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RESUMO

Atualmente, o comprometimento, atitude que reflete sentimentos como apego,
identificação ou lealdade com o objeto de compromisso, tem recebido grande atenção
dos pesquisadores, sendo considerado um importante conceito para a compreensão de
como se articulam os vínculos das pessoas com seus trabalhos e empresas
empregadoras. Nas organizações, os indivíduos possuem uma série de compromissos -
com o trabalho, com a organização -, assim como existem diferentes processos
psicológicos que embasam seus vínculos - de base afetiva, instrumental -, o que
caracteriza uma abordagem multidimensional do fenômeno e conduz à pesquisa de
como esses múltiplos vínculos são articulados. Apoiando-se nessa perspectiva, no
presente estudo, toma-se como unidade de análise trabalhadores de organizações
agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina, pelo que essas representam de inovação
tecnológica e organizacional no contexto agrário nordestino do Brasil. Considerando a
especificidade deste contexto agroindustrial, analisa-se a relação entre a natureza dos
contratos de trabalho e os vínculos com o trabalho e a organização, investigando como
esses se configuram. Trata-se de um estudo extensivo de corte transversal, em 32
organizações agrícolas, envolvendo uma amostra de 919 trabalhadores. Os dados foram
coletados através de entrevistas estruturadas e analisados com o auxílio do programa
SPSS. Foram realizadas análises estatísticas descritivas, análises de variância, análises
de contingência e utilizados procedimentos de cluster analysis para identificar padrões
de comprometimento. A amostra foi constituída, predominantemente, por homens,
pessoas casadas, jovens, com pouca escolaridade e que realizam atividades de campo.
Observou-se que 71,3% dos trabalhadores eram permanentes. Dentre os temporários,
61,0% estavam trabalhando na empresa pela primeira vez e 39,0% já trabalharam mais
de uma vez na empresa como temporários. Verificou-se que os trabalhadores
apresentaram elevados escores de comprometimento com o trabalho (6,42 - média em
uma escala de 7 pontos) e com a organização (5,83), assim como no que diz respeito às
bases do comprometimento organizacional (5,30 - afetiva - e 5,22 - instrumental).
Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significantes entre
trabalhadores temporários e permanentes, observou-se que os temporários que estavam
trabalhando pela primeira vez na empresa eram menos comprometidos com a
organização do que os demais. Esses trabalhadores, no entanto, eram mais
comprometidos instrumentalmente com a organização do que os trabalhadores
permanentes. As análises possibilitaram, adicionalmente, a identificação de quatro
diferentes padrões de comprometimento tanto frente aos focos, quanto frente às bases de
comprometimento organizacional, sendo predominantes aqueles com níveis de
compromisso elevados. O presente estudo abre uma ampla agenda para a continuidade
de pesquisas sobre comprometimento e enfatiza a importância de investigar esse
fenômeno psicossocial, considerando a diversidade de contextos e de vínculos
contratuais estabelecidos entre trabalhadores e organizações.

Palavras-chave: comprometimento organizacional, comprometimento com o trabalho,
contrato de trabalho, organizações agrícolas, trabalhadores rurais.
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ABSTRACT

Presently, it is known that commitment, an attitude which reflects feelings such as
attachment, identification or loyalty to the object to which one compromises himself,
has received great attention from researchers,  and it is considered an important concept
to understanding how bonds between people and their works and employing companies
are made. In organizations, individuals have a series of commitments - to work, to the
organization-, just as there are different psychological processes that support those
bonds - (affectively and instrumentally based), what characterizes this as a
multidimensional approach to the phenomenon and leads to researching how the
multiple bonds are made. In this approach, at the present study, we take as unity of
analysis workers from agricultural organizations of the Juazeiro/Petrolina pole, because
these companies represent technological and organizational innovation in the
agricultural context of the northeast of Brazil. Considering the specificity of this
agroindustrial context, we analyze the relationship between the nature of work contracts
and the bonds with work and the organization, investigating how they are configurated.
This is a cross-sectional extensive study, in 32 agricultural organizations, involving a
919 workers´ sample. The data were collected with structured interviews and analyzed
by the SPSS program. Descriptive statistical analyses, variance analyses and
contingence analyses were made, as were also cluster analysis procedures used to
identify commitment patterns. The sample was constituted mainly by men, married,
young, not highly educated and that were rural workers.  We observed that 71,3% of the
workers were permanent. Among the temporary workers, 61,0% were working at the
company for the first time and 39,0% had already worked at he company as temporary
workers. We found out that the workers presented   high scores for commitment to work
(6,42- average in a 7 point-scale) and to the company (5,83), just as in what comes to
the bases of commitment (5,30 - affective  and 5,22 - instrumental). Although there
weren't found any statistically significant differences between temporary and permanent
workers, we observed that the temporary ones that were working at the company for the
first time were less committed to the organization than the others. These workers,
however, were more instrumentally committed to the organization than the permanent
ones. In addition, the analyses made possible the identification of 4 commitment
patterns, not only related to the foci, but also related to the bases of organizational
commitment, being prevailing the patterns with high levels of commitment. The present
study opens a new large agenda for the continuity for researchs on commitment and
emphasizes the importance of investigating this psico-social phenomenon, considering
the diversity of  contexts and contractual bonds established between workers and
organizations.

Key-words: organizational commitment, commitment to work, work contract,
agricultural organizations, rural workers.
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INTRODUÇÃO

 

Existe uma sólida tradição de pesquisa na área do comprometimento, que se tornou,

sobretudo nos últimos dez anos, um dos tópicos de pesquisa mais intensamente

estudados no campo da pesquisa micro-organizacional, tanto no exterior quanto no

Brasil. No entanto, as agendas de pesquisa, estabelecidas por diversos autores

considerados clássicos nesse campo de estudo, apontam lacunas e novos desafios para

esse domínio de pesquisa (Bastos, 1994; Bastos, 1995; Medeiros, Albuquerque,

Siqueira & Marques, 2002). Dentre os possíveis avanços na área, pode-se incluir a

incorporação de contextos organizacionais e segmentos de trabalhadores ignorados ou

muito esporadicamente estudados na pesquisa acadêmica em Psicologia Organizacional.

Até então, os estudos sobre comprometimento foram conduzidos em empresas

industriais e de serviço, quase sempre localizadas em grandes centros ou em suas áreas

metropolitanas.

O presente estudo incorpora aos estudos acerca do comprometimento a investigação de

segmentos da agricultura moderna e agroindústria, analisando um contexto

extremamente importante para a economia dos Estados da Bahia e de Pernambuco. As

organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina foram o campo de análise deste

estudo, tendo como foco principal trabalhadores que vivenciam uma agricultura

moderna em tecnologias físicas e organizacionais. Buscou-se caracterizar o trabalhador

em termos dos seus contratos de trabalho e de seus vínculos com o trabalho e a

organização, investigando como esses se configuram. Foi explorado, portanto, o

complexo vértice que une indivíduos, trabalho e organizações, utilizando-se o

comprometimento como referencial teórico para a investigação. Articula-se, portanto,
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um tópico clássico, e ao mesmo tempo atual de pesquisa, a um contexto no qual ainda

não fora estudado e cuja dinâmica tecnológica e organizacional tem impacto profundo

em uma região desafiada a superar seus fracos indicadores sociais e econômicos. Tal

mudança de contexto para o estudo do comprometimento impõe vários desafios.

A Psicologia, afirma Albuquerque (2002), tem se voltado, preferencialmente, para o

estudo de fenômenos psicossociais do ambiente urbano, conseqüentemente, a

metodologia e os instrumentos utilizados são baseados e pensados para a população

urbana. Nesse sentido, "... ao analisarmos o rural, devemos ter o cuidado de

despojarmo-nos dos nossos olhos urbanos" (Albuquerque, 2002, p. 41). Mariutti (1998)

também discute a soberania de análises elaboradas sob o ponto de vista eminentemente

urbano. Mesmo quando o foco de estudo é o campo e as relações de produção na

agricultura, o urbano se constitui como referencial, sendo o ambiente rural usualmente

enquadrado como um estágio anterior. Mariutti (1998) argumenta que elementos

tipicamente rurais, como por exemplo, a relação entre o homem e a natureza e o

estabelecimento de relações sociais entre os próprios homens, devem ser estudados,

centrando o foco de análise realmente no campo.

Além do desafio referente ao novo contexto estudado, o presente estudo também

focaliza uma temática de relevância para os estudos sobre comprometimento que

envolve as relações contratuais entre trabalhadores e organizações. As novas relações de

trabalho, que vêm sendo estabelecidas na atualidade, impõem maior complexidade nas

interações entre os trabalhadores e as organizações, fazendo emergir novos tipos de

contratos de trabalho e impactando no comprometimento dos indivíduos. Se, por um

lado, as organizações dependem cada vez mais de uma força de trabalho envolvida e



3

comprometida com o êxito dos objetivos organizacionais, por outro, há evidências de

que decresce o grau de lealdade às organizações, com as pessoas mudando de empregos

e de ocupações mais freqüentemente (Bastos, 1994).

Nos contextos organizacionais, o gestor vem assumindo o grande desafio de ter sob sua

supervisão, a um só tempo, empregados efetivos, terceirizados, autônomos, especialistas

e consultores, com os quais são estabelecidos diferentes contratos e múltiplos vínculos

(Sansur, Cançado, Fernandes & Steuer, 2002). É nesse contexto de questionamentos

sobre a continuidade do emprego, de precarização das relações de trabalho e de estímulo

a que cada trabalhador construa a sua carreira, não tendo como referência central uma

organização empregadora, que as organizações mais necessitam de uma força de

trabalho efetivamente comprometida com sua missão e valores (Bastos, 1998). Nesse

sentido, torna-se importante investigar a natureza e os fatores associados à emergência

de vínculos de compromisso entre trabalhadores e diferentes aspectos do seu mundo do

trabalho, a partir do constructo comprometimento no trabalho.

A presente investigação encontra-se vinculada ao Projeto "Os vínculos com o trabalho e

os processos de mudança no padrão de exploração agrária: um estudo entre empresas e

trabalhadores da fruticultura nordestina", que vem sendo desenvolvido pelo grupo de

pesquisa Indivíduo, Trabalho e Organizações: aspectos psicossociais. Em suas linhas

gerais, o referido Projeto é integrado por três etapas, que se articulam em torno do

objetivo geral: compreender como os trabalhadores de empresas da fruticultura, que

atuam no semi-árido nordestino, articulam seus vínculos com o trabalho e vivenciam as

transições decorrentes de sua inserção nesse tipo particular de empreendimento, que
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representa uma inovação significativa no modo de produção agrário da região. Os dados

discutidos nesta dissertação foram coletados na segunda etapa do Projeto.

Esta dissertação está estruturada em quatro partes, estando algumas dessas divididas em

capítulos. A Parte I é composta pelo marco teórico-conceitual e compreende dois

capítulos. No Capítulo 1, são abordados os vínculos do trabalhador com o trabalho e a

organização, a partir do constructo do comprometimento, apresentando uma revisão de

literatura pautada em estudos mais recentes. No Capítulo 2, é apresentado o contexto

no qual a pesquisa foi realizada - região do pólo Juazeiro/Petrolina -, focando as

modernas organizações agrícolas, beneficiadas pelos projetos de irrigação. Em seguida,

são apresentados alguns dos distintos contratos, entendidos como o vínculo de emprego

entre trabalhador e organização, estabelecidos no meio rural.

Os aspectos teórico-metodológicos são abordados na Parte II. No Capítulo 3,

encontra-se a delimitação do problema investigado, onde são apresentados os objetivos

da investigação e o modelo do trabalho empírico. No Capítulo 4, são descritos os

participantes da pesquisa, o instrumento de coleta de dados e os procedimentos

envolvidos na coleta e análise dos dados.

Na Parte III, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa em dois capítulos.

No Capítulo 5, caracteriza-se os participantes da pesquisa frente a variáveis pessoais e

relativas ao trabalho, considerando o comprometimento com os focos - trabalho e

organização - e as bases - afetiva e instrumental. Posteriormente, são caracterizados os

tipos de contratos de trabalho estabelecidos entre os trabalhadores e suas organizações

empregadoras. No Capítulo 6, descreve-se como os trabalhadores das organizações
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agrícolas articulam os vínculos de comprometimento com dois diferentes focos do seu

contexto de trabalho - organização e trabalho -, apresentando os quatro padrões de

comprometimento identificados. Ainda nesse capítulo, tomando como foco a

organização, apresenta-se a descrição de como os trabalhadores articulam elementos

afetivos e instrumentais como bases para a sua relação com a organização empregadora.

Em ambos os capítulos são analisadas as relações de algumas variáveis antecedentes

com os padrões identificados.

Por fim, na Parte IV, são apresentadas as considerações finais, analisando contribuições

e limitações do estudo, além de recomendações para futuras pesquisas.
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PARTE I - MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL

CAPÍTULO 1 - Comprometimento no trabalho: bases conceituais e revisão de

literatura

O presente capítulo discorre acerca do comprometimento no trabalho. Em um primeiro

momento, será tratado de forma breve o conceito e as abordagens dominantes na

investigação do comprometimento. Em seguida,  será apresentada a revisão de literatura

que se divide em estudos acerca do comprometimento dentro de uma perspectiva:

unidimensional, tendo como foco a organização; multidimensional, com múltiplos

focos; multidimensional, com múltiplas bases; multidimensional, que tentam articular

os múltiplos focos e as múltiplas bases. Por fim, serão apresentados estudos que

relacionam o comprometimento com diferentes tipos de contrato de trabalho.

Vários conceitos foram construídos por estudiosos para representar uma série de reações

dos indivíduos dirigida ao trabalho executado e à organização empregadora, objetos

intimamente relacionados entre si, porém capazes de desencadear percepções, afetos,

intenções e ações diferenciados nos trabalhadores (Siqueira & Gomide Júnior, 2004).

Dentre esses, surgiu o conceito psicossocial de 'comprometimento'.

Atualmente, o comprometimento no trabalho tem recebido grande atenção dos

pesquisadores, sendo considerado um importante conceito para a compreensão de como

se articulam os vínculos das pessoas com seus trabalhos e empresas empregadoras. O

comprometimento no trabalho vem sendo concebido como um requisito de bom

desempenho, relações interpessoais adequadas, eficiência e eficácia individuais e

organizacionais (Bastos & Costa, 2000). Rocha e Bastos (1999) consideram o
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comprometimento um conceito importante por se revestir de aspectos que atendem não

só aos interesses da organização - um indivíduo mais comprometido é mais produtivo -,

como também aos interesses dos próprios trabalhadores, já que a falta de

comprometimento pode significar pouca perspectiva de transformar o trabalho em

instrumento de auto-realização.

Existe, como apresentado por Bastos (1994), múltiplos significados associados ao

conceito de comprometimento. "Redundância, ambigüidade, imprecisão, pulverização

de conceitos são o quadro característico" (Bastos, 1994, p. 21) da tradição de pesquisa

em comprometimento. O autor assinala os problemas que emergem por não serem

consideradas a natureza disposicional e a adverbial que o conceito traz do seu uso

cotidiano, visto que o mesmo termo é utilizado para descrever dimensões valorativas

opostas.

Em síntese, na linguagem cotidiana, pelo menos três usos do conceito de comprometimento são

mais freqüentes: o primeiro aproxima-se dos conceitos de "compromisso", "com envolvimento" e

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

comprometimento" seria o oposto de "descompromissadamente" e indicaria o grau de atenção,

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

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

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

um terceiro uso freqüente refere-se à relação entre conjuntos de condições que conduzem a

produtos indesejados (comprometer como prejudicar, impedir) (Bastos, 1994, p. 25).

Em certo sentido, os usos do termo comprometimento trazem em si a noção de "algo

que amarra, ata, une" o indivíduo a alguma coisa (Bastos, 1994). Quanto ao uso do

conceito comprometimento na ciência, observa-se uma redução na sua extensão, embora



8

se verifique que ele ainda traz ambigüidade. "Na esfera científica, comprometimento

passou a significar uma adesão, um forte envolvimento do indivíduo com variados

aspectos do ambiente de trabalho" (Bastos, 1994, p. 28).

O comprometimento tem sido definido como uma atitude que reflete sentimentos como

apego, identificação ou lealdade com o objeto de compromisso (Morrow, 1993). Nas

organizações, os indivíduos possuem uma série de compromissos - com a organização,

com o trabalho, com o grupo de trabalho, com a ocupação - que afetam seus

comportamentos no trabalho, o que caracteriza uma perspectiva multidimensional do

fenômeno e conduz à pesquisa de como esses múltiplos vínculos são articulados

(Cohen, 2003).

De acordo com Siqueira e Gomide Júnior (2004), na visão contemporânea que aborda

os vínculos do indivíduo com a organização e com o trabalho, estão entrelaçadas e

presentes três disciplinas - Psicologia, Sociologia e Filosofia - e diversas teorias delas

integrantes.

No estudo do comprometimento organizacional, há duas perspectivas dominantes: a

afetiva e a instrumental. Além dessas duas perspectivas são citados por Bastos (1994): o

enfoque "sociológico", com origem na Sociologia; o enfoque "normativo", que nasce da

intersecção entre a teoria organizacional de Etzioni (1975, citado por Bastos, 1994) e a

Psicologia Social; e o enfoque "comportamental", que traz a influência da Psicologia

Social e insere comprometimento nas teorias de atribuição.
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O estudo do comprometimento organizacional encontra-se largamente dominado pela

abordagem “atitudinal/afetiva” (Bastos, 1994; Bastos & Costa, 2000; Fossá &

Sartoretto, 2002; Medeiros, Albuquerque & Marques, 2004; Siqueira, 2001), que

enfatiza a natureza afetiva do processo de identificação do indivíduo com os objetivos e

valores da organização, e o desejo de manter-se como membro, de modo a facilitar a

consecução desses objetivos. Segundo Siqueira e Gomide Júnior (2004), essa

abordagem se assenta nas teorias psicológicas sobre ligações afetivas e na concepção de

atitudes, refletindo o entendimento de que o indivíduo desenvolve uma forte

identificação com a organização e nutre por ela sentimentos e afetos positivos ou

negativos.

Para melhor explicar o comprometimento organizacional afetivo, Siqueira e Gomide

Júnior (2004) afirmam:

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

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

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

uma ligação psicológica, de natureza afetiva, com a organização (Siqueira & Gomide Júnior, 2004,

p. 316).

Mowday, Steers e Porter (1979) afirmam que o comprometimento envolve um

relacionamento ativo que busca o bem-estar da organização, indo além de uma postura

de lealdade passiva para com a organização. Esses estudiosos definiram

comprometimento da seguinte forma:

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e envolvido numa

organização em particular, e pode ser caracterizado por pelo menos três fatores: (1) estar disposto
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em exercer um esforço considerável em benefício da organização; (2) uma forte crença e a

aceitação dos objetivos e valores da organização; e (3) um forte desejo de se manter membro da

organização (Mowday et al., 1979, p. 226).

Os trabalhos desenvolvidos por essa equipe de pesquisadores consolidaram uma

estratégia de pesquisa definida metodologicamente pelo uso de escalas concebidas a

partir do modelo tripartite, englobando sentimentos, crenças e intenções

comportamentais. Mesmo reconhecendo a existência de uma corrente comportamental

na definição do comprometimento, os citados pesquisadores o assumem em uma

perspectiva atitudinal (Medeiros et al., 2004) e, portanto, defrontam-se com problemas

como o da consistência entre atitudes e o do poder de predizer comportamentos, que não

foram equacionados dentro de modelo tripartite de atitude (Bastos, 1994).

A exemplo do que ocorre na literatura internacional, no Brasil, muitos estudos sobre

comprometimento tomam como base a perspectiva afetiva, utilizando o instrumento

OCQ – Organizational Commitment Questionnaire, proposto por Mowday et al. (1979).

Esse questionário foi traduzido e adaptado para o contexto brasileiro por Borges-

Andrade, Afanasieff e Silva (1989), que obtiveram um bom índice de consistência

interna. A partir desse trabalho pioneiro, outros estudos surgiram, utilizando o mesmo

instrumento e modelos explicativos bastante semelhantes (Bastos, 1994).

De acordo com Bastos (1994), a segunda perspectiva dominante entende o

comprometimento em função das recompensas e custos associados com a condição de

membro da organização. Sendo chamada de instrumental, calculativa, continuação ou

side-bets, essa vertente define o comprometimento com a organização como a tendência

do trabalhador a se manter nela engajado devido aos custos associados à sua saída. O
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compromisso instrumental, de acordo com Siqueira e Gomide Júnior (2004), insere-se

em concepções sociológicas sobre relações de troca e cognitivistas sobre crenças

desenvolvidas por indivíduos trabalhadores acerca de suas relações com a organização.

Os estudos de Becker são apontados pelos estudiosos da área (Bastos, 1994; Fossá &

Sartoretto, 2002; Medeiros & Enders, 1997; Medeiros et al., 2002; Medeiros & Enders,

1998; Medeiros, Enders, Sales, Oliveira & Monteiro, 1999; Moraes, Marques, Kilimnik,

Pereira & Santos, 1997; Siqueira, 2001; Siqueira & Gomide Júnior, 2004; Tamayo,

Souza, Vilar, Albernaz, Ramos & Ferreira, 2000) como a origem do comprometimento

instrumental, descrito como uma tendência do indivíduo a permanecer na organização -

ação consistente -, devido a percepções individuais sobre custos e benefícios associados

a sua saída, que seriam as trocas laterais.

A manutenção de uma dada linha de ação consistente seria resultante da acumulação ao longo do

tempo de side-bets, termo utilizado pelo autor [Becker] para se referir a algo de valor (tempo,

esforço, dinheiro) investido pelo indivíduo durante sua relação com outro objeto, que seria

perdido, ou percebido como um custo, caso a interação cessasse (Siqueira, 2001, p. 3).

O comprometimento instrumental de um empregado com uma organização pode ser

entendido, portanto, pelo ato do indivíduo nela permanecer, causado por percepções

individuais sobre investimentos feitos, resultados alcançados na organização e custos

associados à sua perda. Parece, portanto, existir um processo cognitivo avaliativo,

através do qual o trabalhador faz uma análise da sua relação com a organização

empregadora (Siqueira, 2001; Siqueira & Gomide Júnior, 2004).
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As duas perspectivas dominantes no estudo do comprometimento organizacional -

afetiva e instrumental - partilham uma mesma estratégia metodológica: "usam

largamente estudos de corte-transversal, desenvolvem escalas para mensurar os diversos

construtos envolvidos nos modelos teóricos submetidos a teste e recorrem à análise

quantitativa dos dados obtidos" (Bastos, 1994, p. 44).

Comprometimento organizacional: perspectiva unidimensional

A literatura internacional apresenta alguns estudos que privilegiam apenas o foco

organização (Currivan, 1999; Francesco & Chen, 2004; Gaertner, 2000; Grunberg,

Anderson-Connolly & Greenberg, 2000; Nystedt, Sjöberg & Hägglung, 1999; Perry,

2004; Peterson, 2004; Pittinsky & Shih, 2004; Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001;

Scotter, 2000; Sjöberg & Sverke, 2000; Wright & Bonett, 2002), não assumindo uma

perspectiva multidimensional.

Como é possível observar a partir da revisão de literatura da área, muitas investigações

acerca do comprometimento têm sido desenvolvidas para identificar, simultaneamente

ou não, fatores antecedentes, outros conceitos já existentes na literatura que são

correlatos e, por fim, fatores conseqüentes. Alguns estudos da área (Bastos, 1994; Fink,

1992; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer & Allen, 1997; Mowday, et al., 1982; Siqueira &

Gomide Júnior, 2004; Scheible, 2004; Tamayo, Souza, Vilar, Ramos, Albernaz &

Ferreira, 2001) vêm discutindo os antecedentes, correlatos e conseqüentes, e nortearam

as afirmações seguintes.
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São inúmeras as variáveis consideradas antecedentes ou preditoras do

comprometimento, que podem ser agrupadas como: características pessoais,

características do trabalho e características organizacionais. Dentre as características

pessoais, são estudadas variáveis como: sexo; estado civil; idade; escolaridade; tempo

no cargo; tempo na organização; percepção de competência; habilidades; salário; e nível

do cargo. As características do trabalho são: autonomia na tarefa; variedade de

habilidades; desafio; relação com o supervisor; e desenho do cargo. Já entre as

características organizacionais são estudadas: tamanho, centralidade, políticas de gestão

e comunicação organizacional.

Maiores níveis de comprometimento tendem a estar associados com: mulheres e pessoas

casadas; maiores medidas de idade; tempo na organização; nível ocupacional e

remuneração; menores medidas de escolaridade; características de trabalho inovador e

não rotineiro; estilo participativo da gerência; e liderança com habilidade de

comunicação.

Quanto aos correlatos do comprometimento, vêm sendo estudados: stress, envolvimento

com o trabalho, motivação e satisfação com o trabalho. Entre os conseqüentes estão:

desempenho no trabalho, alternativas de trabalho percebidas, intenção de procurar outro

emprego ou deixar a organização, pontualidade, rotatividade e absenteísmo. Apesar da

pesquisa nesse domínio se apoiar no pressuposto de que elevados níveis de

comprometimento levam, por exemplo, à melhoria no desempenho, menor rotatitivade e

baixo absenteísmo, os resultados têm sido inconsistentes (Bastos, 1994). No entanto, no

Brasil, pouco tem sido feito para se preencher essa lacuna. O que se verifica é uma

concentração de estudos acerca dos antecedentes do comprometimento, enquanto a
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pesquisa relativa aos conseqüentes do comprometimento vem sendo um pouco

negligenciada (Medeiros et al., 2002).

Alguns estudos internacionais examinaram a relação entre o comprometimento

organizacional e o desempenho no trabalho. Essa relação foi investigada por Scotter

(2000) entre mecânicos da força aérea americana. De acordo com o autor, empregados

com desempenhos no trabalho mais elevados, também relataram estarem mais

satisfeitos com o trabalho e mais comprometidos com a organização. No estudo,

conduzido por Grunberg, Anderson-Connolly e Greenberg (2000), os resultados

indicam que percepções de demissões como injustas estão associadas com os mais

baixos níveis de comprometimento organizacional. Esses, por sua vez, estão associados

com o aumento do absenteísmo e a redução do desempenho no trabalho.

Ao investigar o comprometimento organizacional e o desempenho do empregado na

China, Francesco e Chen (2004) encontraram uma relação, embora fraca, entre esses

fenômenos psicossociais. Segundo os autores, essa relação pode ser explicada em

função dos sentimentos de obrigação para com a organização, que podem estar

presentes entre os empregados na China, país considerado predominantemente

coletivista. Em uma meta-análise, Writh e Bonett (2002) observaram que o tempo de

serviço no emprego tem um efeito moderador na correlação entre o comprometimento

organizacional e o desempenho no trabalho, com correlações tendendo a decrescer

exponencialmente com o tempo de serviço.

Outros estudos investigam a relação entre o comprometimento organizacional e a

rotatividade. Em um estudo entre enfermeiras na Suécia, Sjöberg e Sverke (2000)
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encontraram que quanto maior o envolvimento com o trabalho e o comprometimento

com a organização, menor é a intenção de deixar a organização. De acordo com os

achados de Gaertner (2000), em sua meta-análise, a justiça distributiva, as chances de

promoção e o suporte da supervisão (três determinantes para a rotatividade) estão

diretamente relacionadas ao comprometimento com a organização. A análise da ordem

causal da relação entre satisfação no trabalho e comprometimento organizacional, em

modelos explicativos da rotatividade, realizada por Currivan (1999), sugere que sejam

revistos esses modelos, apontando para a necessidade de novos estudos.

Temas como satisfação no trabalho, percepção de suporte organizacional, confiança na

supervisão, responsabilidade social da empresa e mobilidade dos trabalhadores também

vêm sendo relacionados ao comprometimento organizacional. Os resultados do estudo

de Nystedt, Sjöberg, e Hägglung (1999) dão suporte à conclusão de que o envolvimento

com o trabalho, a satisfação com o trabalho e a comprometimento organizacional são

três construtos empiricamente distintos.

Rhoades, Eisenberger, e Armeli (2001), examinando a relação entre a percepção de

suporte organizacional e o comprometimento organizacional em empresas do leste dos

Estados Unidos, afirmaram que condições de trabalho favoráveis produzidas a partir da

percepção do suporte organizacional aumentam o comprometimento com a organização.

Perry (2004) contribuiu para discussão da relação, contraditória na literatura, entre o

comprometimento organizacional e a confiança no supervisor. Em sua pesquisa, foi

verificado que essa relação se apresenta fraca. Os achados também levaram o autor a

apontar para o fato de que o aumento de demissões e as estruturações organizacionais

fazem decrescer o comprometimento organizacional, baseado na teoria de que o
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comprometimento é influenciado por mudanças nas normas e condições

organizacionais.

A investigação, conduzida por Peterson (2004), demostrou que a reputação de uma

empresa acerca da responsabilidade social influencia o comprometimento

organizacional dos trabalhadores. No estudo, essa relação foi mais fortemente observada

entre os empregados que mais acreditavam na importância da responsabilidade social

das empresas. Já Pittinsky e Shih (2004) examinaram o comprometimento

organizacional entre trabalhadores que mudam constantemente de organizações. Os

autores utilizaram a metáfora dos "nômades conhecedores" (Knowledge Nomads) para

substituir uma visão de que tais trabalhadores são "viajantes itinerantes", que mudam

freqüentemente de organização sem criar vínculos de compromisso com ela. Os achados

desse estudo evidenciam que "nômades conhecedores", trabalhadores que detém

conhecimentos que são importantes para o sucesso de suas organizações, são capazes de

desenvolver comprometimento com a organização em que estão no momento, mesmo

com um alto índice de mobilidade. Como os nômades, esses trabalhadores fazem do

lugar em que estão sua casa.

No Brasil, alguns estudos também privilegiam apenas o foco organização (Azevedo &

Dias, 2002; Ferreira & Siqueira, 2002; Pereira & Oliveira, 2000; Sá & Lemoine, 1998;

Sá & Lemoine, 1999; Sanches, 1997; Tamayo et al., 2000; Tamayo et al., 2001).

Sanches (1997) estudou o comprometimento organizacional em diferentes grupos de

empregados em dois momentos distintos de uma empresa, no decorrer do processo de

preparação para a implantação de um programa de qualidade. Investigando a influência

do estilo de liderança sobre o comprometimento das pessoas na empresa, Sá e Lemoine

(1998) concluíram que os trabalhadores se revelaram mais comprometidos em
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organizações com uma gestão participativa. Já em um estudo acerca da influência das

condições de trabalho e das relações interpessoais no comprometimento organizacional,

Sá e Lemoine (1999) verificaram pequena influência das condições de trabalho.

