento do campo acadêmico, especialmente 

dos vínculos do trabalhador com a organização. Embora os índices encontrados no presente 

trabalho sejam aceitáveis, é importante que outros pesquisadores repliquem a escala de 

consentimento organizacional e reavaliem sua consistência interna, contribuindo para os 

estudos de validade discriminante. 

Novas investigações que contemplem trabalhadores com níveis mais baixos de 

escolaridade assim como estudos comparativos entre pessoas com alta e baixa escolarização 

devem ser integradas à agenda de pesquisa do campo, haja vista a variável escolaridade ter 

sido o único preditor do consentimento organizacional, ainda que forma moderada. 

Adicionalmente, recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas com o objetivo de 

identificar outras variáveis que possam explicar o consentimento organizacional, pois até o 

presente momento, ainda não se sabe quais são as variáveis que predizem o consentimento do 

trabalhador. Acredita-se que conhecer as respostas poderá contribuir para as políticas de 

gestão de pessoas das organizações, especialmente para fortalecer ações e práticas que 

enfraqueçam atitudes e comportamentos “obedientes” e fomentem na força de trabalho 

aqueles considerados proativos. 

Além de novos estudos que envolvam traços de personalidade, características 

disposicionais do indivíduo, recomenda-se, também, a realização de estudos qualitativos com 

a finalidade de complementar os achados até então encontrados, permitindo explorar 

expectativas, intenções e comportamentos do trabalhador em relação à organização, 

favorecendo maior compreensão dos seus vínculos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se analisar o campo de estudos sobre as relações do trabalhador com a sua 

organização, fica evidente que a vertente de pesquisa sobre comprometimento organizacional 

ocupa posição central, tanto pela quantidade de investigação realizada ao longo dos últimos 

trinta anos quanto pelo intenso uso do construto no mundo do trabalho e da gestão. Por outro 

lado, verifica-se o excessivo alargamento do conceito para abarcar diferentes definições 

presentes na sua história e a pulverização de medidas para avaliação do fenômeno, 

configurando um conjunto de tensões teóricas às quais se associam resultados empíricos 

inconsistentes. Entretanto, nos últimos anos, tem crescido a consciência de que dimensões 

que integram os modelos multidimensionais de comprometimento talvez melhor representem 

construtos distintos. A literatura indica, com efeito, demandas por pesquisas que busquem 

tanto ampliar a precisão do construto quanto a construção de novas medidas que possam ser 

elaboradas para reduzir a inadequada extensão hoje atribuída ao comprometimento 

organizacional. 

A presente pesquisa seguiu um trajeto metodológico orientado por buscar maior 

delineamento entre os construtos que descrevem vínculos indivíduo-organização. Nesta tese, 

foi dada continuidade a estudos iniciados no curso de mestrado, em direção de uma maior 

demarcação entre os vínculos de comprometimento e consentimento. Após o retorno à 

literatura especializada, o refinamento da medida de consentimento organizacional, cuja 

escala sofreu novo processo de validação, foram realizados estudos adicionais acerca da 

validade discriminante entre os vínculos de comprometimento (afetivo e normativo) e o 

consentimento. 

As considerações que se seguem também cumprem o papel de integrar os resultados 

encontrados nos estudos desenvolvidos nesta tese. Em seguida, são apresentadas as 

limitações de pesquisa, as quais muitas devem ser consideradas pontos de partida para a 
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proposta de uma agenda de pesquisa que permita a continuidade das investigações aqui 

iniciadas. 

 

Integração dos Resultados Encontrados e Recomendações 

A investigação de qualquer fenômeno irá requerer uma revisão de literatura base para 

uma sólida fundamentação teórica sobre o objeto de estudo. Assim, não seria diferente com o 

estudo do consentimento organizacional, que requereu ampla revisão de literatura, 

identificando autores nacionais e internacionais, em distintos campos de conhecimento que 

ofereceram contribuições teóricas, conceituais e/empíricas para a compreensão de relações 

entre trabalhador e sua organização empregadora que, neste momento, estamos denominando 

de consentimento organizacional. O Artigo 1 da presente tese cumpriu esse papel, 

apresentando questões e tensões que cercam os estudos de comprometimento organizacional, 

bases desse construto que foram menos exploradas por pesquisadores e indícios de que outros 

fenômenos podem estar sendo abarcados pelo comprometimento, fornecendo os elementos 

centrais para a proposição do novo construto de consentimento organizacional. 

A partir dos achados advindos, principalmente, das áreas da Sociologia do Trabalho e 

da Psicologia Social foi possível apresentar e discutir as bases teóricas desse novo construto. 

No campo da sociologia, os estudos de Halaby (1986), voltados para o apego do trabalhador 

(worker attachment) à sua organização apresentaram um tipo de vínculo baseado em códigos 

normativos de dominação legitimados pelo trabalhador, vínculo este, desprovido de 

conteúdos afetivos. Ou seja, o trabalhador reconhece o seu superior (hierárquico) como 

aquele que exerce o poder na organização. Foi Burawoy (1983, 1990), no entanto, quem, 

inicialmente, nomeou este tipo de relação de subordinação como consentimento 

(manufacturing consent) nas organizações.  
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No campo da Psicologia Social, os estudos de Kelman (1958) sobre os processos de 

influência social, apresentaram três dimensões sendo uma delas a compliance. Para Kiesler e 

Kiesler (1973) compliance corresponde ao conformismo por obediência. O trabalho de 

Kelman subsidiou as pesquisas empíricas sobre o vínculo de comprometimento, realizadas 

por O’Reilly e Chatman (1986), pesquisadores que construíram um instrumento de 

mensuração dessa dimensão do comprometimento. A operacionalização dessa dimensão se 

aproximou fortemente da base instrumental do comprometimento (Meyer & Allen, 1991) e 

também apresentou alta associação com o componente passivo do comprometimento (Bar-

Hayim & Berman, 1992). Entretanto permanecera ainda uma lacuna na literatura, pois não 

foram identificados trabalhos posteriores que tivessem retomado a dimensão de compliance, 

como proposto por H. Kelman e O’Reilly e Chatman.  

Assim, o conceito de “consent” proposto por Burawoy, aliado às bases psicossociais 

da “compliance” forneceram os alicerces do construto consentimento organizacional, 

proposto inicialmente por Silva (2009). Tal construto foi concebido inicialmente, como 

bidimensional integrado pelas dimensões aceitação íntima e obediência. Contudo, tanto os 

avanços na literatura quanto os achados dos dois trabalhos empíricos desta tese (Artigos 1 e 

2), ratificaram a premissa central do presente trabalho, que o consentimento organizacional 

deve ser considerado como um vínculo distinto do comprometimento organizacional e 

definido como unidimensional, excluindo-se a aceitação íntima, dimensão que se integra 

claramente ao conceito de comprometimento e que justifica a sobreposição entre este o 

construto de consentimento. 

O Artigo 1 se constituiu em alicerce teórico para a continuidade da presente pesquisa, 

considerando que este deve ser o primeiro passo para novas investigações acerca da escala de 

medida do construto analisada em profundidade, nos outros dois artigos referenciados acima. 
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O Artigo 2 da presente tese corresponde a um estudo empírico cujo objetivo foi o 

refinamento da medida de consentimento organizacional. Sabe-se que um dos caminhos para 

delimitar e avaliar um fenômeno é a construção de uma medida válida. Apesar de ter-se 

encontrado na literatura uma escala cujos índices psicométricos foram bastante satisfatórios 

(Silva & Bastos, 2010), tratava-se de uma única medida, desenvolvida a partir dos esforços 

do grupo de pesquisa do qual a autora da presente tese é integrante. Sendo assim, novos 

esforços foram empreendidos para o refinamento da escala, permitindo o avanço de pesquisas 

que busquem melhor compreender a formação dos vínculos entre indivíduo-organização. 

Com base na literatura visitada, quatro novos itens foram acrescentados aos 17 da 

escala validada inicialmente (Silva & Bastos, 2010), buscando o aprimoramento da medida, 

incorporando de forma mais clara a noção de subordinação apontada pelos estudos da 

Sociologia do Trabalho. Visando a garantir o padrão metodológico do estudo preliminar 

(Silva, 2009), foi seguida tanto a lógica quanto as etapas previstas (que se fizeram 

necessárias) para validação de um instrumento, propostas por Pasquali (1999).  

Como esperado, os resultados apresentaram comportamentos muito semelhantes ao do 

estudo inicial realizado pela autora. As análises exploratórias (AFE) confirmaram a estrutura 

bifatorial do construto, a saber, aceitação íntima e obediência. As análises com duas 

subamostras segregadas por níveis de maior e menor escolaridade, também confirmaram a 

mesma estrutura fatorial, assegurando a estabilidade da medida, embora tenha sido observada 

uma discreta diferença entre os dois grupos quanto a um dos itens avaliados referente à 

dimensão obediência. Os achados confirmaram os trabalhos de Kiesler e Kiesler (1973) sobre 

conformismo, fenômeno caracterizado a partir de duas dimensões (obediência e aceitação 

íntima), afirmando que o conformar-se (também entendido como consentir), tanto pode 

resultar de uma obediência, de uma submissão do trabalhador quanto de uma aceitação 



141 

 

íntima, decorrente dos processos psicológicos de identificação e internalização de normas e 

valores da empresa. 

Entretanto, o avanço teórico e os indícios de dados empíricos (Silva, 2009) de 

possível sobreposição entre aceitação íntima (dimensão do consentimento) e a base afetiva 

do comprometimento organizacional, conduziram à realização de análises mais robustas. 

Todavia, diferente do esperado, os achados das análises confirmatórias (modelagem de 

equações estruturais), ratificaram a estrutura bifatorial, indicando que embora seja a 

dimensão obediência aquela que melhor representa o construto, a dimensão aceitação íntima 

se manteve como integrante do modelo.  

Diante deste achado, partiu-se para análises de validade discriminante entre os 

comprometimentos afetivo e normativo e as duas dimensões do consentimento, considerando 

que seriam substanciais para a decisão da sua estrutura fatorial. Os resultados 

corresponderam às expectativas em relação aos indícios de sobreposição conceitual entre o 

comprometimento afetivo e a aceitação íntima, confirmando que esta dimensão não deveria 

integrar o construto de consentimento organizacional. Ao comprometimento afetivo estão 

associados comportamentos prossociais, de autonomia, a assunção de uma postura crítica 

frente aos problemas, bem como ao tipo de vínculo que se desenvolve a partir da congruência 

dos valores individuais e laborais, características que muito se aplicam a dimensão aceitação 

íntima. Compreende-se então, que esta dimensão não deve integrar o construto de 

consentimento organizacional, estrutura que parece representar maior delimitação conceitual 

do fenômeno, constituído apenas por uma dimensão, obediência.  