Ao estudar a relação entre os valores do empregado e o comprometimento

organizacional, Tamayo et al. (2000) verificaram duas motivações subjacentes ao

comprometimento: uma motivação conservadora e a outra altruísta. Segundo os autores,

os trabalhadores com maior motivação para a conservação do status quo, opostos à

inovação e à mudança, e que têm como meta motivacional a aceitação dos outros e a

transcendência de interesses pessoais em benefício dos outros, apresentam maiores

escores de comprometimento. Ainda estudando essa mesma relação, Tamayo et al.

(2001) corroboram os achados anteriores de que o comprometimento organizacional

parece atender motivações de conservação do status quo, de procura do bem-estar

coletivo e de obtenção de status social, de prestígio e de controle de pessoas e recursos.

Ferreira e Siqueira (2002) também contemplaram a organização em um estudo sobre os

antecedentes de intenção de rotatividade, apontando a ‘satisfação’ e o

‘comprometimento afetivo’ como antecedentes diretos e a ‘percepção de justiça de

remuneração’ como antecedente indireto de intenção de sair da empresa. A partir desses

resultados, os autores concluíram que: se o trabalhador percebe justiça na remuneração

que recebe, está satisfeito com o trabalho executado e comprometido afetivamente com

a empresa de que faz parte, tende a reduzir sua intenção de deixá-la.
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Comprometimento: perspectiva multidimensional com focos

A pesquisa sobre os focos do comprometimento procura descrever como o trabalhador

articula seus compromissos frente a diferentes facetas da vida organizacional, que se

tornam alvos dos vínculos do trabalhador. De acordo com Siqueira e Gomide Júnior

(2004), os estilos de comprometimento, no mundo do trabalho, podem ser dirigidos a

diversos objetos sociais, ou seja, a diferentes focos - a exemplo da organização,

sindicato, profissão, trabalho, grupo de trabalho, topo gerencial, supervisores imediatos

-, sendo que o mais estudado é o vínculo com a organização empregadora.

Segundo Medeiros et al. (2002), a pesquisa brasileira sobre múltiplos focos do

comprometimento, apesar de não ser extensa, possui bastante profundidade e qualidade,

sendo, principalmente, representada por trabalhos desenvolvidos por Bastos e

colaboradores, que privilegiaram focos como carreira, sindicato e organização.

Bastos (1994) investigou a existência de padrões de comprometimento - unidades de

análise que integra múltiplos compromissos - do trabalhador frente a três distintos focos

- a organização, a carreira e o sindicato -, identificando oito padrões: comprometido,

descomprometido, sindicalista, anti-sindicalista, profissional, descomprometido apenas

com a carreira, localista, profissional-sindicalista. O estudo adotou a abordagem

quantitativa, dominante na área, e partiu do seguinte pressuposto:

As interações ou experiências modelam repertórios únicos, constróem padrões diferenciados de

perceber e de responder a aspectos do ambiente de trabalho que não podem ser ignorados e que

explicam a consistência do comportamento de um indivíduo, mesmo diante de contextos
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diferenciados. Esse 'repertório' singular, como parte do ambiente, afeta o tipo, a natureza e a

intensidade da resposta das pessoas às demandas de trabalho (Bastos, 1994, p. 30).

De acordo com Bastos (1995), múltiplos focos podem funcionar como alvos do vínculo

do trabalhador, e, embora todos se constituam linhas de investigação próprias, existe a

necessidade de integrá-las. A identificação de padrões visa a trabalhar o

comprometimento de uma forma menos fragmentada, em uma perspectiva cognitivista,

coerente com as tendências que emergem no estudo das atitudes (Bastos, 1994).

Ao se buscar descrever como indivíduos organizam e estruturam seus compromissos frente a

diferentes focos do contexto de trabalho, assume-se mais claramente, a necessidade de se lidar

com uma unidade de análise mais próxima da complexidade natural do ser humano e dos contextos

em que trabalha (Bastos, 1994, p. XXIV).

Alguns trabalhos, desenvolvidos por Bastos e colaboradores, privilegiaram os focos

'organização', 'profissão/carreira' e 'sindicato' (Bastos & Borges-Andrade, 1999; Bastos

& Costa, 2000; Bastos & Pereira, 1997). Ao explorar o impacto dos processos de

mudança organizacional no comprometimento com a organização, com a profissão e

com o sindicato, Bastos e Pereira (1997) concluíram que a dimensão da mudança, que

se torna saliente para o trabalhador, pode gerar impactos positivos ou negativos sobre o

seu comprometimento, especialmente, com a organização. Bastos e Borges-Andrade

(1999), estudando os padrões de comprometimento em diferentes contextos

organizacionais, observaram que, em função de uma maior presença de padrões com

baixo comprometimento organizacional nas organizações burocráticas, essas se

diferenciam significativamente das organizações consideradas inovadoras, destacando,

dessa forma, o impacto do contexto de trabalho no comprometimento do trabalhador.
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Por outro lado, os autores argumentaram que a presença de indivíduos com distintos

padrões, em uma mesma organização, fortalece a determinação pessoal ou individual.

Já Bastos e Costa (2000), tomando como categoria de análise os padrões de

comprometimento do trabalhador frente a três focos - organização, sindicato e carreira -,

exploraram como esses poderiam ser estudados a partir de duas distintas estratégias

metodológicas: uma estratégia clássica, com uso de escalas de atitude, e uma segunda

estratégia com a utilização de procedimentos oriundos da Teoria do Núcleo Central das

Representações Sociais e as concepções de esquemas cognitivos. A comparação entre as

duas estratégias metodológicas possibilitou reconhecer que as ferramentas utilizadas

pela pesquisa clássica são apropriadas e sensíveis, assim como, se concluiu que as duas

estratégias metodológicas combinadas oferecem um quadro mais rico da realidade

estudada.

Ao tomar como focos a organização e a carreira/profissão, Bastos, Correa e Lira (1998)

identificaram quatro padrões de comprometimento. Os autores verificaram que o

comprometimento frente aos focos estudados é mediado pelo nível em que a profissão

exercida é compatível com os interesses e vocação individual e o nível em que o

indivíduo encontra, na organização a que pertence e no trabalho que aí realiza,

condições propícias à realização profissional. Morais (2004), em escolas do Estado da

Bahia, investigou a relação entre o comprometimento com a organização e com a

profissão de professores e diretores com o desempenho dos alunos. Os resultados

confirmam a idéia de que trabalhadores comprometidos aumentam os níveis de

desempenho da organização.
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No panorama internacional, Fink (1992) estudou as relações que os indivíduos

estabelecem com três partes importantes do contexto de trabalho: o trabalho que realiza,

o grupo de trabalho em que se insere e a organização como um todo. O autor relata

como diferentes padrões associam-se a desempenhos distintos no contexto de trabalho.

Para Fink (1992), trabalhadores com elevados comprometimentos com seu trabalho, seu

grupo e sua organização apresentam altos desempenhos pessoais, favorecem equipes

coesas e a cooperação intragrupo, além de voltarem os seus esforços em prol de metas e

missão organizacional.

Ao investigar os focos organização e equipe de trabalho, Bishop e Scott (2000)

relataram a existência de diferentes relações entre preditores e os focos estudados.

Conflitos na comunicação e satisfação com colegas foram mais fortemente relacionados

ao comprometimento com a equipe. Já os conflitos e a satisfação com o supervisor

foram mais fortemente relacionados ao comprometimento organizacional.

Cohen (1993) pesquisou o comprometimento com a organização, com a ocupação, com

o trabalho e com o sindicato entre executivos de três organizações. O autor observou

que o melhor preditor para a intenção de deixar a organização foi o comprometimento

organizacional, enquanto o comprometimento com o trabalho foi o melhor preditor para

o afastamento no trabalho. O comprometimento com a ocupação, no entanto, estava

positivamente relacionado a intenção de deixar tanto a organização, quanto o trabalho.

Já em um estudo com diversos focos entre enfermeiras em hospitais de Israel, Cohen

(2000) examinou três modelos da relação entre comprometimento e conseqüentes como

a intenção de deixar a organização e o absenteísmo. O modelo melhor ajustado

possibilitou concluir que o comprometimento com a organização e o comprometimento
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com a ocupação mediam a relação entre outros focos (como trabalho e grupo) e os

conseqüentes.

No presente estudo, integrou-se ao estudo de comprometimento organizacional a análise

do comprometimento frente ao foco trabalho, investigando, dessa forma, dois

importantes objetos de comprometimento, simultaneamente. O estudo dessa díade de

comprometimento constitui, portanto, uma estratégia, sugerida por Bastos (1994), que é

marcada pela tentativa de identificar padrões descritivos de como o indivíduo se

relaciona com os dois focos escolhidos. "Este objetivo parece ser relevante se tais

padrões são tomados como unidades de análise que envolvem, em algum grau, uma

estrutura de atitudes" (Bastos, 1994, p. 81).

Comprometimento organizacional: perspectiva multidimensional com bases

Dentro dos focos, existem abordagens diferenciadas quanto às bases, à natureza ou aos

motivos que levam ao comprometimento, conduzindo a formulações teóricas distintas.

Dessa forma, além dos focos de comprometimento, considera-se, como outra vertente

importante na área, que também trabalha em uma perspectiva multidimensional, as

bases do comprometimento. Essas exploram como os diferentes processos psicológicos

embasam o vínculo do trabalhador em relação ao foco organização. Na pesquisa sobre

as bases do comprometimento, o conceito de organização é visto como um todo e são

explorados os diferentes processos psicológicos que embasam o vínculo do trabalhador

(Bastos, 1994; Rocha & Bastos, 1999).
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Os modelos multidimensionais do comprometimento com a organização começaram a

ser considerados depois que alguns pesquisadores perceberam que, mais do que tipos de

comprometimento, os enfoques unidimensionais eram componentes presentes no

vínculo psicológico entre indivíduo e organização (Medeiros, Albuquerque, Marques &

Siqueira, 2003; Medeiros, Albuquerque & Marques, 2004). No entanto, a pesquisa na

área está longe de chegar a um consenso quanto à dimensionalidade do

comprometimento, tornando-o um conceito em construção (Medeiros et al., 2003).

O modelo de conceitualização do comprometimento organizacional de maior aceitação

entre os pesquisadores, internacionalmente utilizado e validado em várias culturas, foi o

modelo de três componentes, desenvolvido por Allen e Meyer (1990) (Medeiros et al.

2004; Medeiros et a.l., 2003; Medeiros & Enders, 1997; Medeiros, Enders, Sales,

Oliveira & Monteiro, 1999; Rego & Souto, 2003). Inicialmente, o modelo foi abordado

por Meyer e Allen (1984) em duas diferentes bases psicológicas: afetiva - apego com a

organização; e instrumental - custos associados a deixar a organização. Posteriormente,

os autores acrescentam um terceiro tipo de comprometimento: o normativo -

sentimentos de obrigação em permanecer na organização. As três bases são melhor

entendidas a partir da seguinte colocação:

Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na organização porque eles

querem, aqueles com comprometimento instrumental permanecem porque eles precisam e aqueles

com comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são obrigados (Allen &

Meyer, 1990, p. 03).

Ao postular a distinção da natureza psicológica entre três vínculos - afetivo,

instrumental e normativo - os estudiosos Allen e Meyer (1990), supõem que os



24

trabalhadores poderiam "apresentar estados psicológicos de comprometimento

organizacional diversificados, compostos pela combinação de diferentes níveis dos três

componentes como, por exemplo, uma forte necessidade e uma forte obrigação, mas um

baixo desejo de permanecer na organização" (Siqueira & Gomide Júnior, 2004, p. 315).

As escalas desenvolvidas por Allen e Meyer (1990) são aplicadas no formato likert e

podem ser de dois tipos: uma escala com 24 itens e outra reduzida com 18 itens, tendo

seis itens para cada base de comprometimento (Meyer, Allen & Smith, 1993). No

estudo de Allen e Meyer (1990), o comprometimento de base afetiva e o de base

instrumental mostraram-se construtos distintos e relacionados a diferentes antecedentes;

já os comprometimentos afetivo e normativo, embora distintos, encontram-se

relacionados (Bastos, 1994). Ou seja, as três medidas utilizadas não se distinguiam

totalmente, visto que se verificou uma superposição entre itens de comprometimento

afetivo e normativo (Siqueira, 2001; Siqueira & Gomide Júnior, 2004).

Internacionalmente, as medidas da escala proposta por Allen e Meyer (1990) também

vêm sofrendo críticas. A partir dos resultados de uma pesquisa realizada por Culpepper

(2000), nos Estados Unidos da América, foi sugerido que pequenas modificações na

escala original melhorariam substancialmente as medidas do constructo. O autor propôs

uma escala revisada, que possibilitou uma melhor discriminação entre os

comprometimentos afetivo e o normativo em relação à escala original. Cohen (2003)

corrobora essa idéia, afirmando que as diferenças conceituais entre o comprometimento

afetivo e o normativo não são claras.
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Medeiros e Enders (1997), em um estudo com empresas privadas, validaram o modelo

de conceitualização de três componentes do comprometimento organizacional de Allen

e Meyer (1990) para a realidade cultural brasileira. Apesar de obterem os três fatores

como conceitualizados, os pesquisadores encontraram índices moderados de

consistência interna para os três componentes da teoria e baixo percentual de variação

total explicada. Buscando uma maior evidência sobre a estrutura dimensional do

modelo proposto para uma nova população, Rocha e Bastos (1999) realizaram novas

análises fatoriais que, embora tenham permitido a interpretação dos três fatores,

revelaram uma certa sobreposição entre as dimensões afetiva e normativa, reafirmando

a necessidade de uma maior distinção conceitual entre essas duas dimensões do

comprometimento. Bandeira, Marques e Veiga (1999b) também obtiveram os três

fatores, apontando, no entanto, a existência de indicadores pouco adequados dentro do

instrumento. Alguns itens apresentaram cargas fatoriais significativas em mais de um

fator, assim como, em um mesmo fator, foram agrupados itens normativos com itens

afetivos. Segundo Moraes, Marques e Correia (1998), existe uma afinidade entre o

conceito de comprometimento de Mowday e colaboradores, baseado no enfoque afetivo,

e o envolvimento moral de Etzioni, conceito que deu origem à base normativa e refere-

se à identificação e à assimilação dos valores da organização pelo indivíduo. Rego e

Souto (2003) apontam para um certo desacordo sobre se o comprometimento afetivo e

normativo devem ser tomados como componentes diferentes.

De acordo com Medeiros et al. (2003), nem a validação realizada por Medeiros e Enders

(1997), nem a pesquisa desenvolvida por Bandeira et al. (1999b) formaram os fatores

com os indicadores especificados pelo instrumento original. Em outro estudo, Medeiros

et al. (1999) obtiveram um outro componente - afiliativo -, encontrando, portanto, uma
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estrutura fatorial formada por quatro fatores. Esses autores afirmam que o modelo

estudado necessita de revisão, sugerem o estudo de novos modelos para a mensuração

do comprometimento organizacional, explorando novas dimensões latentes que ainda

possam existir, e concluem que a pesquisa na área deve procurar desenvolver

instrumentos e indicadores adequados às diferentes culturas. Em um estudo sobre

criatividade e comprometimento organizacional, Fonseca e Bastos (2002) utilizaram

apenas dois – comprometimento afetivo e comprometimento instrumental – dos três

fatores que compõe a escala original. Os autores argumentaram que foi verificado, na

análise fatorial, que os itens do fator normativo agruparam-se com o fator afetivo ou

apareceram com valor negativo. Os próprios autores do modelo tridimensional apontam

evidências da sobreposição entre o comprometimento afetivo e o normativo. Essa

sobreposição é justificada a partir dos antecedentes e correlatos comuns que existem

entre eles (Meyer et al. 1993) e de uma correlação substancial entre esses dois tipos de

comprometimento (Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002).

No intuito de construir um instrumento válido e preciso para a coleta de dados dentro

dos parâmetros científicos para a realidade brasileira, Siqueira (2001) desenvolveu

análises sobre a validade discriminante de medidas brasileiras. Essas, além de

possuírem índices confiáveis de precisão, conseguiram aferir os vínculos do trabalhador

com a organização sob três bases: afetiva, calculativa e normativa. Recentemente,

Medeiros et al. (2003) apresentam resultados de uma pesquisa exploratória que utilizou

60 indicadores do comprometimento organizacional, extraídos de instrumentos já

conhecidos e mais 30 indicadores construídos a partir da revisão teórica realizada. Os

autores identificam sete dimensões distintas para o comprometimento organizacional:

internalização de valores e objetivos organizacionais; sentimento de obrigação em
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permanecer na organização; sentimento de obrigação pelo desempenho; sentimento de

fazer parte; sentimento de falta de recompensas e oportunidades; linha consistente de

atividade; e escassez de alternativas. Baseados em dados de uma nova pesquisa,

Medeiros, Albuquerque e Marques (2004) argumentam que o comprometimento

normativo poderia ser um determinante do comprometimento afetivo.

Muitos trabalhos brasileiros, que estudam as bases do comprometimento, consideram os

três componentes do comprometimento organizacional: afetivo, instrumental e

normativo. Dentre esses, alguns (Bandeira, Marques & Veiga, 1999a; Colossi, 2004;

Medeiros & Enders, 1997; Prado & Santos, 2003; Rocha & Bastos, 1999) utilizam

escalas baseadas nas desenvolvidas por Allen e Meyer (1990); outros estudos (Cruz,

2002; Filenga, 2003; Martins, 2003; Siqueira, 2001) utilizaram o instrumento

desenvolvido por Siqueira (2001), elaborado no Brasil; e outros (Rego & Souto, 2002;

Rego & Souto, 2003) utilizam uma medida de comprometimento organizacional

previamente desenvolvida por Rego e Souto (2002) e validada em contexto luso-

brasileiro.

De acordo com Siqueira e Gomide Júnior (2004), as pesquisas sobre os antecedentes do

comprometimento afetivo têm revelado que empregados comprometidos afetivamente

são os que apresentam menores taxas de rotatividade, absenteísmo e intenção de sair da

empresa, bem como melhores indicadores de desempenho no trabalho. Já quando o

comprometimento afetivo é baixo, são observados atrasos, fraco desempenho e esforço

reduzido aplicado ao trabalho. No que diz respeito ao comprometimento instrumental,

verifica-se que trabalhadores que percebem altos custos associados ao seu desligamento

das organizações - mais comprometidos instrumentalmente - tendem a ser menos
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motivados e a apresentar mais baixos níveis de desempenho no trabalho do que aqueles

para quem os custos percebidos seriam em níveis mais baixos.

Ao utilizar o modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento

organizacional de Allen e Meyer (1990), validado para a realidade cultural brasileira,

Medeiros e Enders (1997) estabeleceram oito padrões do comprometimento

organizacional frente às três bases e, posteriormente, examinaram as relações existentes

entre esses padrões e a performance no trabalho dos indivíduos, medida através da

avaliação dos supervisores. Os autores identificaram três padrões que se diferenciaram

em relação a sua performance no trabalho: o padrão de comprometimento afetivo-

normativo; o comprometido nas três dimensões; e o padrão instrumental-afetivo. Em

um outro estudo, com o objetivo de investigar as características pessoais (antecedentes

ao comprometimento) e a performance no trabalho (conseqüente ao comprometimento

organizacional), Medeiros e Enders (1998) verificaram que os níveis de renda,

educação, religiosidade, relacionamento comunitário, sexo, idade e o locus de controle

possuem reflexos nos padrões de comprometimento que se estabeleceram na pesquisa,

bem como na performance no trabalho. Bandeira et al. (1999), estudando a interferência

das políticas de recursos humanos de uma empresa de serviços do setor público,

concluíram que essas políticas influenciam no comprometimento de seus funcionários

em duas dimensões: normativa e afetiva.

Siqueira (2001), após validação de três medidas brasileiras elaboradas para avaliar

comprometimento organizacional sob três bases (ECOA - afetiva; ECOC - calculativa; e

ECON - normativa), estudou as relações entre essas três bases e três critérios do

comportamento organizacional: intenção de rotatividade, satisfação no trabalho e
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comportamentos de cidadania organizacional. Foram verificadas relações inversas entre

os três estilos de comprometimento e a intenção de rotatividade, o que indica que

trabalhadores comprometidos quanto as três bases planejam menos sair da organização.

Quanto à satisfação, pôde-se observar que empregados satisfeitos com o salário, com a

chefia, com os colegas de trabalho, com o sistema de promoções da empresa e com a

natureza do trabalho que realizam, parecem ser os mais comprometidos afetivamente,

normativamente e instrumentalmente com as empresas empregadoras. Constatou, ainda,

que ações espontâneas e benéficas à organização (comportamentos de cidadania

organizacional) tendem a ter sua emissão associada ao grau em que o indivíduo

desenvolve afetos pela organização (comprometimento afetivo) e acredita estar em

débito moral com a mesma (comprometimento normativo). Entretanto, as crenças

acerca de troca econômica com a organização (comprometimento instrumental), não

favorecem os comportamentos de cidadania organizacional.

Filenga (2003), utilizando a escala proposta por Siqueira (2001), parte do pressuposto

de que parcela significativa da variância de comprometimento afetivo, instrumental e

normativo pode ser explicada por percepções de justiça. O autor concluiu que cognições

sobre justiça representam um componente psicossocial capaz de influenciar os vínculos

que o indivíduo mantém com a organização onde trabalha, considerando, portanto, a

percepção de justiça como um importante antecedente de comprometimento

organizacional. Já Martins (2003), ao estudar os programas de qualidade de vida,

verificou que a participação dos profissionais nesses está associada positivamente ao

comprometimento organizacional afetivo e normativo, assim como à satisfação no

trabalho.
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Em estudos luso-brasileiros sobre a importância da percepção de justiça para o

comprometimento organizacional, Rego e Souto (2002) constataram que quando se

sentem tratadas com justiça, as pessoas tendem a denotar mais fortes laços afetivos e

normativos, e menores índices de comprometimento instrumental. Em um outro estudo,

Rego e Souto (2003) afirmaram que as percepções dos indivíduos acerca do espírito de

camaradagem, da credibilidade do superior e das oportunidades de aprendizagem e

desenvolvimento pessoal explicam o comprometimento organizacional. Ao desenvolver

um estudo com professores do ensino superior de Portugal, Rego (2003) conclui que o

comprometimento afetivo com a organização é explicado não apenas pelas percepções

individuais de justiça, mas também pelo clima de justiça em que se inserem, ou seja,

como percebem a justiça aplicada aos outros membros organizacionais.

Em um dos poucos trabalhos com uma metodologia eminentemente qualitativa, Santos

e Oliveira (2001) estudaram o comprometimento de trabalhadores, considerando as três

bases - afetiva, instrumental e normativa -, com a programação social da organização

onde trabalham. No caso estudado, o discurso dos entrevistados mostrou a

predominância dos tipos de comprometimento afetivo e normativo. Em outro estudo de

cunho qualitativo, Fossá e Sartoretto (2002) investigaram a relação entre

responsabilidade social empresarial e comprometimento organizacional e concluíram

que, de acordo com o discurso dos trabalhadores, a implantação de um programa de

voluntariado e o incentivo ao trabalho voluntário, por parte da empresa, não influenciam

no comprometimento desses com a organização.

Interessados na influência da cultura no comprometimento organizacional, estudiosos

examinaram o comprometimento organizacional, composto pelas três dimensões -
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afetiva, instrumental e normativa - em diferentes países. Em uma investigação no Nepal,

Gautam e Wagner (2001) constataram a adequação da tri-dimensionalidade do

comprometimento organizacional. Os autores identificaram 'a percepção do trabalho

como interessante' e 'as características do trabalho' como preditoras dos

comprometimentos instrumental e normativo. Os três componentes do

comprometimento organizacional também foram estudados em amostras de engenheiros

dos Estados Unidos e da Índia. Nesse estudo, Kuantes (2003) relacionou o

comprometimento aos comportamentos de cidadania organizacional e aos

comportamentos de afastamento da organização. Os resultados da amostra americana

sugeriram que o comprometimento afetivo é a única dimensão que tem alguma relação

com os comportamentos estudados. Na amostra indiana, contudo, os três fatores tiveram

um papel em explicar ao menos uma das três dimensões dos comportamentos de

cidadania e afastamento, sugerindo que as dimensões do comprometimento

organizacional não podem operar da mesma forma em diferentes lugares.

Nem todos os estudos acerca das bases de comprometimento utilizam o modelo

tridimensional concebido por Allen e Meyer (1990). Alguns analisam o fenômeno

comprometimento a partir dos enfoques afetivo e comportamental (Moraes et al., 1997;

Moraes et al., 1998). Os resultados obtidos por Moraes et al. (1997) apontam o

'conteúdo do trabalho' e o 'contexto de trabalho' como variáveis preditoras do

comprometimento organizacional, destacando o 'ambiente social' e a 'política salarial' da

organização. Ainda com base nos enfoques afetivo e comportamental, Moraes et al.

(1998) estudaram o comprometimento de servidores técnico-administrativos de uma

universidade federal.
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O trabalho de Fonseca e Bastos (2002) privilegiou apenas o comprometimento afetivo e

instrumental. Esses autores, ao estudar funcionários de um banco, no Brasil,

confirmaram a hipótese de que, nos ambientes em que os comportamentos criativos são

estimulados e onde os índices de comprometimento organizacional são mais altos, a

percepção de desempenho em relação às equipes de trabalho é maior do que naqueles

em que aquelas condições não são encontradas. Algumas pesquisas internacionais

também consideram as duas bases - afetiva e instrumental - para o estudo do

comprometimento organizacional (Andolsek & Stebe, 2004; Casper, Martin, Buffardi &

Erdwins, 2002; Glazer, Daniel & Short, 2004; Wasti, 2002).

Wasti (2002) investigou os comprometimentos afetivo e instrumental com a

organização na Turquia, uma sociedade predominantemente coletivista. Nesse estudo, o

autor confirmou a trans-cultural generalidade dos antecedentes e conseqüentes do

comprometimento afetivo, como também indicou que as normas de lealdade e

aprovação do grupo aumentam o comprometimento instrumental. Wasti (2002)

salientou, ainda, a importância das empresas em compreender o vínculo dos

empregados em contextos coletivistas. A relação entre os comprometimentos afetivo e

instrumental e os valores humanos foi estudada por Glazer et al. (2004). Os dados dessa

pesquisa foram coletados entre enfermeiras de dois países que enfatizam mais a relação

com os outros (Hungria e Itália) e de dois países que enfatizam mais as relações de troca

(Inglaterra e Estados Unidos da América). Os autores concluíram que alguns valores se

correlacionam mais com o comprometimento afetivo ou com o comprometimento

instrumental, dependendo da cultura na qual estão inseridos.



33

Também dentro de uma perspectiva comparativa, Andolsek e Stebe (2004) buscaram

mostrar como diferentes fatores influenciam os comprometimentos afetivo e

instrumental de empregados numa organização. Ao comparar diversos países -

Alemanha Ocidental e Oriental, Japão, Hungria, Eslovênia, Reino Unido e Estados

Unidos -, os autores concluíram que há alguns preditores universais (a exemplo da

satisfação e da qualidade do trabalho), mas suas configurações dependem, sobretudo, do

contexto cultural. Já Casper et al. (2002) investigaram o impacto do conflito trabalho-

família no comprometimento organizacional de mães americanas que trabalham fora de

casa. Esse conflito se apresentou positivamente relacionado ao comprometimento

instrumental, mas não ao comprometimento afetivo. Segundo os autores, mães que

vivenciam a interferência do trabalho na família, permanecem nas organizações

empregadoras e atribuem seus comprometimentos à necessidade (comprometimento

instrumental) em oposição ao desejo (comprometimento afetivo), evitando a culpa por

permitir que seu trabalho interfira na sua família.

Ao considerar sete dimensões (internalização de valores e objetivos organizacionais;

sentimento de obrigação em permanecer na organização; sentimento de obrigação pelo

desempenho; sentimento de fazer parte; sentimento de falta de recompensas e

oportunidades; linha consistente de atividade; e escassez de alternativas) distintas para o

comprometimento organizacional, Medeiros et al. (2004) investigaram a relação entre as

bases do comprometimento e o desempenho organizacional. Os autores encontraram

relações significantes entre as dimensões latentes do comprometimento e a taxa de

ocupação dos hotéis. Enquanto um conjunto de dimensões latentes do

comprometimento, predominantemente afetivas, influi positivamente no desempenho;
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outro conjunto de dimensões latentes, predominantemente instrumentais, influi

negativamente no desempenho.

No presente estudo, integrou-se à investigação do foco organização a análise do

comprometimento frente a duas distintas abordagens quanto à natureza ou aos motivos

que levam ao comprometimento. Considerando a sobreposição entre a base afetiva e

normativa apontada pela literatura, foram simultaneamente investigadas, portanto, as

duas principais bases de comprometimentos: a 'afetiva' e a 'instrumental'.

Múltiplos comprometimentos: articulando focos e bases

Determinados a aumentar a contribuição teórica e prática do comprometimento,

pesquisadores passaram a percebê-lo como um conceito multidimensional (Cohen,

2003). Em consonância com esse movimento de afirmação de uma perspectiva

multidimensional, começaram a aparecer trabalhos que tentam articular as duas

vertentes: os múltiplos focos e as múltiplas bases (Becker & Billings, 1993; Carvalho,

2000; Dias & Marques, 2002; Scheible, 2004; Vandenberghe, Stinglhamber, Bentein &

Delhaise, 2001). Em suas pioneiras pesquisas, Becker (1992) estabelece, de forma clara,

a distinção entre focos e bases do comprometimento, permitindo colocar em perspectiva

a grande dispersão de estudos e fixando, simultaneamente, os dois eixos básicos sob os

quais os estudos na área poderiam incorporar as idéias de ‘estrutura’, ‘padrões’, ‘perfis’

ou, em síntese, múltiplos compromissos. Bastos e Costa (2000) justificam o estudo do

comprometimento enquanto padrões atitudinais, baseados no fato de que, no mundo do

trabalho, as pessoas estão continuamente sob demandas de compromisso, muitas vezes

conflitantes, de diferentes entidades. Assim, as decisões pessoais são melhor
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compreendidas quando essas múltiplas fontes são examinadas conjuntamente. De

acordo com Cohen (2003), o comprometimento no trabalho pode ser melhor elucidado a

partir de uma abordagem multidimensional e, conseqüentemente, proporcionar melhores

preditores do comportamento, superando muitas limitações da tradicional pesquisa

sobre comprometimento.