Reitera-se a coerência dos achados empíricos com o suporte teórico da Psicologia 

Social (Milgram, 1963; Kiesler & Kiesler, 1973; Lutsky, 1995) e da Sociologia (Halaby, 

1986; Guareschi & Grisci, 1993), cuja concepção pressupõe que o trabalhador que consente 

com as demandas organizacionais o faz motivado por uma obediência ao superior, por ter 
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internalizado seu papel de subordinado e reconhecer a legitimidade da autoridade dos atores 

organizacionais. Foram esses achados que deram sustentação a unidimensionalidade do 

construto consentimento, constituído exclusivamente pela dimensão inicialmente 

conceitualizada como obediência.  

Com base nos resultados, chegou-se à versão final da escala de consentimento 

organizacional, que reuniu nove itens. Os indicadores psicométricos da escala bem como os 

estudos de validade realizados na presente tese, se apresentaram bastante satisfatórios, 

assentindo que a pesquisa sobre vínculos entre indivíduo e organização incorpore os estudos 

da vertente sociológica que ressalta as relações de subordinação construídas a partir do 

antagonismo entre capital e trabalho. 

A análise desses achados indica que também o Artigo 2 cumpriu o seu papel aqui 

definido, isto é, o de refinamento da medida de consentimento organizacional, com a 

proposta de uma escala unidimensional e aprimoramento de sua estrutura fatorial. Mais do 

que o simples refinamento, pode-se afirmar que o conjunto de análises realizadas na presente 

tese permitiu reconceitualizar o fenômeno do consentimento, impedindo que ele mantivesse 

uma extensão conceitual que se sobrepõe claramente ao conceito de comprometimento. Vale 

destacar que toda a vertente de estudos sobre consentimento nasce exatamente da necessidade 

de tornar menos amplo ou mais preciso o conceito de comprometimento.  

Por ter sido um primeiro estudo acerca da validade discriminante dos vínculos de 

comprometimento com as dimensões do consentimento (bidimensional em seu modelo 

hipotético inicial), o Artigo 3 foi direcionado à busca de evidências adicionais de 

discriminação entre os construtos investigados. Para tal, foi realizado o estudo dos 

antecedentes e consequentes do comprometimento, comparando-os com antecedentes e 

consequentes do consentimento. Como previsto, os preditores do comprometimento afetivo 

foram também os preditores de aceitação íntima, confirmando a sobreposição entre essas 
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dimensões. Todavia, os preditores do comprometimento e da aceitação íntima divergiram 

daqueles do vínculo de comprometimento normativo, assim como das variáveis que 

predisseram a obediência, resultados que somam mais uma evidência que a dimensão 

aceitação íntima não deve fazer parte do construto consentimento. Outro dado que chamou a 

atenção foi quanto a variável (antecedente) nível de escolaridade se constituir como melhor 

preditor de obediência, sendo que em uma relação negativa entre as variáveis e com força 

moderada.  

Da mesma maneira, comprometimento afetivo e aceitação íntima predizem intenções 

comportamentais de defesa da organização, empenho extra e melhor desempenho, 

constituindo-se em mais um elemento empírico que indica a sobreposição entre as duas 

variáveis. Em posição antagônica a essa, obediência não se constituiu preditor dessas três 

intenções comportamentais, o que foi mais uma evidência de validade discriminante entre a 

base afetiva do comprometimento, a dimensão aceitação íntima e obediência (consentimento 

organizacional). 

Por sua vez, obediência se constituiu como único preditor de intenções de saída da 

organização, sendo mais um indício da posição antagônica na qual parecem situar-se as 

dimensões obediência e aceitação íntima. Considerando que a dimensão obediência prediz 

intenções comportamentais distintas das intenções comportamentais preditas pela dimensão 

aceitação íntima, e que se constitui em um preditor de intenções comportamentais de saída, 

conteúdos que se diferenciam em muito tanto daqueles associados à aceitação íntima quanto 

do comprometimento afetivo, acredita-se que esses resultados também fortalecem a validade 

discriminante entre o vínculo de comprometimento e à dimensão obediência. Os achados 

fortalecem a confirmação de que a dimensão obediência, claramente representa o vínculo de 

consentimento organizacional (unidimensional), por isso deve ser considerado um vínculo 

distinto do comprometimento. Sendo assim, a pesquisa deverá incorporar a denominação 
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consentimento organizacional como aquela que deve substituir a “antiga” dimensão 

obediência. 

Por fim, uma avaliação geral da presente tese, permite identificar resultados 

significativos para a produção acadêmica. Avanços no modelo teórico do construto 

demarcaram com melhor nitidez seus limites conceituais e empíricos; o processo de 

refinamento da medida de consentimento organizacional, juntamente com os estudos de 

validade discriminante, contribui para um melhor entendimento dos vínculos entre indivíduos 

e organizações. Reafirma-se que o instrumento possui qualidades psicométricas muito 

satisfatórias, possui sólida base teórica e se encontra disponível para pesquisas adicionais que 

busquem superar as questões conceituais que ainda persistem e caracterizam o campo de 

estudo sobre comprometimento organizacional. 

A despeito de a presente tese apresentar contribuições para os estudos sobre vínculos 

entre indivíduos e organizações, que envolvem relevantes questões teóricas e empíricas, 

algumas limitações podem ser apontadas, especialmente para que haja uma análise mais 

cuidadosa dos seus resultados, bem como para que possam se constituir em pontos de partida 

para a sugestão de estudos futuros. 

Apesar da recomendação metodológica para que sejam evitadas amostras por 

conveniência em investigações científicas, ainda que seja difícil ser seguida nos estudos que 

envolvem organizações de trabalho, esse ponto configurou-se como uma das limitações da 

tese. Ao passo em que a estratégia facilitou a amplitude da amostra, que reuniu mais de 800 

trabalhadores, contou com a receptividade de indivíduos que se dispuseram a participar da 

pesquisa.  

Embora tenha servido ao propósito da presente tese, os estudos de corte transversal 

imprimem uma limitação para os resultados, pois não permitem uma maior compreensão da 
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direção das relações, impedindo que possa ser realizada uma avaliação do desenvolvimento 

do vínculo de consentimento ao longo do tempo.  

Constata-se também, que a presente pesquisa avançou em direção ao estudo de 

vínculos entre indivíduo-organização, porém esse avanço não envolveu outros vínculos que 

integram a agenda de pesquisa atual, a exemplo do entrincheiramento (Rodrigues, 2011), o 

que agregaria maior densidade aos achados.  

Os estudos apresentados na presente tese forneceram evidências de convergência entre 

a aceitação íntima e o comprometimento afetivo, beneficiando uma maior precisão do 

construto consentimento organizacional. Todavia, não foram tão amplamente exploradas as 

relações entre a base normativa do comprometimento e o consentimento, cujos conteúdos 

ainda que distintos, podem possuir algum tipo de associação entre si, visto que ambos 

agregam a noção de adesão a normas.  

Finalmente, cabe apontar algumas direções para estudos futuros, partindo dos aspectos 

apresentados pelas limitações do estudo e assim como de reflexões que foram por elas 

instigadas:  

 Pelo fato da seleção amostral não ter sido aleatória, sugere-se que sejam 

empreendidos esforços para aplicação da escala de consentimento 

organizacional em amostras probabilísticas, ampliando de forma significativa, 

o poder de generalização dos resultados. Por se tratar de um construto novo, é 

indispensável que estudos ampliem e diversifiquem os contextos de trabalho, 

fornecendo uma base mais ampla de dados sobre como tal fenômeno se 

comporta nas diferentes organizações (em termos de porte, tempo de 

existência, segmento produtivo, setor público etc.) 

 Por ter sido uma pesquisa de corte transversal, é importante que pesquisas 

longitudinais sejam conduzidas assim como estudos que abarquem o método 
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de triangulação, visando atingir maior validade interna e externa do estudo. 

Uma das sugestões é inserir estudos de natureza qualitativa, a exemplo da 

pesquisa narrativa utilizada por Rodrigues (2011), que permite a investigação 

do processo de construção dos vínculos entre indivíduo-organização.  

 A busca de um modelo teórico que explique o vínculo de consentimento 

requer a realização de novas pesquisas que explorem outras variáveis como 

possíveis antecedentes do consentimento, especialmente variáveis 

disposicionais, como personalidade, traços e atitudes. Tais variáveis pessoais 

se tornam importantes pela forte associação entre escolaridade e 

consentimento. Há que se explorar em pesquisas posteriores, por exemplo, o 

conjunto de valores pessoais e outras características de personalidade que 

podem ser importantes antecedentes de uma postura de submissão ao poder 

nas organizações. 

 Por não ter pesquisado outros vínculos, devem-se buscar identificar padrões 

que associem o vínculo de comprometimento e o consentimento a outros 

vínculos, como o de entrincheiramento organizacional (Rodrigues, 2011). 

Como apontado largamente na literatura, os vínculos do trabalhador com a sua 

organização empregadora podem assumir muitas configurações a partir de 

como cada sujeito combina elementos de diferentes vínculos, antes tratados 

como dimensões de um mesmo vínculo – o comprometimento. Tais perfis 

podem abrir várias perspectivas de estudos que explorem fatores pessoais, 

grupais, organizacionais que diferenciam a forma como tais vínculos se 

combinam em cada indivíduo. 

 



147 

 

Por fim, é possível afirmar que a presente tese de doutorado cumpriu o seu objetivo 

geral, na medida em que foi possível retomar a literatura e apresentar um arcabouço teórico 

robusto para o construto consentimento organizacional, apresentado no Artigo 1;  refinar a 

medida de consentimento organizacional, afirmando sua estrutura unifatorial, cuja versão 

final da escala reuniu nove itens, juntamente com evidências de sua validade discriminante do 

comprometimento organizacional, apresentado no Artigo 2; reunir evidências adicionais da 

validade discriminantes entre vínculos de comprometimento e consentimento organizacional, 

apresentadas no Artigo 3. 
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APÊNDICE A. 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.  