Em um estudo considerando bases e focos do comprometimento, Becker e Billings

(1993) investigaram a existência de padrões de comprometimento entre trabalhadores de

uma indústria de suprimentos militares. Foram considerados quatro focos (organização,

topo gerencial, supervisores imediatos e grupo de trabalho) e três bases (internalização,

identificação e obediência). Quando consideradas as bases do compromisso, várias

diferenças e similaridades foram encontradas nos quatro padrões de comprometimento

com a organização, identificados a partir do uso do procedimento de análise de cluster.

Foram observadas diferenças significativas entre os padrões quanto às variáveis

dependentes - satisfação, intenção de sair e comportamentos prossociais no trabalho -,

demográficas e contextuais.

A validade de um modelo multidimensional de comprometimento no trabalho foi

examinada por Vandenberghe et al.(2001) em 12 nações européias. Foram investigados:

a intenção de deixar a organização; o comprometimento afetivo e o normativo para a

organização, a ocupação, o grupo de trabalho e a Europa; e o comprometimento

instrumental para a organização e a ocupação. Os autores verificaram que o modelo de

comprometimento e a relação entre os componentes do comprometimento e a intenção

de deixar a organização foram culturalmente constantes. Enfatizaram também a
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importância de considerar múltiplos componentes de comprometimento para predizer a

intenção de deixar a organização.

Já Dias e Marques (2002) articularam simultaneamente os focos (organização e carreira)

e as bases (afetiva, instrumental e normativa), em um trabalho com profissionais e

gerentes de uma grande empresa do setor metal-mecânico. Quando analisadas as cinco

dimensões separadamente, os autores observaram que todos os níveis funcionais

tenderam a ser mais comprometidos afetivamente, estando os supervisores mais

focalizados na organização, enquanto os analistas e gerentes direcionados tanto para a

organização, quanto para a carreira. Os autores verificaram também que quanto maior o

grau de atendimento da empresa às expectativas dos empregados, maior o nível de

comprometimento. Articulando também múltiplos focos (organização e carreira) e bases

(afetiva e instrumental), Scheible (2004) analisou as relações entre o padrão de

comprometimento com a organização e a carreira/profissão dos indivíduos, que

trabalham em um ambiente de desenvolvimento de software, e seus desempenhos. A

autora afirma que os padrões de comprometimento que melhor caracterizam esses

profissionais são o duplo compromisso e o unilateral com a organização, e aponta para

uma correlação positiva entre comprometimento afetivo com a organização e

desempenho auto relatado.

Ao analisar os avanços e as lacunas que o estudo do comprometimento organizacional

obteve nos últimos anos no Brasil, Medeiros et al. (2002) apontam a abordagem

multidimensional, com múltiplos focos e bases, como uma busca para entender os

indivíduos e seu vínculo com a organização de uma maneira mais complexa, sendo

considerada um dos novos desafios para a pesquisa na área. Demo (2003) corrobora
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essa idéia, destacando a premência de se realizar pesquisas que integrem as múltiplas

bases e focos do constructo e combinem diferentes perspectivas metodológicas para se

entender o tema com maior propriedade.

Como já mencionado, na presente dissertação, dentro de uma perspectiva

multidimensional do comprometimento, foram investigados os vínculos de

trabalhadores de organizações agrícolas frente a dois focos - trabalho e organização - e a

duas bases - afetiva e instrumental.

Comprometimento e contrato de trabalho

A literatura da área já apresenta algumas contribuições acerca do fenômeno psicossocial

'comprometimento' entre trabalhadores com distintos tipos de contrato de trabalho. A

investigação dessa relação, ainda pouco estudada e de grande importância, é apontada

por estudiosos (Cohen, 2003; Gallagher & Parks, 2001; Meyer, Allen & Topolnytsky

1998; Witte & Näswall, 2003) como uma recomendação para futuras pesquisas. Meyer

et al. (1998) afirmam que a multiplicidade de relações entre empregador e empregado,

dentro das organizações, apresenta-se como uma mudança no mundo do trabalho que

traz implicações para o comprometimento dos trabalhadores. Gallagher e Parks (2001)

corroboram esta afirmação ao considerar que o estudo da relação entre o

comprometimento e as várias formas de contrato eventual de emprego implicam em

questões tanto teóricas, quanto relativas ao gerenciamento dos recursos humanos.

Campbell e Burgess (2001), em uma pesquisa que comparou a Austrália com países

europeus, demonstraram a importância de estudos acerca do contrato temporário,



38

relatando não só os elevados níveis desse tipo de vínculo empregatício, como também

os altos índices de seu crescimento. Em um estudo na Suécia, Korpi e Levin (2001)

discutiram a relação entre desemprego e trabalho temporário, sendo esse percebido

como um precursor do desemprego, assim como uma porta de entrada para um emprego

estável. Conley (2003), focalizou o setor público da Inglaterra, examinando o impacto

do crescimento dos contratos de emprego temporário nas políticas públicas. Os dados

indicaram que os trabalhadores temporários são largamente excluídos dessas políticas,

havendo uma diferença no tratamento do grupo de trabalhadores periféricos

(temporários), em relação ao grupo de trabalhadores centrais (permanentes).

No Brasil, ao investigar o efeito do vínculo terceirização sobre o comprometimento

frente a diferentes focos - 'organização-contratante', 'organização-cliente' e carreira - e

bases - afetiva, normativa e instrumental, Carvalho (2000) observou que os

trabalhadores terceirizados não apresentam a carreira como alvo prioritário do

comprometimento, nem o vínculo instrumental como o mais intenso. A autora apontou

para a importância de investigar a maneira como os trabalhadores vivenciam a

terceirização e afirma que esse tipo de relação contratual tende a fragilizar os vínculos

organizacionais do trabalhador. Para futuras pesquisas, Carvalho (2000) sugeriu

investigar as possíveis diferenças entre vínculos de trabalhadores terceirizados e

efetivos, não contempladas no seu estudo.

O comprometimento organizacional de docentes substitutos de uma universidade

federal brasileira foi estudado de Colossi (2004). O autor concluiu que mesmo sendo

temporário o vínculo empregatício dos professores, esses apresentaram índices positivos
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expressivos. Os altos índices são justificados pela presença de características

organizacionais que favorecem a realização de expectativas dos docentes substitutos.

Os contratos de trabalho também vêm sendo tema de estudo na literatura internacional.

Ao estudar o efeito de contratos psicológicos no desempenho de empregados

temporários, Radwinsky (2004) verificou que empregados que foram trabalhar

involuntariamente como temporários possuíam contratos relacionais mais fracos tanto

com a agência de empregos, quanto com a organização cliente, apresentando menores

níveis de comprometimento e um menor desempenho no trabalho. Já em outro estudo

sobre contratos psicológicos, Barger (2004) identificou o 'comprometimento

organizacional afetivo', a 'intenção de sair' e a 'satisfação no trabalho' como

conseqüentes de tipos particulares de contratos psicológicos, e indicou a 'idade' e a

'estabilidade na organização' como importantes preditores.

Em uma pesquisa realizada em quatro países europeus - Bélgica, Holanda, Itália e

Suécia -, Witte e Näswall (2003) investigaram as conseqüências do trabalho temporário

para a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional. Segundo os autores,

na literatura, o emprego temporário é freqüentemente visto como um emprego "fora dos

padrões", "incerto", "precário", considerado um dos aspectos da flexibilidade. Os efeitos

de um contrato de trabalho flexível são percebidos como problemáticos, pois trariam

conseqüências negativas para o bem-estar individual do empregado, para suas atitudes

no trabalho e para o seu comprometimento com a organização. Contrário ao esperado

pela literatura, o estudo verificou que trabalho temporário não está associado com a

redução da satisfação no trabalho e do comprometimento organizacional. Witte e

Näswall (2003) argumentam que o emprego temporário não é um problema por si
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mesmo, e que também pode possuir alguns fatores positivos, ainda não expostos na

literatura. Eles concluem que é preciso mais estudos, em especial, longitudinais, e que

investiguem, entre outros aspectos, a natureza voluntária do emprego temporário e os

diferentes tipos de emprego temporário.

Na presente dissertação, o contrato de trabalho e o comprometimento foram

investigados em um contexto organizacional pouco explorado pelos estudos da

Psicologia Organizacional e do Trabalho, abordando os vínculos de trabalhadores de

organizações agrícolas e a sua relação com a natureza dos contratos de trabalho.
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CAPÍTULO 2 - As organizações agrícolas e os contratos de trabalho no pólo

Juazeiro/Petrolina

O presente capítulo discute características sociais, econômicas e produtivas do contexto

no qual a investigação foi desenvolvida - região do pólo Juazeiro/Petrolina -, focando as

modernas organizações agrícolas, beneficiadas pelos projetos de irrigação. Em seguida,

são apresentados alguns dos distintos contratos, entendidos como o vínculo de emprego

entre trabalhador e organização, estabelecidos no meio rural.

O mundo do trabalho vem passando por intensas mudanças, trazendo para as

organizações e trabalhadores o novo: novas tecnologias estão sendo incorporadas aos

processos de trabalho; emergem novos modelos de gestão; novas relações de trabalho

são estabelecidas; novos vínculos de compromisso vêm sendo desenvolvidos.

Mudanças, também, vêm sendo vivenciadas no meio agrário brasileiro. Estruturado com

base em forte concentração de capital, com ênfase na exportação (Albuquerque, 2002),

o processo de modernização agrária do Brasil, em especial, no pólo Juazeiro/Petrolina,

envolve a adoção de técnicas modernas de produção e de gestão do trabalho (Fischer,

2000).

As mudanças no meio rural suscitam um amplo debate, no meio científico, em busca de

um novo conceito de espaço rural, que tem sido denominado por muitos autores de

"novo rural" (Baiardi, 1998; Dufumier & Couto, 1998; Superintendência de Estudos

Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, 2002; SEI, 2003). Um dos aspectos do novo

mundo rural, de acordo com Baiardi (1998), expressa-se na tendência de reorganização

produtiva e hegemonização de novos paradigmas de produção, os quais refletem as
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inovações tecnológicas, as novas exigências de consumo e a lógica da competição em

mercados globais. Estabelece-se, conjuntamente, no meio rural, uma evolução

tecnológica no setor agrícola, uma reorganização dos processos de produção e de

trabalho, e uma interação entre as atividades nos espaços rural e urbano (SEI, 2003).

De acordo com Favero (1998), ocorreu uma ruptura entre o rural - espaço social - e o

agrícola - sistema de produção -, descaracterizando o meio rural como um lugar

estritamente relacionado à produção agrícola. Nesse sentido, para se desenvolver, a

agricultura deveria se integrar à indústria. "Por um lado, tem-se o crescimento de

atividades agropecuárias modernas intimamente ligadas às agroindústrias e o

surgimento de novos produtos; por outro, há um crescimento de atividades não-

agropecuárias, confirmando-se a tese de que, cada vez mais, o rural passa a ser maior

que o setor agropecuário" (SEI, 2002, p. 5). O trabalho no meio rural deixa de

corresponder somente às atividades agrícolas e passa a incorporar outras atividades não

agrícolas, como a indústria e os serviços, antes percebidas apenas como atividades do

meio urbano (Dufumier & Couto, 1998; Navarro, 2000). O "modelo produtivista

moderno-industrial cria uma nova divisão do trabalho rural, na qual se observa uma

diminuição da mão-de-obra empregada em atividades agrícolas, e um crescimento das

ocupações em atividades rurais não-agrícolas, seja em tempo integral ou parcial" (SEI,

2003, p. 9).

A região do pólo Juazeiro/Petrolina foi pioneira na implantação dos grandes projetos

públicos - a exemplo do Nilo Coelho, Mandacaru, Maniçoba e Curaçá - e privados de

irrigação, o que gerou a consolidação e expansão de uma atividade agrícola integrada à

indústria. Essa região está situada no Baixo Médio São Francisco - semi-árido
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nordestino -, na porção central do polígono das secas, nos estados da Bahia - porção

setentrional - e de Pernambuco - ao sudoeste. O pólo é formado pelos seguintes

municípios: Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá, na Bahia; Petrolina, Lagoa

Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, em Pernambuco.

Segundo Fischer (2000), a região é beneficiada por políticas públicas de geração de

energia e de irrigação, que possibilitaram a implantação de uma infra-estrutura que tem

proporcionado o desenvolvimento econômico da região. Por suas significativas

vantagens comparativas - disponibilidade de terra e de água de boa qualidade em

quantidade suficiente; mão-de-obra abundante; condições edafoclimáticas favoráveis;

maior proximidade dos mercados europeu e norte-americano comparada à região

Sudeste -, a região do pólo Juazeiro/Petrolina se apresenta como uma das áreas de

desenvolvimento do complexo agroindustrial, que tem atraído o interesse crescente de

governos e de investidores privados, internos e externos, de vários elos das cadeias

produtivas (França, Pereira Neto & Meira, 199-).

A irrigação assumiu uma grande importância para o desenvolvimento agrícola do Pólo

Petrolina/Juazeiro, sobretudo por aumentar a disponibilidade de terra arável, por tornar possível

uma sucessão intensiva de cultivos, uma maior variedade de cultivos e um aumento nos níveis de

produtividade. A conseqüência disso é que, ao se substituir uma agricultura atrasada por uma de

padrão tecnológico superior aumenta-se a produção e a renda, estabelecem-se os canais de

comercialização e instalam-se as agroindústrias (França et al., 199-, p. 21).

A irrigação, na agricultura nordestina, conforme Guerreiro (2003), assume um caráter

moderno a partir da implantação e consolidação do conhecimento das práticas de

irrigação, propiciadas por quase três décadas de investimentos públicos e privados em
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projetos de irrigação e de suporte do Estado. Tais investimentos estruturaram todo um

aparato de instituições destinadas ao fornecimento de crédito rural, à prestação de

assistência técnica e à pesquisa agropecuária, o que gerou um padrão agrário moderno,

caracterizado pela integração entre a agricultura e a indústria, entre o rural e o urbano,

que repercutiu sobre a produção e o processo produtivo.

A modernização agrícola, via irrigação, envolve a adoção de técnicas modernas de

produção e de gestão do trabalho, como: o uso de implementos e técnicas agrícolas

modernas; a adição de técnicas modernas de manejo do solo; a utilização de vultuosos

volumes de capital; a realização de pesquisas agropecuárias no campo da genética, da

química - adubos e corretivos -, no âmbito fitossanitário e em irrigação (Fischer, 2000).

O desenvolvimento tecnológico, característico da fruticultura no Baixo Médio São

Francisco, que fomentou o crescimento da produção agrícola com práticas modernas de

manejo do solo e irrigação, é considerado como um fator dinamizador da agricultura do

Estado da Bahia (SEI, 2001).

De acordo com Guerreiro (2003), esse padrão agrário moderno, no entanto, não resultou

da incorporação da produção agrícola tradicional ao padrão moderno da produção

capitalista em geral e agroindustrial em particular. Para esse autor, houve uma

destruição do antigo modo de produzir a partir da implantação dos projetos de irrigação.

Os agricultores foram diretamente atingidos, como argumenta Livigard (2001), por uma

pressão econômica “modernizadora”, relacionada aos complexos agroindustriais, que

contrasta com o seu saber tradicional e altera a sua lógica dos tratos culturais. Mediante

uma análise acerca do "tradicional" e do "moderno", no espaço rural baiano, a

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI (2002) destaca a
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forte heterogeneidade desse espaço que possui desde o "moderno" da agricultura

capitalista altamente mecanizada e da moderna tecnologia da irrigação, ao "tradicional"

da agricultura familiar de subsistência e da dependência causada pela seca. A

modernização da agricultura brasileira, de acordo com Graziano da Silva (1996), está

baseada na subordinação da natureza ao capital. Segundo o autor, há um conhecimento

e controle cada vez maior da natureza e uma possibilidade da reprodução artificial das

condições naturais da produção agrícola: se não houver solos suficientemente férteis,

aduba-se; se ocorrerem pragas e doenças, utiliza-se defensivos químicos ou biológicos;

se faltar chuva, irriga-se.

Com o advento da modernização agrícola via irrigação, a região do pólo

Juazeiro/Petrolina vivenciou uma série de transformações no âmbito sócio-econômico.

Segundo dados da SEI (2000), a população do Município de Juazeiro vem crescendo a

taxas elevadas, sobretudo na sua área rural. As novas atividades rurais, intensivas em

capital e mão-de-obra, têm representado grande atrativo tanto para a população rural

regional, como para as populações de outras regiões e Estados do Brasil. Esses

migrantes instalam-se precariamente nas cercanias das cidades e têm sua força de

trabalho absorvida no campo, sobretudo durante o período de safra, ou em tarefas

urbanas não qualificadas (França et al., 199-). Branco e Vainsencher (2000) corroboram

essa informação ao afirmarem que essa região, limitada pelas áreas de sequeiro, vem

atraindo trabalhadores das zonas rurais circunvizinhas, por se beneficiar de projetos de

irrigação voltados à produção agrícola, especialmente a fruticultura.

Apesar de haver uma tendência ao desemprego no campo, em razão, principalmente,

das modernas tecnologias - a exemplo da cultura da cana-de-açúcar, com uso de
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máquinas desde o plantio até o corte -, a fruticultura irrigada se apresenta como um dos

casos de geração de emprego resultante de avanços tecnológicos (SEI, 2002; SEI, 2003;

Guerreiro, 2003).

Para França et al. (199-), a ação sistêmica da agribusiness gera eficiência,

competitividade e maior agregação de valor à produção local, permitindo incrementos

expressivos no nível de emprego e de renda. Essa tendência também pode ser observada

no Estado de São Paulo, no qual os contratos de produção com as agroindústrias

fabricantes de compotas, doces e sucos, além do próprio aumento do consumo in natura

desses produtos, têm permitido a expansão da área cultivada com a fruticultura,

mostrando a grande importância dessa na ocupação da força de trabalho agrícola

(Balsadi, 2002). No caso da fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, verifica-se

sua posição estratégica para o desenvolvimento do Estado da Bahia devido ao elevado

potencial de geração de emprego e renda e à capacidade de competir nos mercados

nacional e internacional (Guerreiro, Matta & Macêdo, 2002). Além de promover o

desenvolvimento da economia como um todo, as riquezas geradas pelo agronegócio

propiciam condições para a melhoria da qualidade de vida, principalmente nas pequenas

e médias cidades brasileiras (Gasques, Rezende, Villa Verde, Salerno, Conceição &

Carvalho, 2004).

Guerreiro et al. (2002) afirmam que o perfil produtivo da economia baiana vem

passando por transformações significativas. Essas transformações têm ocorrido através

de um processo de desconcentração da base produtiva, mediante interiorização de um

conjunto de investimentos agroindustriais, a exemplo da fruticultura irrigada no Vale do

São Francisco. "A agroindústria é uma atividade econômica que se fundamenta na
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industrialização de produção agrícola própria e/ou adquirida de terceiros, com a

característica dominante de agregar, em um mesmo empreendimento econômico, a

exploração agrária e industrial" (Guerreiro et al., 2002, p.3). Essa atividade econômica

articula-se ainda com outras atividades, relacionando-se, por um lado, com a indústria

de insumos - pesticidas, fertilizantes - e de equipamentos para a agricultura; e, por

outro, com os segmentos de comercialização e distribuição da produção. Estima-se que

a agroindústria, em uma conceituação ampliada, que congrega desde setores de

processamento básico - beneficiamento, embalagem - até segmentos que envolvem o

processamento de matéria-prima agrícola - têxtil, calçados, papel -, represente mais de

30% da economia brasileira e compreenda a maior parte dos setores econômicos em que

o Brasil detém competitividade internacional. Enfim, a agroindústria é considerada um

dos segmentos mais promissores da economia brasileira, sendo de fundamental

importância tanto no abastecimento interno, como no desempenho do setor exportador

(Guerreiro et al., 2002). Segundo Guerreiro (2003), o segmento da fruticultura pode ser

considerado um “negócio agrícola ou complexo agroindustrial”, porque envolve um

conjunto de atividades e interesses comuns, que vão do sistema de produção às cadeias

produtivas.

As atividades agroindustriais, no segmento da fruticultura, expressam-se em um

conjunto de atividades interrelacionadas, constituindo uma cadeia produtiva com um

certo grau de complexidade. Consoante Lima e Miranda (2000), essa complexidade é

representada pela diversidade de:
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a) Atores presentes no espaço produtivo: proprietários, trabalhadores, fornecedores de

insumos, consumidores, entidades de pesquisa, universidades, órgãos de assistência

técnica, instituições de financiamento à pesquisa;

b) Culturas produzidas: uva, manga, mamão, abacaxi, banana, coco-da-baía, melão,

goiaba, limão;

c) Mercados consumidores: atacadistas, supermercados, hotéis, indústrias, mercado

internacional;

d) Formas de organização dos produtores: sindicatos rurais, associações de

exportadores, cooperativas, núcleos por produtos.

As organizações, nos pólos irrigados do Nordeste, dentro dessa complexa cadeia

produtiva, podem assumir apenas um, dois ou mesmo três dos processos seguintes:

produzir, processar e comercializar. França et al. (199-) atentam para o fato de que a

agricultura irrigada e, principalmente, a agricultura irrigada com fruticultura, requer um

nível de especialização bastante elevado, necessitando de profissionais especializados

no campo da assistência técnica e de produtores bastante capacitados para dar conta dos

complexos processos de produção, pós-colheita e comercialização.

A empresa produtora é responsável por atividades como o plantio, a irrigação e a

colheita em relação a diversas culturas. O novo padrão agrário introduziu culturas não

tradicionais na região e de alto valor comercial, destinadas à exportação ou

processamento industrial, a exemplo da uva e da manga (Guerreiro, 2003). Além da uva

e da manga, França et al. (199-) destacam o cultivo, em campos irrigados, de outras

frutas - banana, coco, goiaba e frutas cítricas -, assim como a produção de grãos e
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culturas de ciclo curto, a exemplo do feijão, tomate industrial e de mesa, pimentão,

melancia, melão e abóbora.

Os mercados consumidores internacionais fazem uma série de exigências de padrões e

condutas, produtivas e de gestão, que impõem aos produtores parâmetros referentes aos

tratos culturais pré e pós-colheita (Lima & Miranda, 2000; Guerreiro, 2003). A

montagem de uma logística de pós-colheita adequada, segundo Guerreiro (2003),

assume um significado estratégico fundamental, pois, através dessa, torna-se possível

agregar até 70 % ao valor final do produto. Diante de tais exigências, torna-se

necessária a articulação com entidades de pesquisa, universidades, órgãos de assistência

técnica e instituições de financiamento à pesquisa para viabilizar a adequação ao

mercado externo, o que pode incluir questões como: desenvolvimento de novas

variedades, mais produtivas e adequadas ao padrão de consumo internacional - a

exemplo da uva sem sementes -; combate a doenças; aumento de produtividade;

técnicas mais modernas de irrigação; cuidados com a poda e tratamento dos cachos da

uva; cuidados quanto à exagerada exposição ao sol dos frutos e quanto ao

acondicionamento na atividade de colheita.

A padronização dos produtos, resultante de exigências e normas impostas pela

regulamentação sanitária agroindustrial, é definida por Dufumier e Couto (1998) como

um dos aspectos de uma revolução agrícola que se caracteriza, ainda, pela padronização

dos processos técnicos (a partir da utilização de novo material genético; motorização e

mecanização; quimificação, com o uso de fertilizantes e pesticidas) e pela padronização

de ordem organizacional e econômica (com o aumento dos rendimentos físicos da terra

e a produtividade do trabalho; especialização na produção de poucas variedades de
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mercadorias; utilização de insumos industriais; racionalização científica das práticas

agrícolas). "As experiências e os conhecimentos tradicionais diversificados vão sendo

substituídos por meios de conduta mais técnicos e padronizados, tanto na produção

material, quanto na gestão das propriedades" (Dufumier & Couto, 1998, p. 87).

Apesar da exigência de tratos culturais especializados, com uso de técnicas modernas, a

exemplo da irrigação com pivô central e gotejamento, além do uso de máquinas e

implementos agrícolas diversos, por vezes as atividades realizadas na agricultura

moderna podem ser caracterizadas como de caráter quase artesanal, evidenciado em

atividades que exigem habilidades manuais, para as quais não existe nenhuma máquina

que esteja disponível no mercado - como é o caso do raleio e poda da uva - com a

adoção, em alguns casos, de equipamentos tradicionais, como a enxada (Fischer, 2000;

Lima & Miranda, 2000).

A empresa que cumpre a função relacionada ao beneficiamento é aquela que recebe o

produto - ou já o possui - e o beneficia ou processa, dando-lhe marca, especificações de

qualidade, entre outros atributos. Consoante Guerreiro et al. (2002), as frutas mais

beneficiadas são: manga, uva, melão, goiaba, limão e banana. Apesar da região do Vale

do São Francisco constituir o principal pólo de produção de frutas do Nordeste, ainda

possui um processamento agroindustrial pouco significativo. São poucas as indústrias

de processamento, a exemplo de fabricantes de doces cristalizados, compotas, sucos,

polpas, entre outros produtos (Guerreiro et al., 2002), e apenas uma parcela pouco

significativa da uva é transformada em vinho na própria região (Guerreiro, 2003). De

qualquer modo, pode-se considerar que os packing houses - palavras inglesas que
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poderiam ser traduzidas como "casas de empacotamento" - realizam alguma operação

de beneficiamento (Guerreiro et al., 2002).

Nos packing houses são realizados os seguintes processos: lavagem e purificação;

tratamento hidrotérmico para eliminação da “doença da mosca”; classificação;

resfriamento e armazenagem das frutas em câmaras frias, adaptando o produto às

exigências do cliente externo e aumentando a sua durabilidade para suportar longas

travessias até os mercados da União Européia. As atividades executadas nos packing

houses são melhor exemplificadas através da descrição do beneficiamento da uva

(Anexo I).

Tendo em vista os altos custos dos investimentos, somente grandes produtores rurais,

cooperativas com elevado número de associados e grandes exportadores são

proprietários de packing houses (Guerreiro et al., 2002). Já os médios empresários

alugam o espaço nas estruturas já existentes nas grandes empresas (Lima & Miranda,

2000).

Com relação à comercialização, existem empresas que vêm se especializando apenas

nesse processo, principalmente para o mercado internacional. A comercialização in

natura da produção de frutas, tanto para o mercado externo como para o interno, garante

a maior movimentação comercial (Guerreiro et al., 2002; Guerreiro, 2003). Conforme

Branco e Vainsencher (2001), 20% da produção de uva e manga são exportadas para a

Europa e para os Estados Unidos. As exigências de qualidade na fruticultura são

ditadas, também, pela cadeia de comercialização, sendo necessário apresentar uma

padronização quanto à embalagem, transporte, resfriamento e armazenagem (Guerreiro,
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2003). Para algumas organizações agrícolas associadas, a estratégia de comercialização

é definida pela VALEXPORT, organização representativa do setor agrícola empresarial,

com sede em Petrolina - PE, que inclui, entre seus objetivos, o desenvolvimento da

pesquisa agropecuária e a defesa dos interesses dos agricultores locais (Favero, 1998).

As transformações na região foram acompanhadas, ainda, por mudanças nas relações de

trabalho, com uma tendência ao crescimento de relações assalariadas (Fischer, 2000;

Lima & Miranda, 2000), propiciadas pela regularização temporal da produção e pela

expansão da área cultivada. Para Fischer (2000), ocorre na região uma transformação

nos meios de produção, que redefine as relações de trabalho, substituindo, por exemplo,

a parceria - na qual trabalhadores são remunerados em quota-parte da produção obtida

com seu trabalho - pela relação de trabalho baseada no assalariamento - trabalhadores

recebem o pagamento através de uma quantia prefixada em dinheiro -, que desvincula o

trabalhador dos meios de produção. A relação entre empregador e empregado passa,

portanto, a ser regida por contratos de trabalho.

No Brasil, as regras e normas que regulam as relações individuais e coletivas de

trabalho constam do documento oficial criado pelo Ministério do Trabalho intitulado

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e de convenções coletivas adotadas por

algumas empresas (Fischer, 2000). De acordo com a CLT (Brasil, 2002), contrato

individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, por prazo determinado ou

indeterminado, correspondente à relação de emprego, na qual o empregador é aquele

que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços e o empregado é a pessoa

física que presta serviços ao empregador, sob a dependência desse e mediante salário. É,
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portanto, um acordo através do qual um trabalhador, mediante retribuição, presta uma

atividade sob a direção de outra pessoa.

No cenário rural, pode ser observado o caráter temporário dos empregos, mediante o

estabelecimento de contratos de safra. Esse contrato é definido pela CLT (Brasil, 2002)

como aquele que tem sua duração dependente de variações estacionais das atividades

agrárias, normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo

para o cultivo e a colheita. Assim, o trabalhador que se obriga à prestação de serviços

mediante contrato de safra é chamado de safreiro ou safrista.

O processo de modernização e industrialização da agricultura acarretou transformações

nos processos e nas relações de trabalho existentes (Livigard, 2001; SEI, 2003).

Segundo Livigard (2001), ocorreu uma interferência sobre o saber tradicional e o

processo de trabalho rural, transformando grande parte dos pequenos produtores em

assalariados. Fischer (2000) corrobora esse argumento ao afirmar que, no meio rural

brasileiro, o assalariamento, que envolve compromissos entre empregador e empregado,

celebrados mediante contratos, teve considerável impulso a partir das mudanças

econômicas, sociais e políticas no setor agrícola com a expansão da industrialização no

campo. Observou-se a adoção, em larga escala, das máquinas e dos agrotóxicos no

campo, o crescimento do assalariamento temporário, o aumento do ritmo e da jornada

de trabalho e a destruição de pequenas unidades produtivas (Livigard, 2001). De acordo

com a SEI (2003), as relações de trabalho são modificadas, introduzindo-se práticas e

conceitos como terceirização, sub-contratação, administração profissionalizada das

unidades produtivas e otimização de tarefas. Verificam-se, também, alterações nas
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relações do agricultor com o meio rural, no que diz respeito às ocupações e às rendas

percebidas.

... o agricultor, ao buscar alternativas para a composição de suas rendas, gradativamente diminui a

jornada de trabalho nas atividades agrícolas (lavouras e criação) e desempenha atividades não-

agrícolas – serviços domésticos, construção civil, comércio, serviços, indústria, docência, entre

outras. Ou seja, o êxodo rural converte-se em êxodo agrícola. (...) Criam-se denominações como

agricultor em tempo parcial (part-time farmer) ou agricultor pluriativo para designar esse novo

personagem. (SEI, 2003, p. 5)

Ao estudar as novas formas de contratação de trabalhadores no meio rural paulista,

Alves e Almeida (2000) relatam o crescimento das cooperativas de mão-de-obra rural e

o questionamento jurídico acerca dessas, em função de duas questões: a terceirização de

uma atividade fim e a subordinação do trabalho. Na produção agrícola, o plantio, os

tratos culturais e a colheita são atividades fim e os trabalhadores realizam essas

atividades subordinados a um processo de trabalho definido por quem os contrata, não

sendo uma atividade exercida com autonomia. Desse modo, as cooperativas de trabalho

na agricultura burlam a norma em duas questões básicas, ferindo a legislação.

No complexo agroindustrial citrícola, conforme Alves e Almeida (2000), os produtores

começam a buscar novas formas de contratação de trabalhadores que se ajustem às

características intrínsecas da contratação de mão-de-obra no ambiente rural, que difere

da contratação no ambiente urbano. As novas formas de contratação implicam na

legalização dos sindicatos dos trabalhadores avulsos e na criação e legalização de

condomínios de produtores. Nesse cenário, o sindicato dos trabalhadores avulsos passa

a ter a mesma atribuição de uma empresa de alocação de mão-de-obra e deixa de ter
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como atividade principal a representação e organização dos trabalhadores. Já os

condomínios de produtores mantêm as conquistas trabalhistas e aumentam o grau de

organização dos produtores de citros. De acordo com os autores, o condomínio de

produtores poderá garantir aos trabalhadores um maior tempo no emprego, pois existe

um conjunto de outras atividades agrícolas e não agrícolas - a exemplo de consertos de

cercas e instalações, tratos culturais, plantio - que podem ser realizadas por esses

trabalhadores nos períodos fora da colheita.

Nas organizações de fruticultura irrigada, os trabalhadores desempenham tarefas que

compreendem etapas do processo produtivo como: arquitetura da planta, formação do

cacho da uva, controle fitossanitário, irrigação e fertilização, atividades de pós-colheita.

Além dos trabalhadores voltados para o trabalho agrícola, nas médias e grandes

propriedades é comum a existência de estruturas técnico-administrativas que

correspondem a, no máximo, 5% da mão de obra empregada (Lima & Miranda, 2000).

Fischer (2000) divide as funções, nas empresas agrícolas, entre trabalhadores regidos

por leis trabalhistas urbanas (atividades ligadas a custos, serviços gerais, serviço social,

recepção, tesouraria, compras) e rurais (atividades relacionadas com mecânica,

carpintaria, construção rural, administração agrícola, pulverização, viveiro - pequeno

laboratório -, carpintaria, serviços de campo).

Os cargos hierárquicos são os de superintendente, gerente geral, coordenador, supervisor ou

gerente administrativo e diretores de departamento, todos regidos pelas leis dos trabalhadores

urbanos. Na produção, a hierarquia é composta por gerentes de produção, técnico agrícola,

encarregado e apontador da produção ou "contador", todos regidos pela legislação rural (Fischer,

2000, p. 59-60).
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Branco e Vainsencher (2000; 2001), estudando as trabalhadoras rurais na fruticultura do

Vale do São Francisco, constataram que os empregadores da região contratam,

basicamente, através de dois tipos distintos de acordos de trabalho: assalariado e

diarista. O trabalhador assalariado possui vínculo formal de trabalho, carteira de

trabalho assinada, direitos trabalhistas garantidos, filiação ao Sindicato dos

Trabalhadores Rurais da Região, pagamento mediante uma base de salário mensal, um

pouco mais elevada que o salário mínimo nacional, e é conhecido como "trabalhador

fichado". O trabalhador diarista não possui um vínculo empregatício formal, não possui

qualquer estabilidade, não tem acesso aos direitos trabalhistas, não faz parte do

sindicato, recebe remuneração mediante produção individual, é contratado por curtos

períodos de tempo e conhecido como "avulso" ou "bóia-fria".

Apesar das transformações na agricultura, em especial as relacionadas às relações de

trabalho, Guerreiro (2003) conduz a uma visão bastante positiva acerca da agricultura

irrigada na Bahia. De acordo com o autor, a fruticultura irrigada é de grande

importância para o desenvolvimento da agropecuária baiana, pois aumenta a oferta de

alimentos, diversifica a pauta de exportações, gera empregos permanentes e estáveis no

campo, e transforma o perfil do homem rural a partir da agregação de novos

conhecimentos. A produção de uva, por exemplo, é uma atividade de trabalho intensivo,

requerendo em torno de cinco trabalhadores por hectare. As mulheres também são

requisitadas, pois possuem características únicas para algumas tarefas, sendo preferidas

pelos produtores de uva para atividades como o raleio (Branco & Vainsencher, 2000).

Nas organizações agrícolas, o volume de trabalho depende das demandas dos mercados

consumidores, que sofre variações durante o ano. Portanto, os gestores ajustam o quadro
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de pessoal em função do volume de serviço disponível, assumindo o desafio de ter sob

sua supervisão, a um só tempo, trabalhadores permanentes - com duração de contrato

indeterminada - e trabalhadores temporários - com duração de contrato determinada -,

comprometidos com a missão e os valores organizacionais.
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 PARTE II - ASPECTOS METODOLÓGICOS

CAPÍTULO 3 - Delimitação do problema investigado

A presente investigação aborda o comprometimento mediante uma perspectiva

multidimensional, articulando, simultaneamente, múltiplos focos e múltiplas bases, na

tentativa de compreender os vínculos de indivíduos com variados aspectos do trabalho

de uma maneira mais complexa. O estudo de múltiplos compromissos, enquanto

padrões atitudinais, apresenta-se como um desafio atual para a pesquisa em Psicologia

Organizacional, pela forte atenção que as atitudes no trabalho sempre receberam nesse

domínio, na busca da compreensão do comportamento dos indivíduos na situação de

trabalho. Outro desafio para a Psicologia está relacionado à carência de estudos acerca

de fenômenos psicossociais em ambiente rural.

Embora a pesquisa sobre comprometimento no trabalho tenha uma longa tradição,

inclusive no Brasil, seus resultados descrevem a realidade do trabalhador urbano e dos

segmentos industrial e de serviço. Inexistem dados que revelem os níveis e a natureza

dos vínculos de comprometimento entre trabalhadores agrícolas e suas organizações.

Adicionalmente, faltam estudos que analisem tal fenômeno em um contexto de

profundas alterações tecnológicas e organizacionais com amplas conseqüências

econômicas, sociais e culturais para uma região historicamente subdesenvolvida.

Nesse panorama, são examinados, além dos vínculos de trabalho, através dos múltiplos

comprometimentos, os vínculos de emprego, instaurados a partir dos contratos de

trabalho. As organizações passaram, nas últimas décadas, a conviver com uma força de
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trabalho diversificada quanto à natureza dos seus contratos de trabalho. Na indústria e

no setor de serviços, cresceu a presença de trabalhadores terceirizados, autônomos,

especialistas e consultores, com os quais são estabelecidos vínculos contratuais

diferentes daqueles estabelecidos com trabalhadores permanentes, que possuem

contratos de trabalho tradicionais, por tempo indeterminado. Nas organizações

agrícolas, convivem trabalhadores permanentes e trabalhadores com contratos de caráter

temporário, em função da sazonalidade da produção, possibilitando uma indagação

acerca de como esses grupos de trabalhadores, com diferentes vínculos de emprego,

articulam os múltiplos vínculos de trabalho.

Objetivos da investigação

Ao tomar como unidade de análise trabalhadores de organizações agrícolas, segmento

pouco estudado, em especial em termos do seu vínculo com o trabalho e a organização

empregadora, a presente investigação é norteada pelos seguintes objetivos:

Objetivo geral: Caracterizar como se estruturam os vínculos de comprometimento com

o trabalho e a organização e a sua relação com a natureza dos contratos de trabalho entre

trabalhadores de organizações agrícolas.

Objetivos específicos:

1. Descrever os níveis de comprometimento dos trabalhadores com o trabalho, com a

organização empregadora e com elementos afetivos e instrumentais como bases para

a sua relação com essa, relacionando-os a características pessoais e relativas ao

trabalho;
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2. Identificar padrões de comprometimento do trabalhador frente a dois focos do seu

contexto de trabalho - organização e trabalho;

3. Identificar padrões de comprometimento do trabalhador com a organização, frente

às bases afetiva e instrumental;

4. Caracterizar os padrões de comprometimento do trabalhador identificados quanto a

variáveis pessoais e relativas ao trabalho.

Modelo da investigação

O modelo da investigação integra todas as variáveis que foram mensuradas na pesquisa,

envolvendo a definição das relações empíricas que se buscou identificar. Atenta-se para

o fato de que todo estudo empírico envolve a coleta de dados em um determinado

contexto, o que implica na validade dos achados e na avaliação do seu alcance. Embora

as organizações agrícolas - contexto em que a pesquisa foi realizada - não tenham sido

objeto em si da investigação, elas fornecem um importante plano para a compreensão

dos resultados da pesquisa.

No presente estudo, foram consideradas algumas características, pessoais e relativas ao

trabalho, relevantes para a compreensão do objeto de estudo, assim como o

comprometimento, entendido como um fenômeno multidimensional e analisado a partir

de padrões. Nesta parte da dissertação, as variáveis mensuradas na investigação são

definidas conceitualmente. A descrição de como foram operacionalizadas e mensuradas

encontra-se no capítulo seguinte.
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A Figura 01 sintetiza as principais variáveis do estudo, apresentadas em três grandes

blocos. O primeiro bloco agrega as características pessoais. Dentre essas, além de

variáveis demográficas clássicas na pesquisa social como sexo, estado civil, idade e

escolaridade, que sintetizam conjuntos diferenciados de influências sócio-culturais

trazidas pelos indivíduos para o seu contexto de trabalho, foram incluídas as variáveis:

obediência às ordens;  importância atribuída ao trabalho; e satisfação com o trabalho. O

segundo bloco reúne um conjunto de variáveis relativas ao trabalho: tipo de atividade

desenvolvida no trabalho; duração do contrato; vezes que trabalhou na organização, no

caso dos trabalhadores temporários; tempo de serviço na organização, no caso de

trabalhadores permanentes; e tipo do contrato de trabalho.

Figura 01 - Modelo do trabalho empírico.

Contexto: organizações agrícolas

Características pessoais:

• Sexo

• Estado civil
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O terceiro bloco traz o comprometimento no trabalho, entendido como um fenômeno

multidimensional, que envolve, simultaneamente, complexas dimensões - focos e bases.

A organização e o trabalho são tomados como as duas partes mais significativas do

ambiente de trabalho, com as quais o trabalhador desenvolve vínculos. O estudo desses

vínculos mostra-se importante para compreender inúmeros produtos organizacionais e

individuais. Outros importantes focos trabalhados na literatura sobre comprometimento,

a exemplo de sindicato, carreira/profissão e equipe, não constituem aspectos centrais

para o exame do comprometimento entre os trabalhadores inseridos nas organizações

agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina, e, portanto, não serão tratados na presente

dissertação. O comprometimento com o trabalho é definido como o grau de

identificação do trabalhador com as tarefas que realiza no trabalho. Já o

comprometimento com a organização trata do envolvimento com a organização,

identificação com seus valores e missão e disposição de contribuir para o seu sucesso.

Dentro do foco organização, optou-se pela investigação de duas bases de

comprometimento: a afetiva (associada à noção de identificação com a organização,

gostar da organização, apego emocional com a organização) e a instrumental (associada

à troca entre o indivíduo e a organização, aos custos associados a deixar a organização).

Em função da sobreposição entre as dimensões afetiva e normativa e pelos baixos

índices de confiabilidade interna, apontados pela literatura brasileira, a base normativa,

terceiro fator que compõe a escala original de Allen e Meyer (1990), não será estudada

no presente trabalho. Em um segundo nível, o comprometimento no trabalho foi tratado

como uma variável que integra padrões de estruturação dos múltiplos vínculos. As

decisões metodológicas específicas foram tomadas a partir desse modelo de trabalho

empírico.
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CAPÍTULO 4 - Desenvolvimento do estudo

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da investigação dividido em quatro seções.

Inicialmente, são apresentados os trabalhadores e as organizações participantes da

pesquisa, assim como o procedimento para a seleção desses. Em seguida, descreve-se o

instrumento de coleta de dados, com ênfase na apresentação dos indicadores

psicométricos das medidas utilizadas na pesquisa. Posteriormente, são descritos os

procedimentos para a coleta de dados e as análises de dados utilizadas.

Participantes: organizações e trabalhadores

A população do estudo foi delimitada como o conjunto de trabalhadores vinculados a

organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina, de médio ou grande porte - acima de

21 hectares -, localizadas em perímetros de irrigação do Baixo Médio São Francisco -

Nilo Coelho, Mandacaru, Maniçoba e Curaçá - ou com sistemas particulares de

irrigação. Inicialmente, pretendia-se estudar as organizações de todos os portes

(pequeno, médio e grande). No entanto, as consideradas pequenas empresas não

apresentavam uma estrutura técnico-administrativa desenvolvida, possuindo poucos

trabalhadores, em geral, familiares dos proprietários, que se dedicavam parcialmente às

tarefas da empresa. As organizações agrícolas participantes desenvolviam um ou mais

dos seguintes cultivos: uva, manga, coco, pimenta e cana-de-açúcar.

Seguindo a tendência da pesquisa acerca do comportamento organizacional, não houve,

efetivamente, uma escolha das organizações que participaram do estudo, ou seja, não foi

possível selecionar uma amostra aleatória e estratificada das organizações agrícolas do
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pólo Juazeiro/Petrolina. A partir de uma listagem das principais empresas do segmento

no pólo, os membros do grupo de pesquisa entraram em contato com diversas

organizações por telefone e/ou por mensagem eletrônica, convidando-as a participar da

pesquisa. Buscou-se, ainda, o acesso às organizações através de contatos pessoais.

Mesmo assegurando o anonimato das informações prestadas, algumas organizações se

recusaram a participar do estudo de forma objetiva, não aceitando o convite, ou tácita,

não respondendo aos contatos do grupo.

Na primeira fase da coleta de dados, foram agendadas visitas a 21 empresas que

aceitaram participar, durante o período de 24 a 28 de maio de 2004. Nesse período,

quatro empresas não puderam ser visitadas, pois se encontravam com suas atividades

em suspenso. Todas as quatro empresas eram de packing houses - que realizam

processos como lavar, purificar, etiquetar e embalar as frutas in natura -, e estavam sem

frutas para processar no momento. Portanto, das 21 empresas contatadas na primeira

fase, 17 receberam a visita do grupo de pesquisa. Na segunda fase de coleta de dados,

mais 15 empresas foram visitadas, durante o período de 18 a 21 de outubro de 2004,

totalizando uma amostra de 32 organizações.

O levantamento do número dos empregados permanentes e temporários - safristas - e de

suas respectivas ocupações, por parte dos gestores, não era algo preciso. Portanto, não

foi possível obter amostras representativas dos trabalhadores nas organizações

participantes. Em função disso, optou-se por utilizar como critério entrevistar,

aproximadamente, 10% do quadro de empregados, estimado pelo gestor no período da

coleta de dados. Participaram representantes de todas as atividades desenvolvidas na

organização: de campo, de packing houses, técnicas e administrativas. Mesmo buscando
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entrevistar trabalhadores com diversas ocupações e com diferentes vínculos de

emprego, a amostra de participantes, dentro de cada organização, caracteriza-se como

não-probabilística. A escolha dos participantes foi limitada por algumas dificuldades de

acesso a determinados trabalhadores: alguns se encontravam em locais muito distantes,

outros estavam em atividades que não poderiam parar, além de haver alguns que,

possivelmente, evitaram o contato com os entrevistadores. Na primeira fase, foram

entrevistados 439 trabalhadores, distribuídos em 17 organizações. Na segunda fase,

foram entrevistados mais 480 trabalhadores em 15 diferentes organizações. Assim, 919

casos compõem a amostra final de trabalhadores que participaram do estudo. As

características desses encontram-se na Tabela 01.

Dentre os participantes da pesquisa, 71,3% dos trabalhadores são permanentes e 28,7%

temporários. Pode-se observar que há um predomínio do sexo masculino, na

composição da amostra, tanto entre os trabalhadores temporários (57,6%), quanto entre

os permanentes (70,1%). A maior parte dos trabalhadores (57,4%) possui um

companheiro, sendo casado ou vivendo de forma consensual (vivendo junto). Observa-

se também que há uma predominância de trabalhadores jovens (59,9% possuem até 30

anos) e com pouca escolaridade (63,3% estudaram no máximo até o antigo curso

primário completo). Comparando a composição dos trabalhadores temporários com a

dos trabalhadores permanentes, atenta-se para um maior percentual de trabalhadores

com nível superior entre os permanentes (0,4% e 3,8%, respectivamente). Quanto à

ocupação, observa-se que a maior parte dos trabalhadores está concentrada em

atividades de campo (64,8%). Entre as ocupações com atividades técnicas e

administrativas há um predomínio de trabalhadores permanentes (21,2% e 11,5%,
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respectivamente). A grande maioria dos trabalhadores temporários (82,6%) são

contratados para atividades de campo, a exemplo de poda e colheita.

Tabela 01 - Características dos participantes por duração do contrato de trabalho.

Variáveis Total
(n = 919)

Trabalhadores temporários
(n = 264)

Trabalhadores permanentes
(n = 655)

Sexo (%)
Masculino 66,5 57,6 70,1
Feminino 33,5 42,4 29,9

Estado Civil (%)
Casado / vive junto 57,4 53,0 59,1
Solteiro 37,3 40,9 35,9
Outro (separado, viúvo) 5,3 6,1 5,0

Idade (%)
Até 20 anos 10,9 18,9 7,7
De 21 a 25 anos 28,8 27,7 29,2
De 26 a 30 anos 20,2 16,3 21,8
De 31 a 35 anos 14,6 14,4 14,7
De 36 a 40 anos 11,4 9,1 12,3
Acima de 40 anos 14,1 13,6 14,3

Escolaridade (%)
Não alfabetizado 3,8 3,0 4,1
Alfabetizado 2,5 1,1 3,1
Primário completo 57,0 65,1 53,7
Ginásio completo 17,8 18,6 17,4
Médio completo 16,1 11,8 17,9
Superior completo 2,8 0,4 3,8

Atividades (%)
De campo 64,8 82,6 57,4
Técnicas 16,6 5,3 21,2
Administrativas 8,8 2,3 11,5
De packing house 9,8 9,8 9,9
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Instrumento de coleta de dados

Os dados foram coletados através de entrevistas guiadas por um questionário (Anexo II)

composto, predominantemente, de itens fechados. Inicialmente, o entrevistado era

convidado a falar sobre aspectos mais gerais do trabalho, em seguida da sua trajetória

laboral desde a sua primeira ocupação até a sua situação atual. Em um terceiro

momento, era questionado acerca dos seus comprometimentos, encerrando a entrevista

com os dados de caracterização pessoais.

As medidas de comprometimento utilizadas (comprometimento com a organização,

comprometimento com o trabalho, comprometimento afetivo e comprometimento

instrumental) foram mescladas, perfazendo um total de 31 itens (Quadro 01) avaliados

em uma escala tipo Likert, variando de 1 (discordo muito) a 7 (concordo muito) pontos.

Para medir a variável comprometimento com o trabalho foi utilizada a escala de dez

itens proposta por Fink (1992). Essas medidas foram utilizadas por Bastos (1998),

obtendo elevados indicadores de confiabilidade (α=0,84). No presente estudo, foram

excluídos quatro itens (1, 4, 5 e 7) no intuito de aumentar o alfa de Cronbach, que

alcançou um valor de α=0,66.

A variável comprometimento com a organização foi mensurada a partir da versão

reduzida da escala de Mowday et al. (1982), com nove itens. Essa escala foi traduzida e

adaptada para o contexto brasileiro por Borges-Andrade et al. (1989), e seus itens

obtiveram um bom índice de consistência interna, com um coeficiente alfa de Cronbach

de α=0,855 (Bastos, 1994). No presente estudo, o alfa de Cronbach encontrado foi de

α=0,84.
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Quadro 1 - Itens adaptados das escalas de comprometimento utilizadas.

Comprometimento com o trabalho (Fink, 1992)
1. Você gosta tanto do seu trabalho que é capaz de deixar todo o resto de lado.
2. Você está sempre se esforçando para melhorar a forma de fazer o seu trabalho.
3. Você sente um grande prazer ao realizar o seu trabalho.
4. Você se orgulha da qualidade do seu trabalho.
5. Você fica olhando o relógio com vontade de que o trabalho termine logo.
6. Você sente o dia de trabalho se arrastando como se nunca fosse acabar.
7. Você é capaz de se concentrar no seu trabalho, desligando-se de outras coisas.
8. Você pensa no seu trabalho até mesmo quando está fora do local de trabalho.
9. O trabalho que você realiza é uma das fontes principais de satisfação pessoal.
10. Sentir que faz bem o seu trabalho é uma das maiores recompensas que você tem.
Comprometimento com a organização (Mowday, Porter e Steers, 1982)
1. Você sempre fala com amigos que esta é uma ótima empresa para trabalhar.
2. Você acha suas idéias parecidas com as idéias defendidas por esta empresa.
3. Você se sente orgulhoso dizendo às pessoas que trabalha nesta empresa.
4. Esta empresa estimula você a trabalhar cada vez melhor.
5. Você se sente contente por ter escolhido esta empresa para trabalhar, comparando

com outras empresas que você conhecia quando entrou aqui.
6. Você se interessa pelo futuro desta empresa.
7. Para você, esta empresa é a melhor de todas as empresas para se trabalhar.
8. Você acertou quando começou a trabalhar nesta empresa.
9. Você se sente muito fiel a esta empresa.
Comprometimento com a organização - base afetiva (Meyer e Allen, 1997)
1. Você seria muito feliz em trabalhar sua vida toda nesta empresa.
2. Você sente os problemas desta empresa como se fossem seus.
3. Você se sente parte desta empresa.
4. Você se sente emocionalmente ligado a esta empresa.
5. Você se sente como uma pessoa de casa nesta empresa.
6. Esta empresa tem um grande significado pessoal para você.
Comprometimento com a organização - base instrumental (Meyer e Allen, 1997)
1. Você está nesta empresa mais porque você precisa do que porque você quer.
2. Mesmo que você quisesse, seria muito difícil para você deixar esta empresa agora.
3. Se você decidisse deixar esta empresa agora, sua vida ficaria bastante complicada.
4. Você acha que teria poucas opções de emprego se deixasse esta empresa.
5. Você poderia ir trabalhar num outro lugar se você já não tivesse se dedicado tanto a

esta empresa.
6. A coisa ruim de deixar esta empresa é a dificuldade de encontrar outros empregos

logo.

Para medir as bases do comprometimento organizacional, foram utilizadas as escalas de

comprometimento propostas por Meyer e Allen (1997), compostas por seis itens para

cada base, que buscam avaliar a natureza afetiva e instrumental do comprometimento

com a organização. As medidas acerca das bases foram previamente validadas para o
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contexto nacional por Medeiros e Enders (1997). Os valores de alpha de Cronbach para

o fator afetivo foi de α=0,68 e para o fator instrumental de α=0,61. Já os valores de

alpha de Cronbach, no presente estudo, foram de α=0,81 e α=0,61, respectivamente.

Em um segundo momento, as medidas de comprometimento foram tratadas como

variáveis que integraram padrões, extraídos de dados empíricos, de estruturação dos

múltiplos vínculos.

Foram também levantados dados de caracterização pessoal e de caracterização

relativos ao trabalho, que possibilitaram verificar a associação desses ao constructo

investigado, além de permitirem traçar um perfil dos trabalhadores. Em linhas gerais, o

roteiro de entrevista estruturado continha medidas de dados pessoais como: sexo, estado

civil, idade e escolaridade.

No que se refere a variáveis pessoais ligadas ao trabalho, questionou-se sobre: a

importância atribuída ao trabalho (medida desenvolvida pelo grupo Meaning of

Working - MOW (1987) - para medir o a centralidade do trabalho, o grau de apego ao

trabalho), grau de satisfação com o trabalho, obediência às ordens dos superiores e

ingresso no mercado de trabalho (idade, ocupação e se o trabalhador possuía carteira

assinada).

Dentre os dados de caracterização relativos ao trabalho, foram investigados: o tipo de

atividade desenvolvida no trabalho; a duração do contrato; o número de vezes que

trabalhou na organização, no caso dos trabalhadores temporários; o tempo de serviço na

organização, no caso de trabalhadores permanentes; e o tipo do contrato de trabalho. Foi

dada atenção especial aos contratos de trabalho estabelecidos, com base nos
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indicadores de duração (curta/determinada ou longa/indeterminada), intermediação

(relação direta com a organização ou intermediada por sindicato, cooperativa ou outra

empresa) e atividade (tipo de tarefa realizada). Parte-se do pressuposto de que o contrato

de trabalho é a fonte que instaura o vínculo de emprego.

Procedimento de coleta de dados

O presente estudo utiliza procedimentos e instrumentos de coleta de dados apropriados

ao contexto nacional, e confiáveis em termos dos seus indicadores psicométricos. Esses

instrumentos, contudo, foram objetos de um novo processo de adaptação ao contexto

específico dos trabalhadores das organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina. Os

níveis de escolaridade e as especificidades culturais do setor agrário demandaram

ajustes importantes nas ferramentas disponíveis, até então utilizadas em contextos

urbanos e com trabalhadores com maiores níveis de escolaridade. Como argumentam

Borges e Pinheiro (2002), é preciso aprofundar o conhecimento do contexto em que está

inserida a categoria laboral a ser estudada e de seus segmentos formados pelos

indivíduos de baixa-escolaridade.

Como opção metodológica para estudos que focalizam categorias concentradoras de

pessoas com baixa escolaridade, Borges e Pinheiro (2002) sugerem o uso, na coleta de

dados, de recursos não verbais, como gradações de tonalidades de cores em substituição

às escalas tradicionais, viabilizando a utilização de escala Likert com essa população.

No presente estudo, foram utilizadas escalas do tipo Likert com respostas de 1 a 7, com

uso de cores - inspirada na sugestão de Borges e Pinheiro (2002) - e quantidades (Anexo

III).
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Atentou-se para o controle do tempo de aplicação e a importância do instrumento estar

redigido em linguagem acessível à compreensão dos respondentes. Após a montagem

do instrumento, realizou-se um estudo piloto, no qual membros do grupo de pesquisa

entrevistaram 17 trabalhadores, em duas organizações agrícolas, para verificar se e

como as perguntas estavam sendo entendidas pela população alvo e, em seguida, foram

feitos os ajustes necessários no questionário. Tais dados foram coletados nos locais de

trabalho e no horário de expediente.

Em virtude da baixa escolaridade dos respondentes, todo o procedimento de coleta de

dados envolveu o uso de entrevista e não a aplicação de questionário, que é o método

mais usual. Portanto, a coleta de dados foi realizada através de entrevistas guiadas por

um questionário estruturado.

O grupo de entrevistadores foi composto por bolsistas de iniciação científica -

graduandos - e por mestrandos, todos vinculados às áreas de Psicologia ou

Administração. Em algumas organizações, dispôs-se de uma sala, onde eram realizadas

as entrevistas, porém, em sua maioria, os entrevistadores se dirigiram até o local em que

os trabalhadores estavam realizando suas atividades laborais, que poderia ser um

parreiral, um pomar de mangas, um viveiro, packing houses, ou mesmo a esteira de

fabricação do vinho. Em sua grande maioria, os trabalhadores das organizações

agrícolas colaboraram, demonstrando disponibilidade para participar da pesquisa.

Durante a realização da pesquisa, foram tomadas as providências necessárias para

garantir a integridade ética dos participantes. As organizações agrícolas do pólo

Juazeiro/Petrolina foram contactadas previamente para apresentação da finalidade e
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objetivos da investigação. Foram agendadas visitas às organizações que aceitaram

participar da pesquisa, durante as quais foram realizadas as entrevistas com alguns dos

trabalhadores. Utilizou-se um termo de consentimento informado (Anexo IV), através

do qual os trabalhadores atestaram a sua concordância em participar da pesquisa. O

termo de consentimento, redigido em linguagem acessível, apresenta todos os aspectos

exigidos pelas normas de conduta ética em pesquisa científica, a exemplo da natureza

voluntária da participação dos indivíduos convidados a fazer parte do estudo e da

descrição dos procedimentos de garantia de confidencialidade dos dados. Após a

conclusão do estudo, relatórios serão enviados pelo grupo de pesquisa aos gestores das

empresas pesquisadas, de modo a permitir a disseminação dos resultados da

investigação, visando a uma reflexão acerca dos dados levantados frente ao desafio de

manutenção e ampliação do desempenho do setor. O projeto referente à presente

dissertação foi submetido ao Comitê de Ética do Programa de Pós-Graduação em

Psicologia.

Análise dos dados

O processo de análise foi iniciado com as codificações das respostas e a preparação do

banco de dados com a utilização do SPSS - Statistical Package for Social Science -,

versão 11.5. Posteriormente, foi realizada uma conferência em 100% da digitação dos

dados. Como foram realizadas entrevistas, os índices de ausência de respostas -

missings values - foram bastante baixos, não sendo necessária a exclusão de nenhum

dos casos. A estratégia de pesquisa é caracterizada pelo uso de dados quantitativos e

emprego de procedimentos estatísticos descritivos e inferenciais.
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Foram realizadas análises descritivas simples (freqüências, médias e desvios-padrão),

análises para testar a associação entre variáveis categóricas (teste de qui-quadrado) e

análises para testar a associação entre variáveis categóricas e variáveis contínuas (teste t

de Student e análise de variância - ANOVA). Essas últimas foram empregadas para

avaliar as diferenças das médias de comprometimento entre segmentos da amostra.