 
Fonte: Silva e Bastos (2010). 
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APÊNDICE B. Escala de Consentimento Organizacional (21 itens) 

 

 

N CÓDIGO ITENS 

1 OC1 
Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem. 
 

2 OC3 
Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado. 
 

3 OC4 
Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

4 OC5 
Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. 
 

5 OC6 
Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho. 
 

6 OC7 
Se o chefe manda,  a gente tem que fazer. 
 

7 OC8 
Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. 
 

8 OC9 
Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele. 
 

9 OC10 
Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que 
deve ser feito. 

10 OC11 
Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.  
 

11 OC12 
Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu 
superior. 

12 OC13 
Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da 
empresa.   

13 OC14 
Em qualquer empresa o trabalhador deve cumprir as suas normas. 
 

14 OC15 
Aceito as normas da empresa porque é isto o que se espera do trabalhador. 
 

15 OC16 
O trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa.  
 

16 OA1 
Sigo as ordens da empresa porque as aprovo. 
 

17 OA3 
A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.  
 

18 OA4 
Aceito as normas da empresa porque concordo com elas. 
 

19 OA6 
Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que 
trabalho.  

20 OA7 
Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no 
benefício delas. 

21 OA8 
Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o 
desempenho da empresa. 

Nota. Em destaque, os itens que foram acrescentados à versão inicial validada por Silva e Bastos (2010). 

 

  



168 

 

APÊNDICE C. Instrumento Completo 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Instituto de Psicologia 

 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 

     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 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 

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. Antonio Virgilio 

Bittencourt Bastos, no ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, Salvador-BA, 

telefone: (0XX71) 3283-6474. 

      Desde já agradecemos por sua colaboração. 

A equipe de pesquisa 

PARTE I – TRAJETÓRIA OCUPACIONAL E EMPREGO ATUAL 

1- Com que idade você começou a trabalhar? ____ anos. O que você fazia? 

______________________________________ 
 

2- Qual o tipo de empresa para a qual você trabalha hoje? 

      Empresa 

Privada 

    Órgão de administração pública direta – 

Municipal 
Cooperativa  

      Empresa 

Pública 

    Órgão de administração pública direta – 

Estadual 

Outras 

___________________ 

      ONG 
    Órgão de administração pública direta – 

Federal 
___________________ 

 

3- Qual o setor em que sua organização atua? 

      Indústria Prestação de serviços 

      Comércio Outros ____________________________ 

      Agricultura  
 

4- Qual o número aproximado de funcionários na empresa em que você trabalha? 

a) De 1 a 9 funcionários e) De 100 a 249 funcionários 

b) De 10 a 19 funcionários f) De 250 a 499 funcionários 

c) De 20 a 49 funcionários g) Acima de 500 funcionários 

d) De 50 a 99 funcionários  
 

5- Quando começou a trabalhar nesta empresa? ____/____(mês/ano) 

6 - Você teve alternativas de emprego para comparar quando aceitou o seu emprego atual?  

     Sim, muitas     Sim, apenas uma outra 

     Sim, algumas     Não, apenas esta alternativa 

 

7 - Em que medida você julga ter sido fácil ou difícil ingressar nesta organização? 

      Extremamente fácil     Fácil Muito Difícil 

      Muito fácil    Difícil Extremamente Difícil 
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8- Você ocupa algum cargo comissionado ou chefia atualmente?     SIM          NÃO 

9- Caso sim, qual o seu cargo?      Supervisão             Gerência            Diretoria  
 

10- 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. 
 

11- Qual a sua carga horária semanal de trabalho?  _______ horas 
 

12- 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 __________________________ 

  

13- Qual a sua função (ocupação, trabalho) atualmente nesta organização?  

_____________________________________ 
    

14- 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 _______________________ 

 

Para responder as questões 15 a 22, vamos utilizar a seguinte escala:  

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 6 
Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 

 

15- Como você avalia as políticas de treinamentos, remuneração e promoções na sua 

organização? 
1 Nesta organização, o treinamento é visto como uma forma de melhorar o desempenho.  
2 Eu tenho tido, nesta organização, oportunidades reais de aprimorar minhas habilidades.  
3 Esta organização não tem me treinado adequadamente para trabalhos futuros.  
4 Nesta organização, existe um sistema de promoções justo.  

5 
Existem oportunidades de crescimento na carreira e progresso profissional nesta 
organização. 

 

6 Esta organização se esforça ao máximo para não perder os seus empregados.  
7 Considerando as minhas qualificações profissionais, recebo uma remuneração adequada.  

8 
A remuneração que recebo é compatível com que trabalhadores como eu recebem no 
mercado de trabalho. 

 

9 A remuneração que recebo é justa considerando o que outros colegas na empresa recebem.  

 

16- Comparando com outras empresas que você conhece como você avalia esta empresa em 

que está trabalhando agora?  

1 Oferece mais oportunidades de aprender a fazer o trabalho melhor.  

2 Esforça-se mais do que as outras para não perder os seus empregados.  

3 Oferece uma remuneração justa considerando o trabalho que os empregados realizam.  

4 Preocupa-se com a vida do trabalhador e da sua família mais do que as outras empresas  

5 Paga melhor ao trabalhador do que a maioria das empresas do mesmo ramo  

6 Tem chefes e supervisores que procuram melhorar a vida dos trabalhadores  

7 Oferece mais benefícios (alimentação, transporte, assistência médica) do que as outras  

8 Oferece mais oportunidades de permanecer empregado realizando tarefas diferentes  

9 Possui chefes e supervisores que tratam melhor os trabalhadores  



170 

 

10 Oferece mais oportunidade de aprender a fazer trabalhos diferentes  

11 É reconhecida como uma das melhores empresas do mesmo ramo  

 

17- Como você avalia sua posição frente ao mercado de trabalho? 