Algumas faixas das variáveis 'idade' e 'escolaridade', antes enunciadas na Tabela 01,

foram agrupadas por não apresentarem diferenças estatisticamente significantes entre os

grupos. Para comparar as médias de comprometimento dos dois grupos da variável

'sexo' - masculino e feminino - e da variável 'duração de contrato' - permanente e

temporário - foi utilizado o teste t de Student. Para comparar as médias de

comprometimento dos mais de dois grupos formados nas demais variáveis foi utilizada

a análise de variância - ANOVA - e, em seguida, para as comparações múltiplas, foi

utilizado o método de Scheffé, "o mais recomendável e o mais utilizado" (Bisquerra,

Sarriera & Martínez, 2004, p. 121). Foram consideradas estatisticamente significantes

as diferenças que apresentaram um p < 0,05.

Para identificar os padrões de comprometimento, resultantes dos escores de cada

indivíduo frente às medidas de comprometimento, foram usados procedimentos de

cluster analysis. O método utilizado para extração dos clusters foi o ward. Segundo

Bastos (1994), para agregar os casos em um cluster - grupo -, o método ward procura o

menor incremento na soma total do quadrado das distâncias dentro do grupo. Assim, o

método proporciona a geração de grupos de tamanhos mais homogêneos, apresentando-

se, portanto, como um interessante método quando se pretende submeter tais resultados

a análises com outras variáveis. Associações entre padrões de comprometimento e
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características pessoais e relativas ao trabalho foram realizadas através de análises de

contingência (subprograma crosstabs), com uso posterior do teste de qui-quadrado.
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PARTE III - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta parte da dissertação, são apresentados os resultados e discussão, em dois distintos

capítulos. No Capítulo 5, os resultados são introduzidos com a caracterização dos

participantes frente a variáveis pessoais e relativas ao trabalho. Posteriormente, são

caracterizados os tipos de contratos de trabalho estabelecidos entre os trabalhadores e

suas organizações empregadoras.

No Capítulo 6, descreve-se como os trabalhadores das organizações agrícolas do pólo

Juazeiro/Petrolina articulam os vínculos de comprometimento com dois diferentes focos

do seu contexto de trabalho - organização e trabalho -, e são apresentados os quatro

padrões de comprometimento identificados segundo os focos. Descreve-se, por fim,

como os trabalhadores articulam elementos afetivos e instrumentais como bases para a

sua relação com a organização empregadora.
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CAPÍTULO 5 - Comprometimento no trabalho: intensidade e relação com

variáveis antecedentes

No presente capítulo, os trabalhadores são caracterizados frente a quatro variáveis

pessoais (sexo; estado civil; idade e escolaridade), a três variáveis pessoais relacionadas

ao trabalho (importância atribuída ao trabalho; satisfação com o trabalho; e obediência

às ordens) e a quatro variáveis relativas ao trabalho (tipo de atividade desenvolvida;

duração do contrato; vezes que trabalhou na organização, no caso dos trabalhadores

temporários; tempo de serviço na organização, no caso de trabalhadores permanentes),

considerando o comprometimento com os focos (trabalho e organização) e com as bases

(afetiva e instrumental). Por fim, são caracterizados os tipos de contratos de trabalho

estabelecidos entre os trabalhadores das organizações agrícolas do pólo

Juazeiro/Petrolina e as organizações empregadoras.

Os níveis de comprometimento encontrados frente aos dois focos (6,42 - trabalho e 5,83

- organização) e às duas bases (5,30 - afetiva e 5,22 - instrumental) se colocam em

patamares dos mais elevados, quando se tomam os estudos disponíveis no Brasil (Figura

02).

Figura 02 - Médias dos comprometimentos.
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O vínculo com a atividade de trabalho desenvolvida se apresenta mais forte entre os

trabalhadores do que o vínculo com a empresa empregadora. Com relação às bases,

observa-se um vínculo afetivo maior do que um instrumental.

Os elevados níveis, todos acima de cinco, em uma escala de sete pontos, podem ser

melhor compreendidos após a análise dos múltiplos comprometimentos em relação às

diferentes características pessoais e relativas ao trabalho dos participantes. Deve-se

atentar, também, para o fato de que as organizações em estudo são empresas agrícolas

modernas, intensivas em capital e mão-de-obra, que vêm atraindo trabalhadores rurais

das zonas rurais circunvizinhas, sendo consideradas, na região, como uma excelente

oportunidade de emprego. Os dados constantes na Tabela 02 especificam, com maior

precisão, as estatísticas que definem cada tipo de comprometimento, apresentando a

média (X), o desvio-padrão (Dp) e a amplitude (Amp) de variação dos escores (mínimo

e máximo).

Tabela 02 - Estatísticas descritivas que caracterizam as medidas de comprometimento.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento organizacional
frente às basesEstatísticas

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

X 6,42 5,83 5,30 5,22

Dp 0,68 1,03 1,34 1,16

Amp 2,17 1,00 1,00 1,33
7,00 7,00 7,00 7,00

A Tabela 03 apresenta as médias dos diferentes tipos de comprometimento por algumas

características pessoais - sexo, estado civil, idade e escolaridade. Observa-se que grande

parte dos trabalhadores é composta por homens (66,5%), pessoas casadas (57,4%),
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adultos jovens (79,5% com até 35 anos) e de baixa escolaridade (63,3% com até o

antigo curso primário).

Tabela 03 - Médias de comprometimento por características pessoais.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis %

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Sexo
Masculino 66,5 6,39* 5,83 5,31 5,21
Feminino 33,5 6,49 5,84 5,27 5,23

Estado Civil
Solteiro 37,3 6,31*** 5,65*** 5,06*** 4,91***
Casado / vive junto 57,4 6,48 5,93 5,40 5,38
Outro (separado, viúvo) 5,3 6,62 6,05 5,83 5,57

Idade
Até 25 anos 39,6 6,30*** 5,57*** 4,96*** 4,99***
De 26 a 35 anos 34,9 6,48 5,93 5,38 5,22
Acima de 36 anos 25,5 6,55 6,10 5,70 5,57

Escolaridade
Até primário incompleto 6,3 6,57** 5,99* 5,52** 5,66***
Primário completo 57,0 6,44 5,89 5,33 5,41
Ginásio completo 17,8 6,26 5,59 4,93 5,01
Médio completo 16,1 6,47 5,82 5,44 4,81
Superior completo 2,8 6,60 5,91 5,67 3,99

* (p<0,05)    ** (p<0,01)    *** (p<0,001)

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 'homens' e

'mulheres' em relação ao comprometimento com a organização, assim como em relação

ao comprometimento afetivo e instrumental. No entanto, observa-se que as 'mulheres'

apresentam maior média de comprometimento com o trabalho (6,49) do que os 'homens'

(6,39)1.

                                                          
1 Comparando as médias dos grupos por 'sexo', foram observadas diferenças estatisticamente significantes
no comprometimento com o trabalho [t  (917) = -2,312, p = 0,021].
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As comparações entre trabalhadores do sexo masculino e feminino aparecem,

freqüentemente, nas pesquisas acerca do comprometimento no trabalho, por

possibilitarem, de acordo com Bastos (1994), a tradução de histórias e normas culturais

que diferenciam a relação de homens e mulheres com o trabalho. A tendência, apontada

por alguns autores (Fink, 1992; Mathieu & Zajac, 1990), de que as mulheres são mais

comprometidas do que os homens, foi verificada apenas com relação ao

comprometimento com o trabalho. Esse dado pode ser discutido a partir de reflexões

acerca da relação das mulheres com o trabalho na região. De acordo com Branco e

Vainsencher (2001), as mulheres vivenciam uma grande mudança ao serem inseridas

nas relações de trabalho, estabelecidas na esfera pública, que envolvem o acesso a uma

remuneração. O trabalho que grande parte das mulheres realizava antes do

assalariamento, muitas vezes pesado, estava circunscrito aos limites do espaço privado,

ao rol das atividades domésticas, portanto, não era remunerado, sendo descaracterizado

como trabalho produtivo. Segundo as autoras, essa nova forma de inserção laboral

remunerada produz tamanha satisfação, que as mulheres passam a desconsiderar como

árduas as atividades que realizam na fruticultura. Além disso, esse trabalho promove

uma mudança positiva no que diz respeito à auto-imagem. Antes submissas e

dependentes dos homens, as mulheres passaram, inclusive, a serem preferidas pelos

empresários para algumas das atividades produtivas da fruticultura, a exemplo do raleio

da uva, pelo cuidado artesanal que tal atividade exige.

Os 'solteiros' são menos comprometidos do que os 'casados' e do que os 'separados e

viúvos', no que se refere aos quatro tipos de comprometimento investigados2, dado que

                                                          
2 Comparando as médias dos grupos por 'estado civil', foram observadas diferenças estatisticamente
significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (2, 916) = 9,075, p = 0,000], com a
organização [F (2, 916) = 9,278, p = 0,000], afetivo [F (2, 916) = 10,816, p = 0,000) e instrumental [F (2,
916) = 20,071, p = 0,000].
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corrobora estudos da literatura da área (Mathieu & Zajac, 1990) e a análise de que

demandas oriundas de responsabilidades familiares levam a maiores níveis de

comprometimento.

No que se refere à idade3, os trabalhadores mais jovens - 'até 25 anos' - são menos

comprometidos com o trabalho (6,30) e com a organização (5,57) do que os adultos

jovens - 'de 26 a 35 anos' - (6,48 e 5,93, respectivamente) e do que os mais velhos -

'acima de 36 anos' (6,55 e 6,10, respectivamente). Esses dados são congruentes com

resultados que associam maior idade a maior comprometimento com a organização

(Fink, 1992; Mathieu & Zajac, 1990; Bastos, 1994). Já os adultos jovens - 'de 26 a 35

anos' - são mais comprometidos afetivamente (5,38) e instrumentalmente (5,22) do que

os mais jovens - 'até 25 anos' - (4,96 e 4,99, respectivamente) e menos comprometidos

do que os mais velhos - acima de 36 anos - (5,70 e 5,57, respectivamente). É possível

que os mais jovens desenvolvam menor vínculo por possuírem menores

responsabilidades familiares e maiores perspectivas de futuro. Os mais velhos esbarram

nas limitações relativas à idade, que dificultam encontrar um novo emprego, seja no

mesmo tipo de trabalho ou em atividades diferenciadas. No caso dos trabalhadores

rurais, há uma preferência pelos mais jovens, em razão do trabalho ser considerado

pesado, e o deslocamento para outras atividades requerer, por vezes, um duro

investimento na aprendizagem dessas, que foge a toda uma longa história laboral, que já

forneceu ao indivíduo uma identidade como trabalhador.

                                                          
3 Comparando as médias dos grupos por 'idade', foram observadas diferenças estatisticamente
significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (2, 912) = 11,637, p = 0,000], com a
organização [F (2, 912) = 22,362, p = 0,000], afetivo [F (2, 912) = 23,657, p = 0,000] e instrumental [F
(2, 912) = 18,134, p = 0,000].
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Quanto à 'escolaridade'4, observa-se que os trabalhadores com o 'primário completo'

apresentam um maior comprometimento com a organização (5,89) do que os

trabalhadores com o 'ginásio completo' (5,59). No que diz respeito à base afetiva, os

trabalhadores com o 'ginásio completo' apresentam menor comprometimento (4,93) do

que os trabalhadores com o 'primário completo' (5,33) e com o 'médio completo' (5,44).

Na base instrumental, verifica-se que os trabalhadores com o 'ginásio completo' são

menos comprometidos (5,01) do que os com 'primário completo' (5,41) e do que os

trabalhadores com até o primário incompleto (5,66). No entanto, os trabalhadores com o

'ginásio completo' são mais comprometidos do que aqueles com 'superior completo'

(3,99). Esses são menos comprometidos instrumentalmente do que todas as demais

faixas de escolaridade.

Realizando uma análise apenas descritiva, pode-se observar que trabalhadores com o

'ginásio completo' apresentam os menores índices de comprometimento com o trabalho,

com a organização e afetivamente, sendo que os índices se elevam tanto na medida em

que diminui, quanto na medida em que aumenta a escolaridade. Essa tendência não é

observada no comprometimento instrumental, no qual predomina a relação negativa

entre escolaridade e comprometimento: quando aumenta a escolaridade, diminui os

índices de comprometimento. Isto pode ser explicado pelo fato de que indivíduos com

maiores níveis de escolaridade possuem mais expectativas em relação à organização,

bem como mais opções de emprego (Mowday et al., 1982).

                                                          
4 Comparando as médias dos grupos por 'escolaridade', foram observadas diferenças estatisticamente
significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (4, 913) = 3,714, p = 0,005], com a
organização [F (4, 913) = 3,067, p = 0,016], afetivo [F (4, 913) = 4,606, p = 0,001] e instrumental [F (4,
913) = 20,762, p = 0,000].
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As médias dos diferentes tipos de comprometimento por 'importância atribuída ao

trabalho', 'satisfação com o trabalho' e 'obediência às ordens' estão apresentadas na

Tabela 04. Com relação à importância do trabalho5, os trabalhadores que atribuem uma

elevada importância ao trabalho são os mais comprometidos com o trabalho (6,48), com

a organização (5,91) e afetivamente (5,39). Esses trabalhadores também são mais

comprometidos instrumentalmente (5,27) do que os trabalhadores que atribuem uma

moderada importância ao trabalho (4,92). Como esperado, indivíduos que consideram o

trabalho como algo mais central em suas vidas desenvolvem vínculos mais fortes com a

atividade de trabalho desempenhada, assim como com a empresa para a qual trabalham.

Tabela 04 - Médias de comprometimento por características pessoais relacionadas ao trabalho.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis %

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Importância do trabalho
Baixa 2,9 5,98*** 5,26*** 4,73*** 4,99**
Moderada 12,8 6,19 5,46 4,80 4,92
Elevada 84,3 6,48 5,91 5,39 5,27

Satisfação com o trabalho
Baixa 6,1 5,85*** 4,42*** 3,70*** 4,63***
Moderada 27,9 6,16 5,40 4,74 4,97
Elevada 66,0 6,59 6,15 5,68 5,37

Obediência às ordens
Sempre 50,9 6,50** 5,91* 5,39 5,38***
Só convencido 42,4 6,33 5,72 5,19 5,12
Depende 6,7 6,41 5,93 5,29 4,57

* (p<0,05)    ** (p<0,01)    *** (p<0,001)

                                                          
5 Comparando as médias dos grupos por 'importância atribuída ao trabalho', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (2, 916) = 15,619, p =
0,000], com a organização [F (2, 916) = 14,478, p = 0,000], afetivo [F (2, 916) = 12,872, p = 0,000] e
instrumental [F (2, 916) = 5,279, p = 0,005].
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Quanto maior é a satisfação6 dos grupos de trabalhadores com o trabalho, maiores são

os escores de comprometimento com o trabalho, com a organização e afetivamente. No

caso do comprometimento instrumental, observa-se que os trabalhadores com elevada

satisfação com o trabalho são mais comprometidos (5,37) do que os de baixa (4,63) e os

de moderada satisfação (4,97). Por estarem mais satisfeitos com o trabalho, os

indivíduos também desenvolvem vínculos de compromisso mais fortes, seja com o

trabalho desempenhado, seja com a empresa empregadora, como é possível presumir.

Verifica-se que os trabalhadores que acham que devem sempre cumprir as ordens dos

superiores7, mesmo quando não concordam com elas, são mais comprometidos com o

trabalho (6,50) e com a organização (5,91), do que os trabalhadores que acham que só

devem cumprir as ordens quando estão convencidos de que são corretas (6,33 e 5,72,

respectivamente). Essa mesma tendência é observada com relação ao comprometimento

instrumental com a organização, cujas médias dos trabalhadores que acreditam dever

sempre cumprir as ordens são maiores (5,38) do que as daqueles para os quais o

cumprimento da ordem requer estar convencido da sua correção (5,12). Tal resultado,

associado ao fato de se ter identificado níveis tão elevados de comprometimento,

mesmo entre trabalhadores com vínculos bastante precários, deverá levar a uma

reflexão, ausente na literatura científica, sobre os limites e interfaces entre

comprometimento e obediência. Assim, tais escores podem estar refletindo uma cultura

de obediência que remonta ao secular padrão de exploração agrária dominante no

nordeste.

                                                          
6 Comparando as médias dos grupos por 'satisfação com o trabalho', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (2, 916) = 64,741, p =
0,000], com a organização [F (2, 916) = 132,539, p = 0,000], afetivo [F (2, 916) = 107,324, p = 0,000] e
instrumental [F (2, 916) = 19,300, p = 0,000].
7 Comparando as médias dos grupos por 'obediência às ordens', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nos comprometimentos: com o trabalho [F (2, 916) = 6,941, p = 0,001],
com a organização [F (2, 916) = 3,697, p = 0,025] e instrumental [F (2, 916) = 16,092, p = 0,000].
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Na Tabela 05, são apresentas as médias dos diferentes tipos de comprometimento por

características relativas ao trabalho - duração do contrato; vezes que trabalhou na

organização, no caso dos trabalhadores temporários; tempo de serviço na organização,

no caso de trabalhadores permanentes; e tipo de atividade desenvolvida8.

Grande parte dos trabalhadores das organizações possui a carteira de trabalho assinada

como trabalhadores rurais (74,6%), sendo que, desses, 64,8% desempenham atividades

de campo (como podar, adubar e colher as frutas) e 9,8% desempenham atividades nos

packing houses (como lavar, pesar e embalar as frutas). Atividades técnicas (a exemplo

de pulverizar e irrigar) são realizadas por 16,6% dos trabalhadores e atividades

administrativas por 8,8 %. Entre aqueles que desenvolvem atividades técnicas estão os

técnicos agrícolas e os encarregados, que coordenam grupos de trabalhadores rurais em

campo. Vale lembrar que, em muitos casos, as atividades técnicas e administrativas são

desenvolvidas, nas empresas rurais e agroindustriais, por profissionais de origem e

vivência urbanas. As atividades administrativas, cada vez mais vitais ao desempenho

econômico-financeiro das empresas modernas, muitas vezes, necessitam ser exercidas

no contexto urbano - local onde se encontram os comerciantes de produtos e insumos,

os bancos, os agentes governamentais (Graziano da Silva, 1996). Os trabalhadores que

desenvolvem 'atividades administrativas' são mais comprometidos com o trabalho (6,61)

do que aqueles que desenvolvem 'atividades de campo' (6,37). Quanto ao

comprometimento com a organização, observa-se que os trabalhadores que

desenvolvem 'atividades técnicas' são mais comprometidos (6,05) do que aqueles que

desenvolvem 'atividades de campo' (5,76). Esses também possuem um

                                                          
8 Comparando as médias dos grupos por 'atividades desenvolvidas', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (3, 915) = 4,367, p =
0,005], com a organização [F (3, 915) = 4,657, p = 0,003), afetivo [F (3, 915) = 8,721, p = 0,000] e
instrumental [F (3, 915) = 6,350, p = 0,000].
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comprometimento afetivo menor (5,15) que os trabalhadores que desenvolvem

'atividades técnicas' (5,64) e 'atividades administrativas' (5,74). Com relação ao

comprometimento instrumental, verifica-se que os trabalhadores que desenvolvem

'atividades administrativas' são menos comprometidos (4,69) que os trabalhadores que

desenvolvem as demais atividades - de packing house (5,21), técnicas (5,24) e de campo

(5,28). Os trabalhadores 'de campo', que desempenham as atividades manuais e de

menor prestígio social, são os menos comprometidos com o trabalho, com a

organização e afetivamente. Isso se inverte no que diz respeito ao comprometimento

instrumental, no qual os trabalhadores 'de campo' apresentam os maiores níveis,

permitindo a interpretação de que as oportunidades de emprego, os altos custos

associados a deixar a organização e a necessidade de permanecer nessa organização

afetam o vínculo desses trabalhadores com a mesma.

Tabela 05 - Médias de comprometimento por características relativas ao trabalho.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis %

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Atividades
Administrativas 8,8 6,61** 6,05** 5,74*** 4,69***
Técnicas 16,6 6,51 6,05 5,64 5,24
De campo 64,8 6,37 5,76 5,15 5,28
De packing house 9,8 6,46 5,78 5,27 5,21

Duração do contrato
Determinada
(trabalhador temporário) 28,7 6,45 5,79 5,24 5,33

Vezes na empresa
Mais de uma vez 39,0 6,57 6,06** 5,55** 5,50*
Primeira vez 61,0 6,38 5,59 5,01 5,20

Indeterminada
(trabalhador permanente) 71,3 6,41 5,85 5,32 5,17

Tempo na empresa
Até 1 ano 36,2 6,37* 5,76** 5,12*** 5,22**
Acima de 1 a 5 anos 45,8 6,38 5,82 5,31 5,02
Acima de 5 a 9 anos 10,7 6,55 6,12 5,74 5,46
Acima de 9 anos 7,3 6,60 6,17 5,88 5,48

* (p<0,05)    ** (p<0,01)    *** (p<0,001)
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Embora a duração do contrato seja, em sua maioria, indeterminada (71,3% de

trabalhadores permanentes), observa-se que 28,7% dos trabalhadores são temporários,

contratados, principalmente, nos períodos de safra. De acordo com Graziano da Silva

(1996), espera-se, dentro da nova dinâmica da agricultura brasileira, um crescimento

relativo do contingente de assalariados permanentes em relação aos temporários em

razão dos crescentes requisitos de qualificação dos empregados e da redução da

sazonalidade do trabalho. Entre os temporários, 61,0% estão trabalhando na empresa

pela primeira vez, e entre os permanentes, 82,0% possuem até cinco anos de serviço na

empresa. Nenhum tipo de contrato de trabalho na amostra possui intermediação de

outras entidades, ou seja, todos os trabalhadores possuem um vínculo direto com a

organização empregadora. Dessa forma, a variável 'contrato de trabalho' utiliza, na

amostra estudada, apenas os indicadores de 'duração' e 'atividade desenvolvida'.

Quando investigados os comprometimentos entre trabalhadores 'temporários' - com

duração de contrato determinada - e trabalhadores 'permanentes' - com duração de

contrato indeterminada - verifica-se que não há diferenças estatisticamente significantes

entre esses grupos. Segundo Witte e Näswall (2003), resultados referentes ao

comprometimento organizacional de trabalhadores com diferentes vínculos contratuais

são ambíguos: alguns pesquisadores encontraram uma redução do comprometimento

entre empregados temporários, comparados com empregados com contrato permanente;

enquanto outros estudos não encontraram diferenças. Os autores, no entanto, levantaram

a hipótese de que empregados com um contrato de curta duração, em um processo de

comparação com os empregados permanentes, percebem-se em posição desvantajosa,

levando a sentimentos de privação e iniquidade, o que resultaria em reduzidos níveis de

comprometimento. Essa hipótese não foi confirmada em nenhum dos quatro países
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europeus estudados - Bélgica, Holanda, Itália e Suécia -, possibilitando a conclusão de

que o emprego temporário não é um problema por si mesmo e que pode, também,

possuir alguns fatores positivos, ainda não expostos na literatura. Os autores apontam

para a necessidade de mais pesquisas que investiguem esses fatores.

No entanto, quando o grupo dos 'temporários' é dividido entre aqueles que estão

trabalhando pela 'primeira vez' na organização e aqueles que já trabalharam na

organização como temporários 'mais de uma vez', algumas diferenças são observadas9.

Os 'temporários' que estão trabalhando pela 'primeira vez' na organização são menos

comprometidos com a organização (5,59) e afetivamente (5,01) do que os que já

trabalharam na organização como temporários 'mais de uma vez' (6,06 e 5,55,

respectivamente), sendo também menos comprometidos do que os 'permanentes' (5,85 e

5,32, respectivamente). Entende-se que trabalhadores que retornam à organização,

mesmo como temporários, vivenciam um maior tempo de relação com essa, o que

possibilita o desenvolvimento de um maior vínculo afetivo, em comparação àqueles que

estão trabalhando pela primeira vez. Com relação ao comprometimento instrumental,

observa-se que os trabalhadores que já trabalharam 'mais de uma vez' na organização

como temporários são mais comprometidos (5,50) do que os trabalhadores

'permanentes' (5,17). Embora os permanentes e os temporários que retornam à

organização não apresentem diferenças estatisticamente significantes quanto ao vínculo

afetivo, observa-se que esses últimos desenvolvem um maior vínculo baseado em uma

relação de troca, na qual são fortemente consideradas a necessidade de estar trabalhando

e a dificuldade em encontrar outros empregos.

                                                          
9 Comparando as médias dos grupos por três formas de duração de contrato - permanente, temporários
pela primeira vez e temporário mais de uma vez na empresa -, foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nos comprometimentos: com a organização [F (2, 911) = 6,915, p = 0,001],
afetivo [F (2, 911) = 5,729, p = 0,003] e instrumental [F (2, 911) = 3,551, p = 0,029].
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Quando considerado o 'tempo de serviço na empresa' 10 entre os 'permanentes', verifica-

se que os trabalhadores que possuem mais tempo de serviços na empresa - 'acima de

nove anos' -  e os que possuem 'acima de cinco a nove anos' são mais comprometidos

afetivamente com a organização (5,88 e 5,74, respectivamente) do que os que possuem

'até um ano de empresa' (5,12). No geral, observa-se uma tendência à elevação dos

níveis de comprometimento, à medida que aumenta o tempo de serviço dos

trabalhadores na empresa.

Maior tempo de serviço na empresa está associado com os níveis mais elevados de

comprometimento, como preconizado pela literatura (Fink, 1992; Mathieu & Zajac,

1990). Tamayo et al. (2001), que também encontraram níveis de comprometimento

superiores para trabalhadores com maior tempo de serviço na empresa, sugerem que os

anos passados em uma organização contribuem para construir um vínculo afetivo com

essa, em razão do investimento pessoal nela realizado pelo empregado, o conhecimento

aprofundado da empresa e as amizades desenvolvidas no ambiente do trabalho. Esses

autores alertam para o fato de que a relação causal entre tempo de empresa e

comprometimento seja recíproca, ou seja, o tempo de empresa influencia positivamente

o comprometimento organizacional e, por outro lado, trabalhadores comprometidos com

a organização teriam tendência a permanecer mais tempo nessa. A possível associação

entre tempo de empresa e idade também é levantada pelos autores, que argumentam que

a maturidade psicológica que o empregado desenvolve com a idade pode interferir

também no desenvolvimento do vínculo afetivo com a organização.

                                                          
10 Comparando as médias dos grupos por 'tempo de serviço na empresa', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nos comprometimentos: com o trabalho [F (3, 651) = 2,763, p = 0,041],
com a organização [F (3, 651) = 4,280, p = 0,005), afetivo [F (3, 651) = 7,678, p = 0,000] e instrumental
[F (3, 651) = 4,671, p = 0,003].
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Nas organizações agrícolas participantes da pesquisa, observa-se um maior número de

trabalhadores que desenvolvem atividades de campo (64,6%) e de trabalhadores

permanentes (71,6%) - Tabela 06. Considerando as duas variáveis - 'duração do

contrato' e 'tipo de atividades desenvolvidas' -, a maior parte dos trabalhadores

entrevistados (41,1%) encontra-se entre os 'permanentes de campo'. Os 'permanentes

com atividades técnicas' e os 'temporários trabalhando pela primeira vez na organização

com atividades de campo' constituem, respectivamente 15,2% e 14,2% da amostra.

Tabela 06 - Número e percentual de trabalhadores por tipo de contrato de trabalho.

Duração do contrato*
Indeterminada Determinada**

Variáveis
Permanente

Temporário
que trabalhou

mais de uma vez

Temporário
trabalhando pela

primeira vez

Total

Atividades
Administrativas N 75 1 5 81

% 8,2 0,1 0,5 8,9

Técnicas N 139 4 10 153
% 15,2 0,4 1,1 16,7

De campo N 376 83 130 589
% 41,1 9,1 14,2 64,4

De packing house N 65 13 13 91
% 7,1 1,4 1,4 10,0

Total N 655 101 158 914
% 71,6 11,1 17,3 100

* As porcentagens foram aproximadas.
** Em razão de haver cinco dados perdidos na variável 'vezes que trabalhou na empresa como
temporário', dos 264 trabalhadores temporários, apenas 259 foram classificados em 'mais de uma vez'
(101) ou 'primeira vez' (158).

Verifica-se, ainda, que há uma maior predominância de trabalhadores temporários nas

atividades-fim, desenvolvidas no campo e no packing house. Os trabalhadores

temporários que trabalharam mais de uma vez na empresa em atividades administrativas

(0,1%) e em atividades técnicas (0,4%), e os temporários que trabalham pela primeira

vez na empresa em atividades administrativas (0,5%) e em atividades técnicas (1,1%),
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constituem grupos de trabalhadores muito pequenos e, portanto, não fazem parte das

análises que consideram o tipo de contrato de trabalho.

Na Tabela 07, são descritas as médias de comprometimento por 'tipo de contrato de

trabalho'11. O grupo dos 'temporários que trabalham pela primeira vez na empresa em

atividades de packing house' apresenta-se como o menos comprometido com o trabalho

(5,38), diferenciando-se dos demais grupos. Esse mesmo grupo também possui o menor

escore de comprometimento afetivo com a organização (3,97), apresentando uma

diferença significante com o grupo dos 'permanentes com atividades administrativas'

(5,72) e com o grupo dos 'permanentes com atividades técnicas' (5,65).

Tabela 07 - Médias de comprometimento por contrato de trabalho.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis %

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Contrato de trabalho*

Permanente
Administrativas 8,2 6,60 6,02 5,72 4,64
Técnicas 15,2 6,50 6,06 5,65 5,31
De campo 41,1 6,31 5,75 5,11 5,21
De packing house 7,1 6,60 5,85 5,42 5,32

Temporário
mais de uma vez

De campo 9,1 6,53 6,01 5,06 5,52
De packing house 1,4 6,82 6,23 5,81 5,58

Temporário
primeira vez

De campo 14,2 6,44 5,61 5,06 5,36
De packing house 1,4 5,38 4,92 3,97 4,32

* Trabalhadores temporários em atividades administrativas ou em atividades técnicas, por constituem
grupos muito pequenos, não fazem parte das análises que consideram o tipo de contrato de trabalho.

                                                          
11 Comparando as médias dos grupos por 'contrato de trabalho', foram observadas diferenças
estatisticamente significantes em todos os comprometimentos: com o trabalho [F (10, 902) = 6,571, p =
0,000], com a organização [F (10, 902) = 3,498, p = 0,000], afetivo [F (10, 902) = 4,864, p = 0,000] e
instrumental [F (10, 902) = 4,446, p = 0,000].
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Com relação ao comprometimento instrumental, observa-se que os trabalhadores

temporários que desenvolvem atividades de campo, tanto os que 'trabalharam na

organização mais de uma vez', quanto os que estão 'trabalhando pela primeira vez',

apresentam um maior comprometimento (5,52 e 5,36, respectivamente) do que os

trabalhadores 'permanentes com atividades administrativas' (4,64).