1 Sinto-me capaz de vencer os obstáculos necessários para entrar em uma organização.  

2 Caso saísse dessa empresa, eu não teria dificuldade de conseguir outro emprego.  

3 Sinto que possuo conhecimentos e habilidades importantes para o mercado de trabalho  

4 Mesmo diante das atuais dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, não me sinto 

ameaçado. 

 

5 A competição do mercado de trabalho não me aflige.  

6 Minha experiência profissional me garante alguma vantagem na hora de concorrer a uma 

vaga de emprego. 

 

7 Considero que sou capaz de aprender novas habilidades para conseguir um trabalho.  

8 Não me sinto ameaçado de perder esse emprego.  

9 A minha competência faz com que eu não precise me preocupar em perder o emprego.  

10 Temo perder esse emprego.  

11 Sair dessa organização significaria ficar sem emprego.  

12 Acredito que outras empresas têm interesse em me contratar.  

 

18 - Em que nível a sua organização apresenta as características listadas abaixo? 

1 Há grande separação entre quem planeja e quem executa  

2 Há procedimentos rígidos para desenvolver o trabalho  

3 Há uma supervisão constante de todo o trabalho  

4 Há uma grande hierarquia (muitos níveis de chefias)  

 

19 - Em que nível a sua equipe de trabalho (colegas) apresenta as características listadas 

abaixo? 

1 Competição (uns querendo superar os outros)  

2 Cooperação (uns ajudando aos outros )  

3 Liberdade para falar, criticar, opinar  

4 Amizade, coleguismo (até fora do ambiente de trabalho)  

 

20 – Em que nível o seu chefe imediato apresenta as seguintes características? 

1 Facilitador (apoia o desenvolvimento das atividades no trabalho)  

2 Incentivador (reconhece os esforços e empenho da equipe)  

3 Próximo / acessível (disponível e aberto ao diálogo com os subordinados)  

4 Aberto a críticas (aceita bem as criticas que buscam melhorar o trabalho)  

5 Capacitado (domina bem o trabalho que deve ser realizado pela equipe)  

6 Preocupado com as relações entre as pessoas  

 

21- Como você avalia o trabalho que realiza nesta organização? 

1 Tenho que trabalhar muito rapidamente  

2 Meu emprego exige que eu trabalhe muito intensamente  

3 Meu emprego me deixa com pouco tempo para que as tarefas sejam feitas  

4 Sinto que a minha carga de trabalho é excessiva  

5 
Nas tarefas que executo posso utilizar as habilidades e conhecimentos que adquiri na 

minha experiência  de trabalho 

 

6 As tarefas do meu trabalho são compatíveis com meus interesses (vocação)  

7 Minhas tarefas não me permitem desenvolver habilidades e conhecimentos que gostaria de  
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possuir 

8 O meu trabalho é compatível com a formação (habilitação) profissional que recebi.  

 

 

22 – Como você avalia a relação entre a sua vida no trabalho e na família? 

1 As demandas da minha família interferem nas minhas atividades de trabalho.  

2 
Eu preciso adiar atividades de trabalho por causa de demandas que surgem quando estou 

em casa. 

 

3 
Por causa das demandas da minha família, não consigo fazer as coisas que preciso no 

trabalho. 

 

4 
Minha vida doméstica interfere nas minhas responsabilidades no trabalho (como chegar no 

horário, cumprir as tarefas e a jornada de trabalho). 

 

5 As pressões geradas pela minha família interferem no meu desempenho no trabalho.  

6 As demandas do meu trabalho interferem na minha vida familiar.  

7 
Devido à quantidade de tempo que dedico ao trabalho, tenho dificuldade em cumprir 

minhas responsabilidades familiares. 

 

8 
Por causa das demandas do meu trabalho, não consigo fazer as coisas que quero fazer em 

casa. 

 

9 
As pressões do meu trabalho restringem a liberdade de planejar as minhas atividades 

familiares. 

 

10 Os meus deveres no trabalho me levam a mudar meus planos para as atividades familiares.  

 

 
PARTE II – SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO PARA A QUAL TRABALHA 

 

1 – Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a 

organização em que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo, o quanto você concorda com 

a idéia apresentada. Quanto mais perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto de 6, 

maior é a concordância com o conteúdo da frase. 

 

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 6 
Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 

 
IL5 Mantenho-me nessa organização porque sinto que tenho poucas oportunidades em outras 

organizações. 
 

CE1 Estou pronto a ajudar meus colegas de trabalho quando necessário.  
IS4 Para mim, os custos de deixar essa organização seriam maiores que os benefícios   
EB1 Se eu deixasse essa organização, minha estabilidade seria ameaçada.  
A14 A organização em que trabalho realmente inspira o melhor em mim para meu progresso no 

desempenho do trabalho  
 

ES1 Eu investi muito tempo no meu aprendizado dentro dessa organização para deixá-la agora.  
OC8 Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito.  
A17 Eu realmente me interesso pelo destino da organização onde trabalho   
CE2 Com relação aos meus colegas de trabalho, não tenho uma atitude de “cada um cuide de sua 

própria vida.”  

 

IL2 Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa organização.  
OC12 Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é do meu superior.  
IL4 Mantenho-me nessa organização porque sinto que não conseguiria facilmente entrar em outra 

organização. 
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N3 Eu me sentiria culpado se deixasse essa organização agora   
OA3 A minha forma de pensar é muito parecida com a da empresa.   
OC1 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem.  
A2 Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus   
CT3 Sinto o dia de trabalho se arrastando como se nunca fosse acabar.  
EL4 Meu perfil profissional não favorece minha inserção em outras organizações.  
CE3 Gosto muito de meus colegas de trabalho.  
A8 Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus  

OC15 Aceito as normas da empresa porque é isto o que se espera do trabalhador.  