A partir de uma análise dos dados descritivos, pode-se observar que em todos os tipos

de comprometimento os trabalhadores 'temporários de packing house que trabalham

pela primeira vez na empresa' são os menos comprometidos, enquanto os 'temporários

de packing house que trabalharam mais de uma vez' são os mais comprometidos.

Excluindo os temporários de packing house, que representam apenas 2,8% da amostra -

1,4% que 'trabalharam mais de uma vez' e 1,4% que 'trabalham pela primeira vez na

empresa' -, verifica-se:

• Comprometimento com o trabalho: maiores níveis entre os permanentes com

atividades administrativas (6,60) ou de packing house (6,60); e menores níveis

entre os permanentes de campo (6,31).

• Comprometimento com a organização: maiores níveis entre os permanentes com

atividades técnicas (6,06); e menores níveis entre os temporários de campo que

trabalham pela primeira vez na empresa (5,61).

• Comprometimento afetivo: maiores níveis entre os permanentes com atividades

administrativas (5,72); e menores níveis entre temporários de campo que trabalham

pela primeira vez na empresa (5,06) ou que trabalharam mais de uma vez (5,06).

• Comprometimento instrumental: maiores níveis entre temporários de trabalharam

mais de uma vez na empresa (5,52); e menores níveis entre os permanentes com

atividades administrativas (4,64).



92

Observa-se, portanto, que os trabalhadores com atividades de campo são os menos

comprometidos, exceto no que diz respeito ao comprometimento instrumental, no qual

há uma inversão. A seguir, o Quadro 02 sintetiza os achados relativos aos antecedentes

investigados frente aos quatro tipos de comprometimento.

Quadro 02 - Síntese das características pessoais e relativas ao trabalho frente aos comprometimentos.

Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Sexo
Masculino
Feminino

Mulheres mais
comprometidas.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Estado civil
Solteiro
Casado / vive junto
Separado / viúvo

Casados e
'separados e
viúvos' mais
comprometidos.

Casados e
'separados e
viúvos' mais
comprometidos.

Casados e
'separados e
viúvos' mais
comprometidos.

Casados e
'separados e
viúvos' mais
comprometidos.

Idade
Até 25 anos
De 26 a 35 anos
Acima de 36 anos

Pessoas mais
velhas (a partir
de 26) mais
comprometidas.

Pessoas mais
velhas (a partir
de 26) mais
comprometidas.

Quanto maior a
faixa de idade,
maior o
comprometimen
to.

Quanto maior a
faixa de idade,
maior o
comprometimen
to.

Escolaridade
Até primário

incompleto
Primário completo
Ginásio completo
Médio completo
Superior completo

Trabalhadores
com até o
primário
completo são
mais
comprometidos
do que os
trabalhadores
com o ginásio
completo.

Trabalhadores
com o primário
completo são
mais
comprometidos
do que os
trabalhadores
com o ginásio
completo.

Trabalhadores
com o primário
completo ou
com o médio
completo são
mais
comprometidos
do que os
trabalhadores
com o ginásio
completo.

Trabalhadores
com até o
primário
completo são
mais
comprometidos
do que os
trabalhadores
com o ginásio
completo. Esses
são mais
comprometidos
do que aqueles
com superior
completo.
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Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Importância
do trabalho
Baixa
Moderada
Elevada

Trabalhadores
que atribuem
uma elevada
importância ao
trabalho são os
mais
comprometidos.

Trabalhadores
que atribuem
uma elevada
importância ao
trabalho são os
mais
comprometidos.

Trabalhadores
que atribuem
uma elevada
importância ao
trabalho são os
mais
comprometidos.

Trabalhadores
que atribuem
uma elevada
importância ao
trabalho são os
mais
comprometidos
do que os
trabalhadores
que atribuem
uma moderada
importância.

Satisfação com
o trabalho
Baixa
Moderada
Elevada

Quanto maior é
a satisfação com
o trabalho, mais
comprometidos
são os
trabalhadores.

Quanto maior é
a satisfação com
o trabalho, mais
comprometidos
são os
trabalhadores.

Quanto maior é
a satisfação com
o trabalho, mais
comprometidos
são os
trabalhadores.

Trabalhadores
com elevada
satisfação com
o trabalho são
mais
comprometidos
do que os
demais.

Obediência às
ordens
Sempre
Só convencido
Depende

Trabalhadores
que acreditam
que devem
sempre cumprir
as ordens são
mais
comprometidos
do que aqueles
que acham que
devem cumprir
só quando
convencidos de
que estão
corretas.

Trabalhadores
que acreditam
que devem
sempre cumprir
as ordens são
mais
comprometidos
do que aqueles
que acham que
devem cumprir
só quando
convencidos de
que estão
corretas.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Trabalhadores
que acham que
devem sempre
cumprir as
ordens dos
superiores são
mais
comprometidos.
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Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Atividades
Administrativas
Técnicas
De campo
De packing house

Trabalhadores
com atividades
administrativas
são mais
comprometidos
do que aqueles
com atividades
de campo.

Trabalhadores
com atividades
técnicas são
mais
comprometidos
do que aqueles
com atividades
de campo.

Trabalhadores
com atividades
administrativas
ou técnicas são
mais
comprometidos
do que aqueles
com atividades
de campo.

Trabalhadores
com atividades
técnicas, de
campo ou de
packing house
são mais
comprometidos
do que aqueles
com atividades
administrativas.

Duração do
contrato
Temporário
Permanente

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Duração do
contrato
Temporário mais

de uma vez
Temporário

primeira vez
Permanente

Não foram
encontradas
diferenças
estatisticamente
significantes.

Os temporários
que trabalharam
mais de uma
vez na empresa
e os
permanentes
são mais
comprometidos
do que os
temporários que
trabalham pela
primeira vez.

Os temporários
que trabalharam
mais de uma
vez na empresa
e os
permanentes
são mais
comprometidos
do que os
temporários que
trabalham pela
primeira vez.

Os temporários
que trabalharam
mais de uma
vez na empresa
são mais
comprometidos
do que os
permanentes.

Tempo na
empresa
Até 1 ano
Acima de 1 a 5

anos
Acima de 5 a 9

anos
Acima de 9 anos

Tendência que
trabalhadores
com maior
tempo de
serviço sejam
mais
comprometidos.

Tendência que
trabalhadores
com maior
tempo de
serviço sejam
mais
comprometidos.

Trabalhadores
que possuem
mais tempo de
empresa - acima
de cinco anos -
são mais
comprometidos
do que os que
possuem até um
ano de empresa.

Tendência que
trabalhadores
com maior
tempo de
serviço sejam
mais
comprometidos.
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Comprometimento
frente aos focos

Comprometimento
organizacional frente às basesVariáveis

Trabalho Organização Afetiva Instrumental

Temporários
que trabalham
pela primeira
vez na empresa
em atividades
de packing
house são os
menos
comprometidos.

Temporários
que trabalham
pela primeira
vez na empresa,
tanto os de
packing house,
quanto os de
campo são os
menos
comprometidos.

Temporários
que trabalham
pela primeira
vez na empresa
em atividades
de packing
house são
menos
comprometidos
do que
permanentes
com atividades
administrativas
ou técnicas.

Temporários
com atividades
de campo, tanto
os que
trabalharam na
organização
mais de uma
vez, quanto os
que estão
trabalhando
pela primeira
vez, são mais
comprometidos
do que os
permanentes
com atividades
administrativas.

Temporários de packing house que trabalham pela primeira vez na
empresa são os menos comprometidos, enquanto os que trabalharam
mais de uma vez são os mais comprometidos.

Contrato de
trabalho

Atividades x
duração do
contrato

Excluindo os
temporários de
packing house,
os permanentes
com atividades
administrativas
ou de packing
house são os
mais
comprometidos.

Excluindo os
temporários de
packing house,
os permanentes
com atividades
técnicas são os
mais
comprometidos.

Excluindo os
temporários de
packing house,
os permanentes
com atividades
administrativas
são os mais
comprometidos.

Excluindo os
temporários de
packing house,
os permanentes
com atividades
de campo são os
mais
comprometidos.
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CAPÍTULO 6 - Padrões de comprometimento: distribuição em grupos e seus

antecedentes

 Os vínculos de comprometimento frente à organização e ao trabalho

Na presente seção são descritos como os trabalhadores das organizações agrícolas do

pólo Juazeiro/Petrolina articulam os vínculos de comprometimento com dois diferentes

focos do seu contexto de trabalho - organização e trabalho. Foram realizadas análises

para a identificação de padrões de comprometimento com os 919 sujeitos, utilizando o

método Wards. A solução de quatro clusters - grupos - foi a escolhida. Com elevados

índices de comprometimento na amostra, a extração de um número maior de clusters

enfraquecia as diferenças entre os agrupamentos; já a extração de um menor número

concentrava muitos sujeitos em um mesmo cluster - duplo comprometimento. O

emprego da análise de variância - ANOVA -, revelou que os quatro clusters diferiam

quanto às medidas de 'comprometimento com o trabalho' e 'comprometimento com a

organização', em níveis estatisticamente significantes12.

Para facilitar a descrição dos resultados, foi utilizada a seguinte convenção: escores

inferiores a 4,00 serão tratados como 'baixo comprometimento'; de 4,00 a 5,50,

'moderado comprometimento'; e acima de 5,50, 'elevado comprometimento'.

A Figura 03 mostra as médias de comprometimento nos quatro grupos identificados.

Verifica-se que em todos os grupos o 'comprometimento com o trabalho' é maior do que

o 'comprometimento com a organização'. Em sua maioria, os escores são elevados -
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acima de 5,50. O grupo 3 possui um escore moderado, referente ao 'comprometimento

com a organização'. E o grupo 4 é representado por um moderado escore com relação

ao trabalho e um baixo escore com relação à organização.

Figura 03 - Médias de comprometimento por padrões (focos).

Observa-se, na Figura 04, a distribuição dos trabalhadores pelos grupos. Há um cluster

maior - grupo 1 -, que representa 47,1% da amostra e que significa um padrão de

comprometimento muito elevado tanto com o trabalho, quanto com a organização. O

grupo 2, segundo maior (27,1%), é similar ao cluster 1, possuindo duplo

comprometimento, porém com índices menos expressivos. O grupo 3 e o grupo 4,

representam respectivamente 19,6% e 6,2% da amostra.

                                                                                                                                                                         
12 Comparando as médias dos quatro padrões de comprometimento frente aos focos, foram observadas
diferenças estatisticamente significantes no comprometimento com o trabalho [F (3, 915) = 285,451, p =
0,000] e no comprometimento com a organização [F (3, 915) = 1449,246, p = 0,000].
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Figura 04 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (focos).

Ainda com o intuito de descrever os padrões de comprometimento identificados, a

Tabela 08 apresenta a composição de cada grupo em relação a características pessoais

dos participantes. No conjunto das organizações agrícolas participantes da pesquisa,

observa-se um predomínio de trabalhadores do 'sexo masculino' (66,5%), que se reflete

nos quatro padrões identificados. As variações das percentagens quanto à variável sexo

não traduzem diferenças estatisticamente significantes.

No grupo 1 (duplo comprometimento elevado), observa-se a maior participação de

'casados' (62,1%) e de 'separados e viúvos' (6,9%), assim como a menor participação de

solteiros (30,9%), quando comparado a todos os grupos. Já a participação dos solteiros é

maior (57,9%) no grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a

organização). As diferenças encontradas são estatisticamente significantes (X2 = 26,850,

p = 0,000), corroborando a afirmação de Bastos (1994) de que as demandas advindas

das responsabilidades familiares impõem um nível de comprometimento maior com o

trabalho e com a organização empregadora.

27,1%

19,6%
6,2%

47,1%

Grupo 1: duplo comprometimento elevado

Grupo 2: duplo comprometimento

Grupo 3: elevado comprometimento com o trabalho e moderado com a organização

Grupo 4: moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a organização
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Tabela 08 - Percentual de trabalhadores em padrões de comprometimento (focos) por características

pessoais.

Padrões de comprometimento (focos)*Variáveis Total 1 2 3 4

Sexo
Masculino 66,5 67,0 63,5 70,0 64,9
Feminino 33,5 33,0 36,5 30,0 35,1

Estado Civil
Solteiro 37,3 30,9 36,9 46,7 57,9
Casado / vive junto 57,4 62,1 58,2 50,6 38,6
Outro (separado, viúvo) 5,3 6,9 4,8 2,8 3,5

Idade
Até 25 anos 39,6 31,1 41,1 51,4 61,4
De 26 a 35 anos 34,9 36,2 37,1 31,3 26,3
Acima de 36 anos 25,5 32,7 21,8 17,3 12,3

Escolaridade
Até primário incompleto 6,3 8,3 4,0 4,4 7,0
Primário completo 57,0 57,5 59,7 57,8 38,6
Ginásio completo 17,8 15,0 17,7 20,0 31,6
Médio completo 16,1 16,6 14,5 15,0 22,8
Superior completo 2,8 2,5 4,0 2,8 0,0

* Grupo 1: duplo comprometimento elevado
Grupo 2: duplo comprometimento
Grupo 3: elevado comprometimento com o trabalho e moderado com a organização
Grupo 4: moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a organização

Verifica-se que o grupo 1 (duplo comprometimento elevado) possui uma menor

participação de jovens - 'até 25 anos' - (31,1%) e uma maior participação de

trabalhadores com idade 'acima de 36 anos' (32,7%). O grupo 2 (duplo

comprometimento) é representado pelo maior percentual de trabalhadores com idade 'de

26 e 35 anos' (37,1%). Já o grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e

baixo com a organização) congrega o maior percentual de jovens - 'até 25 anos' -

(61,4%) e os menores percentuais de trabalhadores com idade 'de 26 e 35 anos' (26,3%)

e 'acima de 36 anos' (12,3%). A associação entre idade e padrões de comprometimento

revela-se significativa (X2 = 42,325, p = 0,000).
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Com relação à escolaridade, há um ligeiro predomínio de trabalhadores que

completaram o primário (57,0%). Esse predomínio também é observado em todos os

quatro grupos. Entretanto, o grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e

baixo com a organização), comparado com os demais grupos, apresenta a menor

participação de trabalhadores com o 'primário completo' (38,6%). Esse grupo é o

responsável pelos maiores percentuais de trabalhadores com 'ginásio completo' (31,6%)

e 'médio completo' (22,8%). O grupo 1 (duplo comprometimento elevado) possui a

menor participação de trabalhadores com o ginásio completo (15,0%) e a maior

participação de trabalhadores 'não alfabetizados ou que não completaram o primário'

(8,3%). O grupo 2 (duplo comprometimento) congrega o maior percentual de

trabalhadores com o 'primário completo' (59,7%) e com o 'superior completo' (4,0%), e

o menor percentual de trabalhadores com o 'médio completo' (14,5%) e de 'não

alfabetizados ou que não completaram o primário' (4,0%). A relação entre a

escolaridade e os padrões de comprometimento também é estatisticamente significante

(X2 = 23,239, p = 0,026).

Há também relação estatisticamente significante entre os padrões de comprometimento

e as variáveis 'importância atribuída ao trabalho' (X2 = 38,123, p = 0,000), 'satisfação

com o trabalho' (X2 = 204,033; p = ,000) e  'obediência às ordens' (X2 = 15,850, p =

0,015), apresentadas na Tabela 09.

Quanto à importância atribuída ao trabalho e à satisfação com o trabalho, observa-se

que em todos os quatro grupos há um predomínio de trabalhadores que atribuem

elevada importância ao trabalho, seguidos de trabalhadores que atribuem moderada

importância ao trabalho.



101

Tabela 09 - Percentual de trabalhadores em padrões de comprometimento (focos) por características

pessoais relacionadas ao trabalho.

Padrões de comprometimento (focos)Variáveis Total 1 2 3 4

Importância do trabalho*
Baixa 2,9 2,1 2,0 3,9 10,5
Moderada 12,8 8,3 12,9 21,7 19,3
Elevada 84,3 89,6 85,1 74,4 70,2

Satisfação com o trabalho*
Baixa 6,1 1,8 3,2 11,7 33,3
Moderada 27,9 15,2 32,5 44,4 50,9
Elevada 66,0 82,9 64,3 43,9 15,8

Obediência às ordens
Sempre 50,9 52,9 51,8 52,2 26,3
Só convencido 42,4 40,2 41,4 41,7 66,7
Depende 6,7 6,9 6,8 6,1 7,0

* Baixa: de 1 a 3 pontos
Moderada: 4 e 5 pontos
Elevada: 6 e 7 pontos

Como esperado, o grupo 4, com moderado comprometimento com o trabalho, possui o

menor percentual de trabalhadores que atribuem elevada importância ao trabalho

(70,2%) e o maior percentual de trabalhadores que atribuem baixa importância ao

trabalho (10,5%). Esse mesmo grupo também possui o menor percentual de

trabalhadores com elevada satisfação com o trabalho (15,8%) e o maior percentual de

trabalhadores com baixa satisfação com o trabalho (33,3%). Esse grupo destaca-se,

ainda, pelo alto percentual de trabalhadores que cumprem ordens dos superiores apenas

quando estão convencidos de que essas estão corretas (66,7%). Os trabalhadores dos

demais grupos - 1, 2 e 3 -, com índices de comprometimentos mais elevados, em sua

maioria, sempre cumprem as ordens dos superiores, mesmo quando não estão

convencidos de que estão corretas.

A caracterização dos grupos com distintos padrões de comprometimento envolve, ainda,

as médias da 'importância do trabalho' para os trabalhadores das organizações agrícolas
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participantes da pesquisa, assim como as médias da 'satisfação' que esses sentem com

relação ao trabalho. Para tal caracterização, considerou-se a mensuração das duas

variáveis na escala de 1 a 7 pontos - quanto mais importante ou satisfeito, maior o

número atribuído pelo trabalhador.

A média atribuída à variável 'importância do trabalho' foi de 6,42 (Figura 05). Observa-

se que os dois padrões, grupo 1 (elevado duplo comprometimento) e grupo 2 (duplo

comprometimento), que possuem os mais altos índices de duplo comprometimento,

também são os que mais importância atribuem ao trabalho (6,61 e 6,43,

respectivamente). Como esperado, os trabalhadores que compõem o grupo 4 (moderado

comprometimento com o trabalho e baixo com a organização) consideram o trabalho

como menos importante (5,82), quando comparados aos trabalhadores componentes dos

demais grupos.

Figura 05 - Importância do trabalho por padrões de comprometimento (focos).

Quando avaliada a 'satisfação com o trabalho', obteve-se uma média de 5,81 (Figura

06). Seguindo a tendência da variável 'importância do trabalho', observa-se que os

trabalhadores que compõem os dois padrões, grupo 1 (duplo comprometimento

elevado) e grupo 2 (duplo comprometimento), também são os que declaram estar mais
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satisfeitos com o trabalho (6,28 e 5,83, respectivamente). O grupo 4 (moderado

comprometimento com o trabalho e baixo com a organização) é composto por

trabalhadores menos satisfeitos com o trabalho (4,11).

Figura 06 - Satisfação com o trabalho por padrões de comprometimento (focos).

No que se refere ao tipo de atividades desenvolvidas pelos trabalhadores das

organizações agrícolas participantes (Tabela 10), observam-se diferenças

estatisticamente significantes (X2 = 19,471, p = 0,021). O grupo 1 (duplo

comprometimento elevado) possui o menor percentual de trabalhadores com atividades

'de campo' (59,8%) e o maior percentual de trabalhadores com atividades 'técnicas'

(20,6%). No grupo 2 (duplo comprometimento) há um maior predomínio de

trabalhadores que desenvolvem atividades 'administrativas' (10,0%) em relação aos

demais grupos. Já o grupo 3 (elevado comprometimento com o trabalho e moderado

com a organização) destaca-se pelo menor percentual de trabalhadores que desenvolvem

atividades 'de packing house' (9,4%). O grupo 4 (moderado comprometimento com o

trabalho e baixo com a organização) caracteriza-se pelos maiores percentuais de

trabalhadores que desenvolvem atividades 'de campo' (82,5%) e 'de packing house'

(10,5%), e pelos menores percentuais de trabalhadores que desenvolvem atividades

'administrativas' (1,8%) e 'técnicas' (5,3%).
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Tabela 10 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (focos) e características

relativas ao trabalho.

Padrões de comprometimento (focos)Variáveis Total 1 2 3 4

Atividades
Administrativas 8,8 9,7 10,0 7,2 1,8
Técnicas 16,6 20,6 14,1 14,4 5,3
De campo 64,8 59,8 65,9 68,9 82,5
De packing house 9,8 9,9 10,0 9,4 10,5

Duração do contrato
Determinada
(trabalhador temporário) 28,7 28,6 29,3 25,6 36,8

Vezes na empresa*
Mais de uma vez 11,1 13,2 10,1 7,9 8,8
Primeira vez 17,3 15,1 18,5 16,9 29,8

Indeterminada
(trabalhador permanente) 71,3 71,4 70,7 74,4 63,2

Tempo na empresa
Até 1 ano 25,8 25,2 24,9 26,1 33,3
Acima de 1 a 5 anos 32,7 30,3 33,3 39,4 26,3
Acima de 5 a 9 anos 7,6 9,5 6,8 6,1 1,8
Acima de 9 anos 5,2 6,5 6,0 2,8 0,0

* Em razão de haver cinco dados perdidos na variável 'vezes que trabalhou na empresa como temporário', dos 264
(28,7%) trabalhadores temporários, apenas 259 (28,4%) foram classificados em 'mais de uma vez' (11,1%) ou
'primeira vez' (17,3%).

Embora não existam diferenças estatisticamente significantes entre trabalhadores

'temporários' e 'permanentes', atenta-se para a predominância dos 'permanentes'

(71,3%), que pode ser observada em todos os quatro grupos. Também não existem

diferenças estatisticamente significantes entre os quatro padrões de comprometimento

com relação à variável 'vezes em que trabalhou na empresa' para os temporários e à

variável 'tempo de serviço na empresa' para os permanentes.

No entanto, observa-se que o grupo 3 (elevado comprometimento com o trabalho e

moderado com a organização) apresenta o maior percentual relativo de trabalhadores

permanentes (74,4%), o grupo 1 (duplo comprometimento elevado) o maior percentual

relativo de trabalhadores que já trabalharam mais de uma vez como temporários
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(13,2%) e o grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a

organização) o maior percentual relativo de trabalhadores que estão trabalhando na

empresa como temporários pela primeira vez (29,8%). Entre os permanentes, há uma

maior participação relativa de trabalhadores com maior tempo de serviço na empresa -

acima de 9 anos - (6,5%) no grupo 1 (duplo comprometimento elevado) e uma maior

participação relativa de trabalhadores com menor tempo de serviço na empresa - até 1

ano - (33,3%) no grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a

organização).

Na Tabela 11, são considerados os oito tipos de contrato de trabalho mais freqüentes,

que compreendem 97,7% dos trabalhadores da amostra.

Tabela 11 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (focos) e contrato de trabalho.

Padrões de comprometimento (focos)Variáveis Total 1 2 3 4

Contrato de trabalho

Permanente
Administrativas 8,2 8,8 9,3 7,3 1,8
Técnicas 15,2 19,5 11,3 13,5 5,3
De campo 41,1 36,7 41,5 48,3 50,8
De packing house 7,1 6,7 9,3 6,2 3,5

Temporário
mais de uma vez

De campo 9,1 10,0 9,3 6,7 8,8
De packing house 1,4 2,6 0,0 1,1 0,0

Temporário
primeira vez

De campo 14,2 13,0 14,9 13,5 22,8
De packing house 1,4 0,7 0,8 2,2 7,0

Total* 97,7 98,0 96,4 98,8 100,0

* Os valores totais não correspondem a 100% porque não estão sendo considerados os quatro tipos de contrato de
trabalho menos freqüentes ('temporário mais de uma vez com atividades administrativas', 'temporário mais de uma
vez com atividades técnicas', 'temporário primeira vez com atividades administrativas' e 'temporário primeira vez com
atividades técnicas').
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Quando analisada a tabela de contingência, foram observadas células com freqüências

esperadas inferiores a cinco, abrangendo mais de 20% do total de células. Como para a

presente análise não é interessante combinar categorias de modo a aumentar as

freqüências esperadas, as condições para o emprego da Prova do Qui-quadrado

(Bunchaft & Kellner, 1999) não foram atendidas e, portanto, a análise ficou restrita às

estatísticas descritivas.

No grupo 1 (duplo comprometimento elevado), observam-se os percentuais mais

elevados de trabalhadores 'temporários mais de uma vez / de campo' (10,0%),

'temporários mais de uma vez / de packing house' (2,6%) e 'permanentes / técnicas'

(19,5%), comparados com os percentuais observados nos demais padrões. Em oposição,

ocorre, nesse grupo, a participação mais reduzida de 'temporários primeira vez / de

campo' (13,0%), 'temporários primeira vez / de packing house' (0,7%) e 'permanentes /

de campo' (36,7%). O grupo 2 (duplo comprometimento) é caracterizado pelos

percentuais mais elevados dos 'permanentes / administrativas' (9,3%) e dos

'permanentes / de packing house' (9,3%). Não há ocorrência de 'temporários mais de

uma vez / de packing house' (0,0%) nesse grupo.

A menor participação de 'temporários mais de uma vez / de campo' (6,7%) está no

grupo 3 (elevado comprometimento com o trabalho e moderado com a organização).

Esse grupo possui o segundo maior percentual de 'permanentes / de campo' (48,3%). No

grupo 4 (moderado comprometimento com o trabalho e baixo com a organização)

encontra-se a maior participação de trabalhadores 'temporários primeira vez / de campo'

(22,8%), 'temporários primeira vez / de packing house' (7,0%) e de 'permanentes / de

campo' (50,8%). Encontra-se também nesse grupo a menor participação entre os
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'permanentes / administrativas' (1,8%), 'permanentes / técnicas' (5,3%) e 'permanentes /

de packing house' (3,5%). Não há ocorrência de 'temporário mais de uma vez / de

packing house' (0,0%) nesse grupo.

O Quadro 03, a seguir, sintetiza o perfil dos quatro diferentes padrões de

comprometimento, segundo os focos, levantando as características pessoais e as

características relativas ao trabalho que mais se destacaram.

Quadro 03 - Síntese dos aspectos que caracterizam os padrões de comprometimento (focos).

Grupos Características dos trabalhadores

1 duplo comprometimento
elevado

Predomínio de homens, casados, com maior
participação relativa de pessoas mais velhas e com
menor escolaridade.

Maior participação relativa de trabalhadores que
atribuem elevada importância ao trabalho, de
trabalhadores que estão mais satisfeitos com o
trabalho que desempenham e de trabalhadores que
sempre cumprem as ordens dos superiores, mesmo
quando não estão convencidos de que elas estão
corretas.

Participação relativamente maior de trabalhadores
que desenvolvem atividades técnicas e de
trabalhadores que já trabalharam mais de uma vez na
empresa como temporários. Entre os permanentes, há
uma maior participação relativa de trabalhadores com
maior tempo de serviço na empresa.

Maior participação relativa de trabalhadores
'temporários mais de uma vez'  tanto de 'campo',
como de 'packing house', e de trabalhadores
'permanentes / técnicas'.
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Grupos Características dos trabalhadores

2 duplo comprometimento Participação relativamente maior de mulheres,
casadas, com o primário completo ou o superior
completo.

Maior participação relativa de trabalhadores que
desenvolvem atividades administrativas.

Participação relativamente maior de 'permanentes /
administrativas' e de 'permanentes / de packing
house'.

3 elevado comprometimento
com o trabalho e moderado
com a organização

Predomínio de homens, com maior participação
relativa de solteiros.

Há uma maior participação relativa de trabalhadores
permanentes.

Possui a segunda maior participação de 'permanentes
/ de campo'.

4 moderado
comprometimento com o
trabalho e baixo com a
organização

Participação relativamente maior de mulheres,
pessoas solteiras, mais jovens, com o ginásio ou
médio completo.

Maior participação relativa de trabalhadores que
atribuem baixa importância ao trabalho, de
trabalhadores que estão mais insatisfeitos com o
trabalho que desempenham e de trabalhadores que
cumprem as ordens dos superiores, apenas quando
estão convencidos de que elas estão corretas.

Participação relativamente maior de trabalhadores de
campo e de packing house, e de trabalhadores que
estão trabalhando pela primeira vez como
temporários. Entre os permanentes, há uma maior
participação relativa de trabalhadores com menor
tempo de serviço na empresa.

Maior participação relativa de trabalhadores
'temporários primeira vez' tanto de 'campo', como de
'packing house', e de 'permanentes / campo'.

A identificação dos quatro padrões de comprometimento, tomando como focos o

trabalho e a organização, corrobora estudos que demonstram a possibilidade dos

indivíduos se identificarem, simultaneamente ou não, com diferentes focos de
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comprometimento. Entretanto, os padrões, embora distintos, não formaram pares

antagônicos como em estudos anteriores com dois focos - organização e

carreira/profissão - (Bastos et al., 1998) e com três focos - organização,

careira/profissão e sindicato - (Bastos, 1994; Bastos & Borges-Andrade, 1999; Bastos &

Costa, 2000). Os elevados níveis de comprometimento da amostra concentraram os

trabalhadores nos grupos dos duplamente comprometidos (74,2%). Não foram

identificados grupos de trabalhadores que apresentassem baixos índices de

comprometimento com o trabalho, não viabilizando a formação de um grupo de

trabalhadores descomprometidos.

Os achados sugerem que fortes vínculos com o trabalho e com a organização tendem a

ser compatíveis entre os trabalhadores das organizações agrícolas - o comprometimento

com o trabalho e com a organização coexistem na forma de um duplo vínculo -, embora

haja a possibilidade de conflito entre os focos, como o apresentado pelo grupo 4, que

possui um moderado comprometimento com o trabalho, porém um baixo

comprometimento com a organização. Ou seja, alguns trabalhadores são menos

comprometidos com um dos aspectos e mais com outro, justificando a importância da

investigação de múltiplos comprometimentos, em contraste ao estudo de um foco

isolado de comprometimento. Portanto, a utilização de padrões como unidade de

análise, com dois focos de comprometimento, simultaneamente, viabiliza uma maior

aproximação da complexidade natural do ser humano, minimizando a fragmentação

característica de muitos estudos da área.

Após a identificação dos grupos compostos por trabalhadores com formas similares de

estruturação de compromissos frente aos dois focos, foi possível caracterizá-los em
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termos das variáveis pessoais e relativas ao trabalho. A presente dissertação procurou

avançar, também, no sentido de identificar alguns fatores que podem estar associados

aos distintos padrões de comprometimento, levantando o questionamento da

determinação desses a partir de fatores pessoais ou contextuais. Os resultados indicaram

que existem relações entre os padrões de comprometimento identificados e alguns dos

fatores estudados: estado civil, idade, escolaridade, importância do trabalho, satisfação

com o trabalho, obediência às ordens e tipo de atividade desenvolvida. A descrição

desses fatores, em cada grupo, mostrou-se importante para apontar as diferenciações

entre os grupos com distintos padrões de comprometimento.
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As bases afetiva e instrumental do comprometimento organizacional

Na presente seção, aborda-se o foco organização, examinando as duas principais bases

do comprometimento: afetiva e instrumental. Para tanto, descreve-se como os

trabalhadores das organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina articulam elementos

afetivos e instrumentais como bases para a sua relação com a organização empregadora.

Assim como na identificação dos padrões de comprometimento frente aos focos, foram

realizadas análises com os 919 sujeitos, utilizando o método Wards. A solução de

quatro clusters - grupos - também foi a escolhida. Com elevados índices de

comprometimento na amostra, a extração de um número maior de clusters enfraquecia

as diferenças entre os agrupamentos; já a extração de um menor número concentrava

muitos sujeitos em um mesmo cluster - duplo comprometimento. O emprego da análise

de variância - ANOVA -, revelou que os quatro clusters diferiam quanto às medidas de

'comprometimento afetivo' e 'comprometimento instrumental', em níveis

estatisticamente significantes13.

Foi utilizada a mesma convenção adotada para a descrição dos resultados dos padrões

frente aos focos: escores inferiores a 4,00 serão tratados como 'baixo

comprometimento'; de 4,00 a 5,50, 'moderado comprometimento'; e acima de 5,50,

'elevado comprometimento'. A Figura 07 mostra as médias de comprometimento nos

quatro grupos identificados. Observa-se quatro escores elevados - acima de 5,50 -, dois

escores moderados - de 4,00 a 5,50 - e dois escores baixos - inferiores a 4,00.

                                                          
13 Comparando as médias dos quatro padrões de comprometimento frente às bases, foram observadas
diferenças estatisticamente significantes no comprometimento afetivo [F (3, 915) = 946,920, p = 0,000] e
no comprometimento instrumental [F (3, 915) = 441,818, p = 0,000].
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O grupo 1, que possui os mais altos escores, possui um elevado comprometimento tanto

afetivo, quanto instrumental. O grupo 2 é representado por um moderado

comprometimento afetivo e um elevado comprometimento instrumental. Já o grupo 3 é

composto por trabalhadores com elevado comprometimento afetivo e baixo

comprometimento instrumental. O grupo 4 é representado por um baixo escore em

relação à afetividade e um moderado escore em relação à instrumentalidade.

Figura 07 - Médias de comprometimento por padrões (bases).

Na Figura 08, verifica-se a distribuição dos trabalhadores pelos quatro grupos. Há um

cluster maior - grupo 2 -, que representa 31,4% da amostra. O segundo maior cluster

(29,5%) - grupo 1 - possui um elevado comprometimento tanto afetivo, quanto

instrumental. O grupo 4 e o grupo 3, representam respectivamente 22,5% e 16,6% da

amostra.
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Figura 08 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (bases).

A Tabela 12, a seguir, apresenta a composição de cada grupo em relação a

características pessoais dos participantes. No conjunto das organizações agrícolas

participantes da pesquisa, observa-se um predomínio de trabalhadores do 'sexo

masculino' (66,5%), que se reflete nos quatro padrões identificados. As variações das

percentagens quanto à variável sexo não traduzem diferenças estatisticamente

significantes.

No grupo 1 (duplo comprometimento elevado) observa-se a maior participação de

'casados' (66,1%) e de 'separados e viúvos' (7,7%), assim como a menor participação de

solteiros (26,2%), quando comparados todos os grupos. Já a participação dos solteiros é

maior (49,8%) no grupo 4 (baixo comprometimento afetivo e moderado

comprometimento instrumental). As diferenças encontradas entre os grupos são

estatisticamente significantes (X2 = 39,824, p = 0,000).
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Tabela 12 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (bases) e características

pessoais.

Padrões de comprometimento (bases)*Variáveis Total 1 2 3 4

Sexo
Masculino 66,5 63,8 68,4 68,6 65,7
Feminino 33,5 36,2 31,6 31,4 34,3

Estado Civil
Solteiro 37,3 26,2 33,3 47,7 49,8
Casado / vive junto 57,4 66,1 60,8 48,4 47,8
Outro (separado, viúvo) 5,3 7,7 5,9 3,9 2,4

Idade
Até 25 anos 39,6 27,8 36,7 42,8 57,0
De 26 a 35 anos 34,9 36,7 34,3 39,5 30,0
Acima de 36 anos 25,5 35,6 29,0 17,8 13,0

Escolaridade
Até primário incompleto 6,3 9,6 6,3 1,3 5,8
Primário completo 57,0 60,1 65,5 41,8 52,2
Ginásio completo 17,8 11,8 16,0 21,6 25,1
Médio completo 16,1 17,0 11,1 26,1 14,5
Superior completo 2,8 1,5 1,0 9,2 2,4

* Grupo 1: duplo comprometimento elevado
Grupo 2: moderado comprometimento afetivo e elevado comprometimento instrumental
Grupo 3: elevado comprometimento afetivo e baixo comprometimento instrumental
Grupo 4: baixo comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental

Verifica-se que o grupo 1 (duplo comprometimento elevado) possui uma menor

participação de jovens - 'até 25 anos' - (27,8%) e uma maior participação de

trabalhadores com idade 'acima de 36 anos' (35,6%). O grupo 3 (elevado

comprometimento afetivo e baixo comprometimento instrumental) é representado pelo

maior percentual de trabalhadores com idade 'de 26 e 35 anos' (39,5%). Já o grupo 4

(baixo comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental) congrega

o maior percentual de jovens - 'até 25 anos' - (57,0%) e os menores percentuais de

trabalhadores com idade 'de 26 e 35 anos' (30,0%) e 'acima de 36 anos' (13,0%). A

associação entre idade e padrões de comprometimento revela-se significativa (X2 =

57,241, p = 0,000).
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Com relação à escolaridade, há um ligeiro predomínio de trabalhadores que

completaram o primário (57,0%). Esse predomínio também é observado em todos os

quatro grupos. Entretanto, o grupo 3 (elevado comprometimento afetivo e baixo

comprometimento instrumental), comparado com os demais grupos, apresenta a menor

participação de trabalhadores com o 'primário completo' (41,8%). Esse grupo é o

responsável pelos maiores percentuais de trabalhadores com 'médio completo' (26,1%) e

'superior completo' (9,2%). O grupo 1 (duplo comprometimento elevado) possui a

maior participação de trabalhadores 'não alfabetizados ou que não completaram o

primário' (9,6%). O grupo 2 (moderado comprometimento afetivo e elevado

comprometimento instrumental) congrega o maior percentual de trabalhadores com o

'primário completo' (65,5%) e o grupo 4 (baixo comprometimento afetivo e moderado

comprometimento instrumental), o maior percentual de trabalhadores com o 'ginásio

completo' (25,1%). A relação entre a escolaridade e os padrões de comprometimento

também é estatisticamente significante (X2 = 76,456, p = 0,000).

Há também relação estatisticamente significante entre os padrões de comprometimento

e as variáveis 'importância atribuída ao trabalho' (X2 = 32,274, p = 0,000), 'satisfação

com o trabalho' (X2 = 129,898, p = 0,000) e  'obediência às ordens' (X2 = 17,287, p =

0,008), apresentadas na Tabela 13.

Quanto à importância atribuída ao trabalho, observa-se que, em todos os quatro grupos,

há um predomínio de trabalhadores que atribuem elevada importância ao trabalho,

seguidos de trabalhadores que atribuem moderada importância ao trabalho. O grupo 4,

representado por um baixo comprometimento afetivo e moderado comprometimento

instrumental, possui o menor percentual de trabalhadores que atribuem elevada
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importância ao trabalho (72,0%) e o maior percentual de trabalhadores que atribuem

baixa importância ao trabalho (5,3%). Esse mesmo grupo também possui o menor

percentual de trabalhadores com elevada satisfação com o trabalho (39,6%) e o maior

percentual de trabalhadores com baixa satisfação com o trabalho (16,4%). Esse grupo

destaca-se, ainda, pelo alto percentual de trabalhadores que cumprem ordens dos

superiores apenas quando estão convencidos de que essas estão corretas (48,3%). Os

trabalhadores dos demais grupos - 1, 2 e 3 -, com índices de comprometimentos mais

elevados, em sua maioria, sempre cumprem as ordens dos superiores, mesmo quando

não estão convencidos de que estão corretas.

Tabela 13 - Percentual de trabalhadores em padrões de comprometimento (bases) por características

pessoais relacionadas ao trabalho.

Padrões de comprometimento (bases)Variáveis Total 1 2 3 4

Importância do trabalho*
Baixa 2,9 2,6 2,4 1,3 5,3
Moderada 12,8 8,5 11,8 9,2 22,7
Elevada 84,3 88,9 85,8 89,5 72,0

Satisfação com o trabalho*
Baixa 6,1 1,1 4,9 3,3 16,4
Moderada 27,9 13,3 31,3 25,5 44,0
Elevada 66,0 85,6 63,9 71,2 39,6

Obediência às ordens
Sempre 50,9 55,7 54,5 45,1 43,5
Só convencido 42,4 39,1 41,0 43,1 48,3
Depende 6,7 5,2 4,5 11,8 8,2

* Baixa: de 1 a 3 pontos
Moderada: 4 e 5 pontos
Elevada: 6 e 7 pontos

A caracterização dos grupos com distintos padrões de comprometimento envolve, ainda,

as médias da 'importância do trabalho' para os trabalhadores das organizações agrícolas

participantes da pesquisa, assim como as médias da 'satisfação' que esses sentem com

relação ao trabalho. Para tal caracterização, considerou-se a mensuração das duas
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variáveis na escala de 1 a 7 pontos - quanto mais importante ou satisfeito, maior o

número atribuído pelo trabalhador.

A média atribuída à variável 'importância do trabalho' foi de 6,42 (Figura 09). Observa-

se que os dois padrões que possuem os mais altos índices de comprometimento afetivo,

grupo 1 (duplo comprometimento elevado) e grupo 3 (elevado comprometimento

afetivo e baixo comprometimento instrumental), também são os que mais importância

atribuem ao trabalho (6,60 e 6,56, respectivamente). Os trabalhadores que compõem o

grupo com o mais baixo comprometimento afetivo - grupo 4 (baixo comprometimento

afetivo e moderado comprometimento instrumental) - consideram o trabalho como

menos importante (6,04), quando comparados aos trabalhadores componentes dos

demais grupos.

Figura 09 - Importância do trabalho por padrões de comprometimento (bases).

Quando avaliada a 'satisfação com o trabalho', obteve-se uma média de 5,81 (Figura

10). Seguindo a tendência da variável 'importância do trabalho', observa-se que os

trabalhadores que compõem os dois padrões, grupo 1 (duplo comprometimento

elevado) e grupo 3 (elevado comprometimento afetivo e baixo comprometimento

instrumental), também são os que declaram estar mais satisfeitos com o trabalho (6,38 e
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5,97, respectivamente). O grupo 4 (baixo comprometimento afetivo e moderado

comprometimento instrumental) é composto por trabalhadores menos satisfeitos com o

trabalho (5,00).

Figura 10 - Satisfação com o trabalho por padrões de comprometimento (bases).

No que se refere ao tipo de atividades desenvolvidas pelos trabalhadores das

organizações agrícolas participantes (Tabela 14), observam-se diferenças

estatisticamente significantes (X2 = 46,343, p = 0,000). O grupo 3 (elevado

comprometimento afetivo e baixo comprometimento instrumental) possui o menor

percentual de trabalhadores com atividades 'de campo' (51,6%) e 'de packing house'

(7,2%), e o maior percentual de trabalhadores com atividades 'administrativas' (19,6%)

e 'técnicas' (21,6%). No grupo 4 (baixo comprometimento afetivo e moderado

comprometimento instrumental) observa-se uma inversão: há um predomínio de

trabalhadores que desenvolvem atividades 'de campo' (73,4%) e 'de packing house'

(10,6%), e um menor percentual de trabalhadores que desenvolvem 'administrativas'

(4,8%) e 'técnicas' (11,1%), quando comparados aos demais grupos.
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Tabela 14 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (bases) e características

relativas ao trabalho.

Padrões de comprometimento (bases)Variáveis Total 1 2 3 4

Atividades
Administrativas 8,8 8,5 6,3 19,6 4,8
Técnicas 16,6 21,0 13,9 21,6 11,1
De campo 64,8 60,1 69,4 51,6 73,4
De packing house 9,8 10,3 10,4 7,2 10,6

Duração do contrato
Determinada
(trabalhador temporário) 28,7 30,6 30,6 17,6 31,9

Vezes na empresa
Mais de uma vez 11,1 14,9 11,5 7,8 7,8
Primeira vez 17,3 15,2 18,5 9,8 23,9

Indeterminada
(trabalhador permanente) 71,3 69,4 69,4 82,4 68,1

Tempo na empresa
Até 1 ano 25,8 23,6 25,7 24,2 30,0
Acima de 1 a 5 anos 32,7 29,2 28,1 45,8 33,8
Acima de 5 a 9 anos 7,6 9,6 9,7 6,5 2,9
Acima de 9 anos 5,2 7,0 6,3 5,9 1,0

* Em razão de haver cinco dados perdidos na variável 'vezes que trabalhou na empresa como temporário', dos 264
(28,7%) trabalhadores temporários, apenas 259 (28,4%) foram classificados em 'mais de uma vez' (11,1%) ou
'primeira vez' (17,3%).

Existem diferenças estatisticamente significantes entre as distribuições nos padrões de

comprometimento frente às bases ao se comparar trabalhadores 'temporários' e

'permanentes' (X2 = 11,130, p = 0,011). Observa-se, no grupo 3 (elevado

comprometimento afetivo e baixo comprometimento instrumental), uma maior

concentração de trabalhadores 'permanentes' (82,4%), assim como uma menor

concentração de trabalhadores 'temporários' (17,6%). Já no grupo 4 (baixo

comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental), há uma maior

participação de trabalhadores 'temporários' (31,9%) e uma menor participação de

trabalhadores 'permanentes' (68,1%).
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Também existem diferenças estatisticamente significantes entre os quatro padrões de

comprometimento com relação à variável 'vezes em que trabalhou na empresa' para os

temporários (X2 = 20,999, p = 0,002) e à variável 'tempo de serviço na empresa' para os

permanentes (X2 = 39,950, p = 0,000). Encontra-se, no grupo 1 (duplo

comprometimento elevado), o maior percentual de trabalhadores que já trabalharam na

empresa 'mais de uma vez' como temporários (14,9%), enquanto que, no grupo 4 (baixo

comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental), verifica-se o

maior percentual de trabalhadores que estão trabalhando na empresa pela primeira vez

(23,9%). Quanto ao 'tempo de serviço na empresa', observa-se que os trabalhadores com

menor tempo - até um ano - estão mais concentrados (30,0%) no grupo 4 (baixo

comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental), e os

trabalhadores com maior tempo - acima de nove anos - estão mais concentrados (7,0%)

no grupo 1 (duplo comprometimento elevado).

Na Tabela 15, são considerados os oito tipos de contrato de trabalho mais freqüentes,

que compreendem 97,7% dos trabalhadores da amostra. Assim como ocorrido na

análise dos padrões de comprometimento frente aos focos, quando examinada a tabela

de contingência, foram observadas células com freqüências esperadas inferiores a cinco,

abrangendo mais de 20% do total de células. Como para a presente análise não é

interessante combinar categorias de modo a aumentar as freqüências esperadas, as

condições para o emprego da Prova do Qui-quadrado (Bunchaft & Kellner, 1999) não

foram atendidas e, portanto, a análise ficou restrita às estatísticas descritivas.
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Tabela 15 - Percentual de trabalhadores por padrões de comprometimento (bases) e contrato de trabalho.

Padrões de comprometimento (bases)Variáveis Total 1 2 3 4

Contrato de trabalho

Permanente
Administrativas 8,2 7,8 5,6 18,3 4,9
Técnicas 15,2 20,1 12,9 18,3 9,8
De campo 41,1 33,8 43,9 39,9 47,8
De packing house 7,1 8,2 7,7 5,9 5,9

Temporário
mais de uma vez

De campo 9,1 12,3 9,4 5,2 7,3
De packing house 1,4 1,5 2,1 1,3 0,5

Temporário
primeira vez

De campo 14,2 13,8 16,0 6,5 18,0
De packing house 1,4 0,7 0,7 0,0 4,4

Total* 97,7 98,2 98,3 95,4 98,6

* Os valores totais não correspondem a 100% porque não estão sendo considerados os quatro tipos de contrato de
trabalho menos freqüentes ('temporário mais de uma vez com atividades administrativas', 'temporário mais de uma
vez com atividades técnicas', 'temporário primeira vez com atividades administrativas' e 'temporário primeira vez com
atividades técnicas').

No grupo 1 (duplo comprometimento elevado), observam-se os percentuais mais

elevados de trabalhadores 'permanentes / técnicas' (20,1%), 'permanentes / de packing

house' (8,2%) e 'temporários mais de uma vez / de campo' (12,3%), comparados com os

percentuais observados nos demais padrões. Em oposição, ocorre, nesse grupo, a

participação mais reduzida de 'permanentes / de campo' (33,8%). O grupo 2 (moderado

comprometimento afetivo e elevado comprometimento instrumental) é caracterizado

pelo percentual mais elevado dos 'temporários mais de uma vez / de packing house'

(2,1%).

A maior participação de 'permanentes / administrativas' (18,3%) está no grupo 3

(elevado comprometimento afetivo e baixo comprometimento instrumental). Esse grupo

possui os menores percentuais de 'temporários mais de uma vez / de campo' (5,2%) e
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'temporários primeira vez / de campo' (6,5%). Não há ocorrência de 'temporário

primeira vez / de packing house' (0,0%) nesse grupo. No grupo 4 (baixo

comprometimento afetivo e moderado comprometimento instrumental), encontra-se a

maior participação de trabalhadores 'temporários primeira vez / de campo' (18,0%),

'temporários primeira vez / de packing house' (4,4%) e de 'permanentes / de campo'

(47,8%). Encontra-se também nesse grupo a menor participação entre os 'permanentes /

técnicas' (9,8%) e 'temporários mais de uma vez / de packing house' (0,5%).

O Quadro 04, a seguir, sintetiza o perfil dos quatro diferentes padrões de

comprometimento, segundo as bases, levantando as características pessoais e as

características relativas ao trabalho que mais se destacaram.

Quadro 04 - Síntese dos aspectos que caracterizam os padrões de comprometimento (bases).

Grupos Características dos trabalhadores

1 duplo comprometimento
elevado

Predomínio relativo de mulheres, com maior
participação de pessoas casadas, mais velhas e com
menor escolaridade.

Há uma maior participação relativa de trabalhadores
que estão mais satisfeitos com o trabalho que
desempenham e de trabalhadores que sempre
cumprem as ordens dos superiores, mesmo quando
não estão convencidos de que elas estão corretas.

Participação relativamente maior de trabalhadores
que já trabalharam mais de uma vez na empresa
como temporários. Entre os permanentes, há uma
maior participação relativa de trabalhadores com
maior tempo de serviço na empresa.

Maior participação relativa de trabalhadores
'temporários mais de uma vez / de campo' e de
trabalhadores 'permanentes' que desempenham
atividades 'técnicas' e 'de packing house'.
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Grupos Características dos trabalhadores

2 moderado
comprometimento afetivo e
elevado comprometimento
instrumental

Predomínio de homens, de pessoas casadas, e jovens.
Maior participação de trabalhadores com o primário
completo.

Segunda maior participação relativa de trabalhadores
que sempre cumprem as ordens dos superiores,
mesmo quando não estão convencidos de que elas
estão corretas.

Participação relativamente maior de trabalhadores
permanentes com 'acima de cinco a nove anos' de
serviço na empresa.

Há uma maior participação relativa de trabalhadores
'temporários mais de uma vez / de packing house'.

3 elevado comprometimento
afetivo e baixo
comprometimento
instrumental

Maior participação relativa de homens, de pessoas
com idade entre 26 e 35 anos, de trabalhadores que
completaram o ensino médio ou o superior, com
predomínio de casados.

Há uma maior participação relativa de trabalhadores
que atribuem uma elevada importância ao trabalho.

Participação relativamente maior de trabalhadores
que desenvolvem atividades administrativas e
técnicas. Há uma maior participação relativa de
trabalhadores permanentes e daqueles que possuem
acima de um a cinco anos de serviço na empresa.

Possui a maior participação de trabalhadores
'permanentes' que desenvolvem atividades
'administrativas'.
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Grupos Características dos trabalhadores

4 baixo comprometimento
afetivo e moderado
comprometimento
instrumental

Predomínio de homens, com participação
relativamente maior de pessoas solteiras, mais
jovens, com o antigo curso do ginásio completo.

Maior participação relativa de trabalhadores que
atribuem baixa importância ao trabalho, de
trabalhadores que estão mais insatisfeitos com o
trabalho que desempenham e de trabalhadores que
cumprem as ordens dos superiores, apenas quando
estão convencidos de que elas estão corretas.

Participação relativamente maior de trabalhadores de
campo e de packing house, e de trabalhadores que
estão trabalhando pela primeira vez como
temporários. Entre os permanentes, há uma maior
participação relativa de trabalhadores com menor
tempo de serviço na empresa.

Há uma maior participação relativa de trabalhadores
'temporários primeira vez' tanto 'de campo', como 'de
packing house', e de 'permanentes / de campo'.

A identificação dos quatro padrões de comprometimento, tomando as bases afetiva e

instrumental, corrobora estudos que demonstram a possibilidade dos indivíduos se

comprometerem com a organização, a partir de diferentes bases do comprometimento.

Entretanto, assim como relatado na discussão acerca dos padrões frente aos focos, os

padrões frente às bases, embora distintos, não formaram pares antagônicos como em

estudos anteriores com duas bases - afetiva e instrumental - (Fonseca & Bastos, 2002) e

com três bases - afetiva, instrumental e normativa - (Bandeira et al., 1999a; Medeiros &

Enders, 1997; Rego & Souto, 2002; Rocha & Bastos, 1999). Os grupos 1 e 2 apontam

para a coexistência de fortes vínculos afetivo e instrumental, demonstrando a

compatibilidade desses entre 60,9% dos trabalhadores das organizações agrícolas. Já

entre 39,1% dos trabalhadores pode se observar um conflito, tendo uma base com níveis

elevados ou moderados de comprometimento e a outra com baixos níveis. Portanto, a

utilização de padrões como unidade de análise, com duas bases de comprometimento,
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simultaneamente, viabiliza uma maior aproximação da complexidade natural do ser

humano, minimizando a fragmentação característica de muitos estudos da área.

Após a identificação dos grupos compostos por trabalhadores com formas similares de

estruturação de compromissos frente às duas bases, foi possível caracterizá-los em

termos das variáveis pessoais e relativas ao trabalho. Procurou-se avançar, também, no

sentido de identificar alguns fatores que podem estar associados aos distintos padrões de

comprometimento frente às bases, levantando o questionamento da determinação desses

a partir de fatores pessoais ou contextuais. Os resultados indicaram que todos os fatores

relacionados aos padrões de comprometimento identificados frente aos focos, também

se relacionam com os padrões de comprometimento identificados frente às bases: estado

civil, idade, escolaridade, importância do trabalho, satisfação com o trabalho,

obediência às ordens e tipo de atividade desenvolvida. Acrescenta-se, no caso das bases,

os fatores: duração do contrato; vezes que trabalhou na organização entre os

temporários; e tempo de serviço na organização entre os permanentes. A descrição

desses fatores, em cada grupo, mostrou-se importante para apontar as diferenciações

entre os grupos com distintos padrões de comprometimento.

A partir dos resultados obtidos, tanto nas análises que tomam o comprometimento

isoladamente, quanto naquelas cuja unidade são padrões de comprometimento, pode-se

constatar que a extensão da pesquisa para o segmento de trabalhadores das organizações

agrícolas fortalece um conjunto de hipóteses que, ao longo do tempo, vem sendo

confirmadas pelos dados. Reporta-se aqui àquelas relações entre variáveis antecedentes

classicamente utilizadas na pesquisa de comprometimento. Os presentes dados reforçam
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a relação entre comprometimento e variáveis como estado civil, idade e tempo de

serviço na organização.

Os resultados fortalecem, adicionalmente, a relevância de se tratar o comprometimento

como um fenômeno multidimensional, visando à compreensão dos vínculos dos

indivíduos com variados aspectos do trabalho de uma maneira mais complexa.

Finalmente, coloca-se a necessidade de levantar hipóteses para os elevados escores de

comprometimento que predominaram entre os trabalhadores das organizações agrícolas

estudadas, assim como o desafio de explorar a relação entre comprometimento e

obediência.
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 PARTE IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de comprometimento no trabalho tem atraído o interesse de muitos

estudiosos. Embora grande parte dos estudos investigue apenas um foco de

comprometimento, principalmente a organização, observa-se uma tendência a

compreender o comprometimento dentro de uma perspectiva multidimensional.

A presente dissertação, seguindo essa tendência, descreveu os níveis de

comprometimento dos trabalhadores de organizações agrícolas frente aos focos:

trabalho e organização. Descreveu, também, os níveis de comprometimento de

elementos afetivos e instrumentais como bases para a relação trabalhador e organização

empregadora. Foram observados elevados níveis de comprometimento em todos os

focos e bases investigados. Como já mencionado, os achados reforçaram a relação entre

comprometimento e clássicas variáveis antecedentes como estado civil, idade e tempo

de serviço na organização.

Em um segundo momento, foram identificados quatro padrões de comprometimento do

trabalhador tanto frente aos focos - trabalho e organização -, quanto frente às bases -

afetiva e instrumental. Embora demonstrando a possibilidade dos trabalhadores se

vincularem de distintas formas, não foram identificados pares antagônicos. Em especial,

não foram identificados grupos de trabalhadores descomprometidos. Todos os padrões

de comprometimento identificados foram caracterizados quanto a variáveis pessoais e

relativas ao trabalho, apontando as diferenciações entre os grupos. Os resultados

indicaram que existem relações entre os padrões de comprometimento e algumas

variáveis: estado civil, idade, escolaridade, importância do trabalho, satisfação com o
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trabalho, obediência às ordens e tipo de atividade desenvolvida. Acrescenta-se, no caso

dos padrões de comprometimento organizacional frente às bases, os fatores: duração do

contrato; vezes que trabalhou na organização entre os temporários; e tempo de serviço

na organização entre os permanentes.

Por fim, foi investigado como se estruturam os vínculos de comprometimento com o

trabalho e com a organização e sua relação com a natureza dos contratos de trabalho

entre trabalhadores de organizações agrícolas. Quanto à duração do contrato, observou-

se que os trabalhadores temporários que estão trabalhando pela primeira vez na empresa

são menos comprometidos com a organização do que os demais. Esses trabalhadores,

no entanto, são mais comprometidos instrumentalmente com a organização do que os

trabalhadores permanentes. Quanto às atividades desenvolvidas, verificou-se que os

trabalhadores de campo são os menos comprometidos com o trabalho e com a

organização. Entretanto, com relação ao comprometimento instrumental com a

organização, há uma inversão, sendo os trabalhadores de campo os mais

comprometidos. Após essa breve síntese dos achados, nesta parte da dissertação são

apresentadas algumas contribuições, limitações e perspectivas de investigações futuras.

O presente estudo parte de uma perspectiva multidimensional com o uso de padrões de

comprometimento, contribuindo, assim, para o avanço da discussão teórica e

metodológica da área. De acordo com Cohen (2003), padrões de comprometimento

apresentam-se como uma das mais interessantes áreas para estudo dentro dos múltiplos

comprometimentos.
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Como resultado significativo, entende-se que a presente investigação produziu a

inclusão, no espaço da produção acadêmica nacional, de um segmento singular de

trabalhadores, em função do contexto onde atuam, ampliando a compreensão deste

importante fenômeno psicossocial que é o comprometimento no trabalho. Isso permitiu

o conhecimento de processos que estão ocorrendo e provocando profundo impacto em

uma região tradicionalmente pobre e subdesenvolvida do país, sobre a qual a dimensão

psicossocial é praticamente desconhecida.

A demanda para a compreensão do comprometimento no trabalho estabelecida pelas

transformações vivenciadas pelas organizações da região estudada, associada à carência

de investigações relativas ao meio rural brasileiro, asseguram a relevância e atualidade

deste estudo. Acrescenta-se o fato deste estudo ter sido conduzido em organizações que

envolvem dois setores da economia - primário e secundário. Esses setores têm sido

pouco estudados em pesquisas sobre comprometimento no Brasil, visto que o segmento

terciário (setor de prestação de serviços) aparece como o mais investigado (Demo,

2003).

O rural é um importante ambiente a ser estudado e entendido pela Psicologia

(Albuquerque, 2002; Albuquerque e Pimentel, 2004). Segundo Albuquerque (2002),

outros campos do saber, como a Sociologia e a Economia, já vêm se dedicando ao

estudo do rural, e a Psicologia deveria interagir com esses campos para propiciar uma

melhor fundamentação para políticas públicas. Acredita-se que a Psicologia "pode ser

de grande importância para a facilitação e o desenvolvimento do meio rural, que vive

hoje um rápido processo de transformação, a partir das mudanças sócio-culturais do

mundo moderno" (Albuquerque & Pimentel 2004, p.177).
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A presente dissertação, ao incluir o ambiente rural, contribui para a ampliação do campo

de atuação da Psicologia, considerado como mais restrito a questões urbanas, restando,

ainda, estabelecer uma maior interlocução com os demais campos de conhecimento.

Contribui, também, para romper com o mito de que o ambiente rural é constituído por

um todo subdesenvolvido e homogêneo. As atividades agrícolas com alto grau de

tecnologia, desenvolvidas na fruticultura irrigada, são o exemplo de que o rural não é

sinônimo de atraso (SEI, 2003), assim como os packing houses demonstram a presença

da indústria no meio rural, que não é, portanto, exclusivamente agrícola.