IS2 Seria muito custoso para mim trocar de organização   
IS3 Deixar essa organização agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais   
CT4 Eu sou capaz de me concentrar no meu trabalho, desligando-me de outras coisas.  
A12 Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela organização 

onde trabalho  
 

IS5 Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil para mim deixar essa organização agora   
CT1 Eu sinto um grande prazer ao realizar o meu trabalho.  
IS8 Não abandono essa organização devido às perdas que me prejudicariam   
OC14 Em qualquer empresa o trabalhador deve cumprir as suas normas.  
N2 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar essa organização 

agora  

 

CT2 Eu me sinto orgulhoso com a qualidade do trabalho que realizo.  
CT5 Eu penso no meu trabalho até mesmo quando não estou no trabalho.  
OA4 Aceito as normas da empresa porque concordo com elas.  
A6 Eu não me sinto emocionalmente vinculado a essa organização   
CT7 Sentir que faço bem o meu trabalho é uma das maiores recompensas que tenho.  
CT8 Estou sempre me esforçando para melhorar as minhas habilidades no trabalho.  
CE4 No ambiente de trabalho desenvolvo boas amizades.   
OC16 O trabalhador não deve questionar regras e normas da empresa.   
EB5 O que me prende a essa organização são os benefícios financeiros que ela me proporciona.  
CE5 Procuro atender às necessidades de meus colegas de trabalho, muitas vezes antes das minhas 

próprias necessidades. 

 

IL3 Uma das poucas conseqüências negativas de deixar essa organização seria a falta de 

alternativas. 
 

ES4 Seria difícil encontrar outro emprego onde eu pudesse usar os conhecimentos de trabalho que 

adquiri nesta empresa. 
 

OC3 Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi mandado.  
A11 Conversando com amigos, eu sempre me refiro a essa organização como uma grande 

instituição para a qual é ótimo trabalhar  
 

ES5 Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse desperdiçando anos de dedicação.  
CE6 Faço esforços para manter boas relações com seus colegas de trabalho.  
OC10 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser 

feito. 

 

OC6 Eu sempre obedeço o que meus chefes me mandam fazer no trabalho.  
ES8 Um dos motivos pelos quais não mudo de organização são os relacionamentos que já 

estabeleci com os colegas. 
 

N5 Eu não deixaria essa organização agora porque tenho uma obrigação moral com as pessoas 

daqui  

 

EB2 Os benefícios que recebo nessa organização seriam perdidos se eu saísse agora.  
OA7 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas.  
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ES9 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar 

aonde cheguei dentro dessa empresa. 

 

ES11 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu levaria muito tempo para me acostumar a uma 

nova função. 

 

EB3 Sair dessa organização agora resultaria em perdas financeiras.  
OC4 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa.  
EB4 Sinto que mudar de empresa colocaria em risco a minha estabilidade financeira.  
OA8 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho 

da empresa. 

 

EL3 A especificidade do meu conhecimento dificulta minha inserção em outras organizações.  
OC9 Eu faço o que meu chefe manda porque confio nele.  
A5 Essa organização tem um imenso significado pessoal para mim  
OC11 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens.   
CT6 O trabalho que realizo é uma das fontes principais de satisfação pessoal.  
OC5 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo.  
EB7 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu deixaria de receber vários benefícios que essa 

empresa oferece aos seus empregados (vale transporte, convênios médicos, vale refeição, 

etc.). 

 

OC7 Se o chefe manda,  a gente tem que fazer.  
ES7 Sair dessa organização significaria, para mim, perder parte importante da minha rede de 

relacionamentos. 
 

A13 Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização onde trabalho   
N7 Sinto-me em dívida para com essa organização  
OA1 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo.  
EL6 Não seria fácil encontrar outra organização que me oferecesse o mesmo retorno financeiro 

que essa. 

 

IS7 Muitas coisas em minha vida ficariam complicadas se eu decidisse sair dessa organização 

agora  

 

OA6 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho.   
ES10 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu demoraria a conseguir ser tão respeitado como 

sou hoje dentro dessa empresa. 

 

A7 Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização   
OC13 Como trabalhador, acho que devo sempre me sujeitar as regras e normas da empresa.    
N8 Se eu recebesse uma oferta melhor de emprego, não seria correto deixar essa organização  
ES12 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para 

aprender as tarefas do meu cargo atual. 

 

 

2 – Agora, avalie com que frequência você se engajou em cada um dos comportamentos 

listados nos últimos doze meses, de acordo com a escala abaixo: 

 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Sempre 

 

1 Fazer mais trabalho que o prescrito  

2 Voluntariar-se a fazer hora extra  

3 Fazer tentativas de mudar as condições de trabalho  

4 Negociar com os superiores maneiras de melhorar o trabalho  

5 Pensar em formas de aprimorar o trabalho  
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PARTE III - O QUE SIGNIFICA "TRABALHAR" PARA VOCÊ 

1 - Indique a importância do trabalho para você indicando um dos quadrados desta escala: 

Nada importante 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente importante 
 

2 - Considerando todos os aspectos do seu trabalho atual, qual o grau de satisfação que você 

sente? 

Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito 
 

3 - Atribua pontos para indicar a importância que as seguintes áreas têm na sua vida (a soma 

deve dar 100 pontos): 

      A. ________ Meu lazer (hobbies, esportes, recreação e contatos com amigos) 

      B. ________ Minha comunidade (organizações voluntárias, sindicatos, organizações 

políticas) 

      C. ________ Meu trabalho 

      D. ________ Minha religião (atividades e crenças religiosas) 

      E. ________ Minha família 

 Total =   1 0 0    pontos 
 

PARTE IV – INTENÇÕES EM RELAÇÃO À SUA ORGANIZAÇÃO E AO SEU EMPREGO 

ATUAIS  

Abaixo você encontra um conjunto de frases com decisões pessoais que revelam suas 

intenções em relação a sua empresa empregadora. Avalie o quanto você concorda com a ação 

apresentada, de acordo com a escala abaixo: 

 

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 6 
Discordo Totalmente Discordo Muito Discordo pouco Concordo pouco Concordo Muito Concordo Totalmente 

 

E1 Eu assumiria mais tarefas do que as previstas para o meu cargo para melhorar o nível de 

produtividade da organização. 

 

D1 Eu defenderia a organização em que trabalho de críticas feitas pelos meus colegas de 

trabalho. 

 

P1 Eu voltaria a trabalhar na empresa que estava antes de vir para cá, caso ela me chamasse.  

E2 Se a organização em que eu trabalho estivesse passando por dificuldades financeiras, eu 

procuraria aumentar a minha dedicação. 

 

D2 Eu defenderia a organização diante de críticas de pessoas que não fazem parte dela.  

P2 Eu tentaria, neste momento, uma oportunidade de emprego numa empresa semelhante a essa 

em que trabalho. 

 

E3 Eu mudaria minha forma de trabalhar para me ajustar a novas metas de desempenho da 

organização. 

 

D3 Eu falaria dos pontos positivos dessa organização, caso ela estivesse concorrendo a um 

prêmio de melhor empresa para se trabalhar. 

 

P3 Eu aceitaria a proposta de outro emprego, se ele oferecesse oportunidade de crescimento 

dentro da empresa. 

 

E4 Eu aceitaria assumir tarefas que se distanciam dos meus interesses profissionais para atender 

às necessidades da organização. 

 

E5 Eu buscaria aumentar a minha produtividade para melhorar o desempenho dessa organização.  

D4 Eu não me exporia frente às pessoas defendendo a organização em que trabalho.  

P4 Eu aceitaria a proposta de uma empresa menor que esta se fosse para ganhar um salário 

maior.  

 

E6 Eu me engajaria no programa de melhoria do desempenho e da qualidade dos produtos e  
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serviços da organização. 

D5 Eu me envolveria em atividades que melhorassem a visão que os outros têm da organização 

em que trabalho. 

 

P5  Eu mudaria de emprego se uma empresa similar a essa me oferecesse uma oportunidade de 

fazer um trabalho diferente e que gostasse mais. 

 

E7 Eu ampliaria a minha carga de trabalho se isto fosse importante para melhorar o desempenho 

dessa organização.  

 

D6c Eu passaria a melhor das impressões para as pessoas que não conhecem essa organização  

P6  Eu mudaria de emprego se uma empresa similar a essa me oferecesse um trabalho em que 

tivesse mais benefícios (alimentação, assistência médica, por ex.) do que os que tenho aqui. 

 

E8 Eu faria sacrifícios pessoais para aumentar a minha dedicação ao trabalho nessa organização.  

D7c Eu defenderia os produtos ou serviços dessa organização  

P7  Eu aceitaria a proposta de trabalhar numa empresa maior do que essa, mesmo que fosse para 

realizar o mesmo trabalho e nas mesmas condições que tenho aqui.  

 

 

PARTE V – DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Assinale as questões abaixo com um "X" dentro do retângulo correspondente e / ou complete, 

quando for o caso. Marque somente uma alternativa em cada questão.  

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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A próxima etapa deste estudo consiste em uma entrevista com alguns dos participantes da primeira 

etapa.  

Podemos contar com a sua colaboração? Caso sim, preencha os dados abaixo para que possamos 

contatá-lo(a). 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Telefone:______________________________E-mail: _______________________________________ 

 

Obrigado! 

A equipe de pesquisa 

Se você tiver interesse em receber, por email, uma cópia do relatório com os principais resultados desta 

pesquisa, por favor, indique abaixo: 

 

  Sim, me envie os resultados desta pesquisa. 

  Não quero receber os resultados desta pesquisa.             
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APÊNDICE D. Versão Final da Escala de Consentimento Organizacional (9 itens) 

 

 
N CÓDIGO ITENS 

1 OC3 
Mesmo quando as coisas me incomodam no trabalho, eu faço o que foi 
mandado. 

2 OC4 
Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa. 
 

3 OC5 
Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo. 
 

4 OC7 
Se o chefe manda, a gente tem que fazer. 
 

5 OC8 
Faço o que meu chefe manda porque acredito que é o mais correto a ser feito. 
 

6 OC10 
Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o 
que deve ser feito. 

7 OC11 
Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as 
ordens.  

8 OC12 
Acredito que, quando recebo uma ordem, a responsabilidade pelo que faço é 
do meu superior. 

9 OC13 
Como trabalhador acho que devo sempre me sujeitar às regras e normas da 
empresa. 

 

 

 

 