Como uma das limitações do estudo, pode-se apontar a dificuldade de comparar os

achados da presente pesquisa aos resultados da literatura. A diversidade de combinações

de formas de comprometimento e escalas, utilizadas na área, resulta na carência de

estudos similares que investiguem os padrões de comprometimento frente aos mesmos

focos e bases.

Apesar de percebido como um fenômeno fortemente relacionado ao bem-estar dos

trabalhadores e à eficiência nas organizações, o comprometimento não deve ser visto

como algo bom por si. Para algumas organizações, a presença de níveis muito elevados

de comprometimento, ou mesmo de elevado comprometimento instrumental, pode

prejudicar o alcance de suas metas, em especial, aquelas relativas a mudanças

organizacionais.

Da mesma forma, o comprometimento não deve ser julgado como mais uma estratégia

de controle organizacional, que favorece o caráter alienante da relação entre
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organização e trabalhadores. Valorar o comprometimento, considerando como

adequados ou não seus níveis, não se constitui uma tarefa fácil e não é objetivo deste

estudo.

Ao avaliar o alcance desta dissertação, é necessário considerar o tempo e o espaço, ou

seja, quando e onde foi realizada a pesquisa. "Qualquer estudo empírico envolve a

coleta de dados em um determinado contexto e em um momento que podem ser

fundamentais não só para a validade dos achados quanto, especialmente, para a

avaliação do seu alcance" (Bastos, 1994, p. 93). É importante, portanto, considerar a

realidade das organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina, no ano de 2004, dentro

de um panorama sócio-histórico.

Com a diversificação dos contextos organizacionais estudados, o presente estudo ganha

na ampliação do poder de generalização, no entanto não possibilita uma investigação

em profundidade das organizações. A metodologia tradicional dos estudos acerca do

comprometimento, dominantemente quantitativa, também auxilia a generalização dos

dados, contudo dificulta a análise das ambigüidades e contradições características do ser

humano.

Também é possível apontar alguns limites relativos aos aspectos metodológicos. Mesmo

sendo submetidos a uma série de adaptações, os instrumentos ainda necessitam de

aperfeiçoamento no que se refere tanto ao novo contexto, quanto à baixa escolaridade da

amostra estudada. As escalas com medidas de comprometimento precisam de mais

pesquisas que visem ao aperfeiçoamento de suas propriedades psicométricas.
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O método utilizado para selecionar a amostra, tanto em relação às organizações quanto

aos trabalhadores participantes, por não seguir os padrões de aleatoriedade, minimiza o

poder de generalização dos achados. A não inclusão das organizações e trabalhadores

que se recusaram, de forma explícita ou não, em participar da pesquisa pode ter gerado

um viés nos achados.

A maneira como foi realizada a coleta de dados também deve ser um ponto de reflexão.

O uso de entrevistas, em função da baixa escolaridade da população, em vez de

questionário auto-aplicado, pode ter influenciado nas respostas. Os trabalhadores podem

ter se sentido menos à vontade em assumir posturas mais críticas sobre a sua

organização diante do entrevistador. Acrescenta-se o fato de que tal procedimento de

coleta de dados se diferencia do utilizado na maior parte dos estudos, gerando um

possível ponto de dificuldade para comparações futuras.

Ao longo deste estudo, surgiram inúmeras questões que merecem um aprofundamento

teórico e empírico. No intuito de contribuir para o desenvolvimento de futuras

investigações acerca do comprometimento, novas perspectivas são listadas a seguir:

• Analisar os motivos e as conseqüências dos elevados índices de comprometimento

para as organizações agrícolas e os trabalhadores dessas, fornecendo mais subsídios

para a compreensão deste fenômeno psicossocial.

• Realizar investigações em outros tipos de organizações da região - quanto ao

objetivo organizacional - ou em organizações similares em diferentes regiões,

possibilitando estudos comparativos. As variações existentes entre as organizações

investigadas no presente estudo, a exemplo dos diferentes cultivos, não foram

exploradas. É possível presumir que organizações que cultivam cana-de-açúcar



133

possuem características diferenciadas das organizações de fruticultura. Enquanto

nestas, a tecnologia vem aumentando a geração de empregos ao diminuir a

sazonalidade da produção; naquelas, "a mecanização da colheita de cana crua e da

operação de plantio, que são as atividades que mais empregam trabalhadores no

processo produtivo agrícola, deve provocar uma queda sensível no nível de

emprego na atividade" (Balsadi, 2002). Portanto, mostra-se importante estudar as

possíveis relações entre as particularidades das organizações e o fenômeno do

comprometimento.

• Estudar a relação do constructo comprometimento com outros fenômenos, como o

contrato psicológico, a obediência, a submissão e a lealdade. Isso poderá auxiliar

na melhor compreensão dos elevados níveis de comprometimento identificados

entre os trabalhadores agrícolas, assim como na diferenciação e aproximação entre

esses conceitos e o comprometimento, contribuindo para discussão acerca do

significado desse importante fenômeno psicossocial.

• Incluir, no estudo do comprometimento em organizações agrícolas, novos focos de

comprometimento como o sindicato, o grupo de trabalho e a profissão/carreira,

assim como analisar as similaridades, as diferenças e as interrelações entre as

formas de comprometimento. Essas, ainda pouco estudadas, são consideradas por

Cohen (2003) como um importante avanço na área. Esse autor também aponta para

a importância de relacionar o comprometimento no trabalho aos aspectos do âmbito

do não-trabalho, para explorar como os indivíduos enfrentam as demandas

simultâneas de trabalho e não-trabalho.

• Investigar a relação entre o comprometimento e os diferentes tipos de contratos

de trabalho estabelecidos entre organizações e empregados (tais como: contratados

por tempo indeterminado, contratados por tempo determinado, terceirizados,
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contratados por projetos) e suas implicações nas questões teóricas e de

gerenciamento dos recursos humanos, como recomendado por Gallagher e Parks

(2001).

• Examinar as similaridades e diferenças do comprometimento entre culturas

diversas: tanto entre nações, comparando os dados brasileiros com os de outros

países; como entre diferentes realidades brasileiras, comparando, por exemplo,

dados de contextos rurais com os de contextos urbanos. Pesquisas trans-culturais

vêm sendo apontados por Cohen (2003) como importantes para o desenvolvimento

da área do comprometimento.

Novas perspectivas de investigações futuras também estão relacionadas a aspectos

metodológicos:

• Realizar análises estatísticas mais avançadas. Como as variáveis foram estudadas

apenas de forma descritiva, análises estatísticas mais sofisticadas poderão ser

utilizadas para responder novas perguntas acerca do comprometimento entre

trabalhadores das organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina, incluindo

aquelas referentes aos conseqüentes do comprometimento. De acordo com Cohen

(2003), o estudo de múltiplos comprometimentos pode contribuir para melhor

predizer seus conseqüentes, do que o estudo de cada foco de comprometimento

separadamente.

• Avaliar o comprometimento a partir de medidas mais adequadas ao contexto

estudado e aos respondentes.

• Utilizar abordagens mais qualitativas para complementar e enriquecer os estudos

sobre comprometimento, dando ênfase ao discurso do trabalhador e considerando

as particularidades das organizações.
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• Desenvolver estudos longitudinais sobre o comprometimento no trabalho. A

ênfase nas variações do vínculo trabalhador-organização, em razão do tempo,

revela informações que não são captadas em estudos transversais. Segundo Cohen

(2003), desenhos de estudos longitudinais são importantes, porque podem indicar

que focos de comprometimento são mais estáveis do que outros e como um dado

foco de comprometimento, em um momento, afeta outro no momento posterior.

Para contribuir com o desenvolvimento de futuras investigações relacionadas ao

contexto estudado - das organizações agrícolas do pólo Juazeiro/Petrolina -, algumas

temáticas são listadas a seguir:

• A organização, as relações e as condições de trabalho entre os empregados das

organizações agrícolas. Ao estudar as mudanças rurais e o emprego no Estado de

São Paulo nos anos 90, Balsadi (2002) observou que os grupos de ocupações com

as condições de trabalho menos satisfatórias para os empregados residentes no meio

rural foram os de trabalhadores agrícolas temporários, seguidos dos trabalhadores

agrícolas permanentes. Segundo o autor, no contexto estudado, os resultados para

os índices de qualidade de emprego mostram que praticamente a única inserção no

emprego não-agrícola mais precária do que o trabalho na agricultura foi nos

serviços domésticos para as mulheres. No caso dos homens, qualquer inserção "em

empregos não-agrícolas significava a obtenção de melhores condições de trabalho

em comparação aos empregos agrícolas de trabalhadores permanentes e

temporários, mesmo que o emprego fosse na construção civil e nos serviços

domésticos" (Balsadi, 2002, p. 128 e 129). Assim sendo, mostra-se importante o

estudo das condições dos trabalhadores das organizações agrícolas do pólo

Juazeiro/Petrolina e o confronto com a realidade de outras regiões brasileiras, o que
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contribuirá para a formulação de políticas públicas que tenham como objetivo a

geração de empregos de qualidade para a população residente no meio rural.

• A saúde dos trabalhadores rurais, o que inclui a segurança e proteção coletiva e

individual dos trabalhadores contra, por exemplo, os agrotóxicos, os acidentes de

trabalho e as posturas antiergonômicas (algumas tarefas são realizadas em posições

incômodas por longos períodos e de forma repetitiva).

• As condições de vida dos trabalhadores rurais: alguns trabalhadores moram em

alojamentos na própria organização.

• O processo de reorganização produtiva, vivenciado pelas organizações da região,

com as inovações tecnológicas, as novas exigências do mercado consumidor e a

lógica de competição em mercados globais.

• As diversas formas de gestão do trabalho e as certificações, importantes para a

comercialização com o mercado externo.

• As mudanças nas relações do homem com a natureza, nas relações sociais de

produção e com seus instrumentos de trabalho (ferramentas, máquinas e

equipamentos, insumos e matérias-primas etc.). De acordo com Graziano da Silva

(1996, p. 04), com a industrialização da agricultura ocorre uma "inversão da função

desempenhada pelo trabalhador que passa do papel ativo e integral do artesão para

o de um trabalhador parcial (especializado com suas ferramentas) na manufatura,

até atingir a passividade do operário industrial que apenas vigia sua máquina”.

Futuros estudos poderiam analisar se ocorre, em que nível e como ocorre esta

passagem de um sistema de produção artesanal a um sistema em base manufatureira

na região do pólo Juazeiro/Petrolina, assim como a formação de um setor de

assalariados rurais em substituição às formas antigas de relações familiares.
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• A percepção entre trabalhadores dos contratos de trabalho estabelecidos.

Algumas questões podem ser levantadas: Como os trabalhadores das organizações

agrícolas percebem o trabalho temporário? É percebido como algo que substitui o

desemprego? Ou como algo que precede o desemprego? Qual o parâmetro adotado

pelos trabalhadores, quando em um processo de comparação com o trabalho

temporário? Trabalhadores permanentes? Trabalhadores temporários sem vínculo

empregatício? Diaristas? "Volantes", pessoas que ora vivem como trabalhadores

rurais, ora trabalham em outras atividades não-agrícolas? Pequenos produtores não-

modernizados que trabalham por conta própria e enfrentam a dura competição com

os grandes produtores? Desempregados? O parâmetro adotado, possivelmente, afeta

a avaliação acerca do contrato vivenciado pelo trabalhador. De acordo com Witte e

Näswall (2003), ter um contrato de trabalho temporário não é o mais importante a

ser investigado, e sim a percepção acerca do contrato, em especial, no que tange à

insegurança sentida. Os autores acrescentam que empregados temporários,

provavelmente, não experienciam a insegurança no trabalho, porque seus contratos

possuem um duração previamente determinada.

O presente estudo, portanto, abre uma ampla agenda para a continuidade de pesquisas

sobre comprometimento e enfatiza a importância de investigar esse fenômeno

psicossocial, considerando a diversidade de contextos e de vínculos contratuais

estabelecidos entre trabalhadores e organizações.
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Anexo I



O cultivo da uva14

O beneficiamento da uva, desde sua colheita até a embalagem para ser comercializada in natura, é

um processo que necessita muita técnica. Alguns passos devem ser rigorosamente cumpridos para

obter um produto final com boa qualidade. Os passos basicamente são os seguintes: colheita e

transporte ao galpão de embalagem; recepção no galpão de embalagem; seleção, classificação e

pesagem; embalagem; e armazenamento.

Colheita e transporte ao galpão de embalagem:

 Certificar que a logística de beneficiamento vai ocorrer com sucesso;

 Limpar a fruta ainda na planta para evitar que se acumule trabalho quando esta estiver no galpão

de embalagem;

 Certificar que as frutas estejam no ponto certo de colheita;

 Cortar o pedúnculo do cacho com uma tesoura rente ao ramo de produção. O corte deve deixar

uma porção comprida do pedúnculo evitando a perda de água no engaço que segura os bagos

para que os mesmos não se desprendam com o tempo;

 Segurar pelo pedúnculo e não pelos bagos, visto que estes perdem facilmente a cerosidade

natural que lhes dá o aspecto de frescor;

 Acomodar os cachos em contentores plásticos com o pedúnculo para cima, para que não causem

ferimentos em frutas adjacentes, lembrando que a disposição dos cachos deve ser de camada

única, evitando pressões nos frutos mais abaixo;

 Colocar as caixas com as uvas nas carretas de transporte, que levarão as frutas ao galpão de

embalagem;

 Cobrir as caixas com sombrite de modo que as frutas não sejam atingidas diretamente pela luz

solar e nem se acumule poeira sobre as mesmas;

 Dirigir as carretas para o galpão de embalagem com muito cuidado e a baixa velocidade para

que os frutos não sofram danos por causa da agitação.

                                                          
14 Fonte: http://www.irrigar.org.br/poscolheita/posuva.php. Acesso em 15/12/2003.



Recepção no galpão de embalagem:

 Acondicionar os contentores com os frutos em local protegido do sol para que aguardem sua vez

de serem embalados.

Seleção, classificação e pesagem:

 Limpar e selecionar os cachos segurando-os pelo "talo", eliminando, com tesouras adequadas,

as bagas pequenas e com defeitos;

 Classificar, segundo sua classe, cor e categoria a que pertencem;

 Pesar os frutos.

Embalagem:

 Embalar os cachos individualmente em sacos de papel ou de plástico;

 Dispor os frutos nas caixas com bastante cuidado, nunca ultrapassando o limite superior,

evitando o esmagamento dos frutos na hora da paletização;

 Controlar a qualidade, identificando cada caixa com os selecionadores e embaladores que

trabalharam no beneficiamento das frutas daquela caixa;

 Identificar as caixas uma a uma, empilhar e paletizar ficando assim prontas para serem

transportadas e comercializadas.

Armazenamento:

 Pré-resfriamento as uvas antes que sejam armazenadas nas câmaras frigoríficas;

 Aplicar uma mistura gasosa contendo dióxido de enxofre para controlar a podridão por fungos;

 Envolver o palete15 por um filme plástico e armazenar em câmaras frias, aguardando o

transporte e a comercialização.

                                                          
15 Plataforma de madeira sobre a qual se empilha carga a fim de transportar em bloco grande quantidade de material.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Departamento de Psicologia

Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP

PARTE I - O QUE SIGNIFICA "TRABALHAR" PARA VOCÊ

1- Indique a importância do trabalho para você indicando um dos quadrados desta escala:
[Apresentar a escala AZUL.]

Nada importante 1 2 3 4 5 6 7 Extremamente importante

2- As pessoas buscam ou valorizam coisas diferentes no seu trabalho. Que coisas você acha
importantes para que um trabalho seja considerado BOM?

[Em seguida, perguntar, para cada idéia evocada, se aquela característica existe ou não no seu
trabalho atual. Marcar na segunda coluna com um X, as respostas positivas.]

Idéias evocadas Realidade
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

3- Considerando todos os aspectos do seu trabalho atual, qual o grau de satisfação que você
sente? [Apresentar a escala AZUL.]

Insatisfeito 1 2 3 4 5 6 7 Satisfeito

4- Vamos mostrar cinco figuras representando cinco áreas da vida de qualquer pessoa. Avalie a
importância de cada uma dessas áreas para você, distribuindo entre elas as vinte e cinco notas de
R$ 1,00 que estamos lhe entregando. Quanto mais importante for uma área para você, mais notas
você deve colocar sobre a figura.

[Registrar o número de notas colocado pelo entrevistado sobre cada figura.]

A. Lazer (diversão, ocupações culturais, esportes, recreação, contato com amigos)
B. Comunidade (atividades em associações, sindicatos, partidos políticos)
C. Trabalho
D. Religião (atividades e crenças religiosas)
E. Família

5- Algumas pessoas acham que devemos cumprir as ordens dos nossos superiores mesmo
quando não concordamos com elas. Outras acham que só devemos cumprir as ordens quando
estamos convencidos de que são corretas. Qual destas duas opiniões se aproxima mais da sua?

A. Temos que cumprir as ordens em quaisquer circunstâncias. 1
B. Devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que elas são corretas. 2
C. Depende. [Não leia. Caso a resposta seja 'depende', anote abaixo a explicação.] 3

______________________________________________________________________________



PARTE II - TRAJETÓRIA OCUPACIONAL

1 - Com que idade você começou a trabalhar? ____ anos. O que você fazia? ________________

2 - Tinha a carteira assinada? 1)  Sim [Passe para a questão 4]             2)  Não

3 - Com que idade você começou a trabalhar com carteira assinada?  _____ anos
O que você fazia? ________________

4 - Quantos trabalhos com carteira assinada você já teve (incluir o atual, caso seja assinada)? ___

5 - De quem você recebe o salário por seu trabalho realizado nesta empresa?

1) Da própria empresa. 4) De uma cooperativa à qual você pertence.

2) Do sindicato. 5) De uma outra pessoa que contrata seu trabalho.

3) De outra empresa que presta serviços a
esta em que você trabalha.

6) Outro. Qual?_____________________________

6 - Além do seu emprego nesta empresa, você possui outro emprego ou atividade de trabalho?

1) Não, nenhum outro trabalho. 4) Sim, outro trabalho por conta própria.

2) Sim, outro emprego com atividades similares. 5) Sim, outro trabalho voluntário.

3) Sim, outro emprego com atividades diferentes. 6) Sim. Outro tipo. Qual?________________

7 - Qual das seguintes situações se aplica à sua condição presente de trabalho?

1) Empregado ‘por tempo determinado / temporário’ [Passe para a questão 8]
2) Empregado ‘permanente / fixo’ [Passe para a questão 11]

No caso de empregado ‘por tempo determinado / temporário’:
8 - Qual a duração do seu contrato atual? ___________ meses

9 - Quantas vezes você já prestou serviços temporários para esta empresa? _________

10 - Você está com a carteira de trabalho assinada agora? 1)  Sim   2)  Não

No caso de empregado ‘permanente / fixo’:
11 - Quando começou a trabalhar nesta empresa? ____/____(mês/ano)

 12 - Você teve alternativas de emprego
para comparar quando aceitou o seu
emprego atual?

13 - Em que medida você julga ter sido fácil
ou difícil entrar nesta empresa?

Fácil Difícil
1) Não, apenas esta
2) Sim, apenas uma

outra

3) Sim, duas
4) Sim, três ou mais

1) pouco
2) mais ou menos
3) muito

4) pouco
5) mais ou menos
6) muito

14 - Em que medida você sente que é fácil
ou difícil perder o seu emprego nesta
empresa?

15 - Em que medida você julga fácil ou difícil
conseguir, hoje, um outro emprego fora
desta empresa?

Fácil Difícil Fácil Difícil
1) pouco
2) mais ou menos
3) muito

4) pouco
5) mais ou menos
6) muito

1) pouco
2) mais ou menos
3) muito

4) pouco
5) mais ou menos
6) muito



PARTE III - A SUA RELAÇÃO COM ASPECTOS DO TRABALHO

Vamos ler para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho. Avalie, com base nesta
figura que estamos lhe mostrando, o quanto você concorda com a idéia apresentada. Quanto mais
perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto de 7, maior é a concordância com o
conteúdo da frase. [Apresentar a escala COLORIDA.]

1 2 3 4 5 6 7
Discordo

muito
Discordo

mais ou menos
Discordo

pouco
Nem concordo,
nem discordo

Concordo
pouco

Concordo
mais ou menos

Concordo
muito

O1 1. Você sempre fala com amigos que esta é uma ótima empresa para trabalhar.
A1 2. Você seria muito feliz em trabalhar sua vida toda nesta empresa.
I1 3. Você está nesta empresa mais porque você precisa do que porque você quer.
T1 4. Você gosta tanto do seu trabalho que é capaz de deixar todo o resto de lado.
O2 5. Você acha suas idéias parecidas com as idéias defendidas por esta empresa.
A2 6. Você sente os problemas desta empresa como se fossem seus.
I2 7. Mesmo que você quisesse, seria muito difícil para você deixar esta empresa agora.
T2 8. Você sente um grande prazer ao realizar o seu trabalho.
O3 9. Você se sente orgulhoso dizendo às pessoas que trabalha nesta empresa.
A3 10. Você se sente parte desta empresa.
I3 11. Se você decidisse deixar esta empresa agora, sua vida ficaria bastante

complicada.
T3 12. Você se orgulha da qualidade do seu trabalho.
O4 13. Esta empresa estimula você a trabalhar cada vez melhor.
A4 14. Você se sente emocionalmente ligado a esta empresa.
I4 15. Você acha que teria poucas opções de emprego se deixasse esta empresa.
T4 16. Você fica olhando o relógio com vontade de que o trabalho termine logo.
O5 17. Você se sente contente por ter escolhido esta empresa para trabalhar,

comparando com outras empresas que você conhecia quando entrou aqui.
A5 18. Você se sente como uma pessoa de casa nesta empresa.
I5 19. Você poderia ir trabalhar num outro lugar se você já não tivesse se dedicado tanto

a esta empresa.
T5 20. Você sente o dia de trabalho se arrastando como se nunca fosse acabar.
O6 21. Você se interessa pelo futuro desta empresa.
A6 22. Esta empresa tem um grande significado pessoal para você.
I6 23. A coisa ruim de deixar esta empresa é a dificuldade de encontrar outros empregos

logo.
T6 24. Você é capaz de se concentrar no seu trabalho, desligando-se de outras coisas.
O7 25. Para você, esta empresa é a melhor de todas as empresas para se trabalhar.
T7 26. Você pensa no seu trabalho até mesmo quando está fora do local de trabalho.
O8 27. Você acertou quando começou a trabalhar nesta empresa.
T8 28. O trabalho que você realiza é uma das fontes principais de satisfação pessoal.
O9 29. Você se sente muito fiel a esta empresa.
T9 30. Sentir que faz bem o seu trabalho é uma das maiores recompensas que você tem.

T10 31. Você está sempre se esforçando para melhorar a forma de fazer o seu trabalho.



PARTE IV - DESEMPENHO E APRENDIZAGEM NO TRABALHO

1- Descreva as principais tarefas que você realiza no seu dia de trabalho.
[Entrevistador: Para cada tarefa, perguntar:
a) O quanto dessas tarefas você já sabia fazer antes de começar a trabalhar nesta empresa?
b) O quanto, hoje, você sabe fazer estas tarefas?]

[Apresentar a escala AZUL. Registrar o número correspondente à escolha do entrevistado.]

Tarefa Domínio inicial Domínio atual
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

2- No período em que você está trabalhando nesta empresa, que coisas importantes você
aprendeu que foram úteis para a sua vida no trabalho?
[Entrevistador: Explorar pelo menos três experiências]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3- Dentre as experiências que você descreveu, qual você considera a mais significativa?
______________________________________________________________________________

4- Em relação a essa experiência, responda as seguintes questões:

Como aprendeu: mecanismos envolvidos na aprendizagem Não
Ocorreu

Ocorreu
Pouco

Ocorreu
Muito

1. Ajuda de colegas
2. Por conta própria (experiência)
3. Orientação do chefe/supervisor
4. Visitas a outras empresas
5. Grupos de trabalho, discussão, solução de problemas
6. Leituras e estudo individual
7. Cursos oferecidos pela empresa
8. Cursos realizados fora da empresa
9. Treinamento de fornecedores

5- Que coisa você ainda gostaria de aprender para melhorar a sua vida de trabalhador?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6- Como você pensa em adquirir esses conhecimentos novos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



PARTE V - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO:

Preencha os quadrados de acordo com as referências contidas na tabela.

A. Sexo

B. Estado civil

C. Religião (Afiliação)

D. Religião (Prática)

E. Estrutura familiar

F. Quantos moram na casa?

G. Tem filhos?

H. Salário atual

I. Prática de esporte

J. Principais opções de lazer

K. Grupos comunitários

L. Meio de comunicação

M. Local onde viveu a maior parte da vida

N. Local onde vive hoje

O. Tempo de residência  anos

P. Escolaridade

Q. Ainda estuda?

R. Sindicalizado

ANO QUE NASCEU
____________________

EMPRESA QUE TRABALHA
____________________________

OCUPAÇÃO
___________________________

Em uma segunda etapa desta pesquisa, realizaremos algumas entrevistas com participantes
desta primeira etapa, com o objetivo de aprofundarmos a compreensão deste tema. A escolha
será aleatória. Caso você se disponha a participar desta segunda etapa, por favor forneça alguns
dados de identificação para que possamos entrar em contato com você, caso seja selecionado:
Nome: ________________________________________________________________________
Empresa que trabalha: __________________________________________________________
Endereço para contato: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefone para contato: _________________________



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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TABELA PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS DE CARACTERIZAÇÃO - 2ª ETAPA

A. Sexo B. Estado civil C. Religião (Afiliação) D. Religião (Prática)
1. Masculino 1. Casado 1. Católica 0. NÃO SE APLICA
2. Feminino 2. Solteiro 2. Protestante (Batista, Evangélico) 1. Praticante

3. Viúvo 3. Cultos afros 2. Não prática
4. Separado 4. Espírita
5. Vive junto 5. Sem religião

9. Outro. Qual? 9. Outra. Qual?

E. Estrutura familiar F. Quantos moram na casa?
1. Nuclear 5. Sozinho / Com amigos
2. Extensiva 6. Nuclear incompleto / Com irmãos
3. Matrifocal G. Quantos filhos?
4. Novo arranjo 9. Outra. Qual?

H. Salário atual I. Esporte J. Principais opções de lazer
1. Até R$ 130 (até metade do SM) 1. Futebol 1. Televisão 10. Esporte
1. De R$ 131 a R$ 260 (+ 1/2 a 1 SM) 2. Vôlei 2. Rádio 11. Família
2. De R$ 261 a R$ 520 (+1 a 2 SM) 3. Basquete 3. Clube 12. Amigos
3. De R$ 521 a R$ 1.040 (+ 2 a 4 SM) 4. Não pratica 4. Leitura 13. Festa
4. De R$ 1.041 a R$ 1.300 (+ 4 a 5 SM) 5. Capoeira 5. Cinema 14. Religião
5. De R$ 1.301 a R$ 2.600 (+ 5 a 10 SM) 6. Ciclismo 6. Associações 15. Jogar
6. Mais de R$ 2.600,00 (+ de 10 SM) 7. Corrida 7. Não tem 16. Passear

8. Natação 8. Bar (beber) 17. Banho de rio
9. Outro. Qual? 9. Outro. Qual?

K. Grupos comunitários L. Meio de comunicação M. e N. Local de moradia
1. Cooperativa 1. Rádio 1. Roça / fazenda
2. Grupo religioso 2. Televisão 2. Vila
3. Associações 3. Jornal / Revista / Livro 3. Cidade
4. Não tem 4. Telefone

5. Correios
6. Internet / E-mail 9. Outro. Qual?
7. Não tem

9. Outro. Qual? 9. Outro. Qual?

P. Escolaridade Q. Ainda estuda? R. Sindicalizado
1. Nunca estudou 1. Não 1. Não
2. Alfabetizado 2. Sim. Que série ou curso? 2. Sim.
3. Primário incompleto Qual o sindicato?
4. Primário completo De que cidade?
5. Ginásio incompleto
6. Ginásio completo
7. 2º Grau incompleto
8. 2º Grau completo
9. Superior incompleto
10. Superior completo
11. Pós-graduado
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ESCALA AZUL

1 2 3 4 5 6 7



ESCALA COLORIDA

1 2 3 4 5 6 7

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7
Discordo

muito
Discordo
mais ou
menos

Discordo
pouco

Nem
concordo,

 nem discordo

Concordo
pouco

Concordo
mais ou
menos

Concordo
muito
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO DE PESQUISA: Os vínculos com o trabalho e os processos de mudança
no padrão de exploração agrária: um estudo entre trabalhadores da fruticultura
nordestina.

A pesquisa que nosso grupo de pesquisa está realizando procura conhecer melhor os
trabalhadores da fruticultura irrigada nordestina e compreender como estes se
relacionam com o seu trabalho e com a empresa para a qual trabalham. Você é
convidado a participar do estudo, porque faz parte deste grupo de trabalhadores. O
estudo envolve a realização de uma entrevista sobre alguns aspectos da sua vida no
trabalho.

Nós lhe asseguramos que toda informação que você nos fornecer, permanecerá
estritamente confidencial. O seu nome não aparecerá em nenhuma parte do relatório
ou publicação desta pesquisa. Trata-se de uma pesquisa da Universidade Federal da
Bahia e não da empresa; assim, os resultados serão analisados fora da empresa. Nós
trabalharemos somente com conjuntos de dados e as informações dos indivíduos não
serão do conhecimento da empresa.

Garantimos que você não sofrerá nenhum desconforto durante a sua participação
neste estudo. Embora você não tenha nenhum benefício direto com o estudo, os
resultados vão nos ajudar a compreender melhor como os trabalhadores da fruticultura
se relacionam com o seu trabalho e com a empresa para a qual trabalham.

Será garantido a você o devido esclarecimento sobre a pesquisa antes do seu início e
durante sua execução, sendo seu direito se recusar a participar ou desistir em
qualquer momento da pesquisa. Se acontecer algum problema, você poderá se
comunicar com o responsável pelo projeto, Sr. Antonio Virgilio Bittencourt Bastos, no
ISP/UFBA, Rua Ademar de Barros, s/n, Ondina, telefone (0XX71) 247-1018.

Não se sinta obrigado a participar, no entanto, gostaria de contar com a sua
disponibilidade e de que você se sinta bastante à vontade para conversar conosco.
Você aceita participar da pesquisa?

    /      /
Assinatura do entrevistado Rubrica do entrevistador Data


