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RESUMO 

 
Os vínculos com as organizações compõem uma ampla gama de construtos e representam 

uma tradição de pesquisa já estabelecida no país. Entre os construtos compreendidos  nesse 

grande conceito guarda-chuva, um dos mais comumente estudados é o comprometimento 

organizacional, que apresenta uma estrutura teórica bem consolidada em termos de 

preditores, correlatos e consequentes. Contudo, a partir de mudanças em sua estrutura 

conceitual e a criação de dois outros vínculos com a organização – o entrincheiramento 

organizacional, em substituição à base calculativa do comprometimento, e o consentimento 

organizacional, em detrimento de sua base normativa –, o que conhecemos sobre os 

preditores do comprometimento organizacional pode sofrer alterações, haja vista sua volta à 

estrutura unidimensional. Essa evolução conceitual e suas consequências criaram um 

horizonte fértil para novas pesquisas na direção dos dois novos tipos de vínculos com a 

organização. Entre as questões direcionadas ao comprometimento organizacional, em sua 

versão unidimensional, e aos dois novos vínculos, uma das mais relevantes busca 

compreender o impacto das relações sociais na magnitude dos três vínculos que os 

trabalhadores desenvolvem com suas organizações empregadoras. A partir da perspectiva 

da análise de redes sociais no contexto organizacional, buscamos evidências de como a 

estrutura das relações sociais, mais especificamente das relações de confiança, formatam 

atitudes que influenciam os vínculos dos trabalhadores com suas organizações. Para 

responder a questão que direciona todo o trabalho, foram coletados dados referentes a seis 

grupos de trabalhadores de diferentes empresas em um delineamento transversal e 

prioritariamente quantitativo. Todo o tratamento de dados se direcionou para uma série de 

regressões múltiplas a partir do método stepwise, identificando-se cada um dos preditores 

relacionais, analisados em três níveis de imersão relacional. Todos os três construtos 

apresentaram preditores que validaram a própria estrutura teórica e auxiliaram na 

discriminação dos vínculos desenvolvidos pelos trabalhadores. O ineditismo do estudo se 

concentrou nos preditores oriundos das relações sociais para cada um dos três tipos de 

vínculos, o que até então representava uma grande lacuna empírica. O estudo, apesar de 

permitir uma série de conclusões acerca da temática abordada, deixa, como contribuição 

para uma agenda de pesquisa, a sugestão de estudos que ampliem o quadro de preditores 
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para os novos construtos, entre eles, identificar como os papéis adotados pelos atores 

podem gerar níveis diferenciados de comprometimento, consentimento e entrincheiramento 

com a organização e como eles se articulam.  

Palavras-chave: Análise de Redes sociais. Comprometimento organizacional.  
Consentimento organizacional. Entrincheiramento organizacional. Vínculos com a 
organização. 
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ABSTRACT 

 
Linkages with organizations comprise a wide range of constructs and represent a research 

tradition already established in the country. Among the constructs embedded in this big 

umbrella concept, one of the most commonly studied is the organizational commitment, 

presenting a well-established theoretical framework in terms of predictors, correlates and 

consequences. However, from the changes in its structure and conceptual development of 

two other relationships with the organization, namely the organizational entrenchment 

replacing the base calculative organizational commitment and consent to the detriment of 

the normative basis of the same construct mentioned above, we know on the predictors of 

organizational commitment may change, given back to their one-dimensional structure. 

This conceptual evolution and its aftermath created a fertile ground for new research 

horizon in the direction of two new types of links with the organization.  Among the 

questions directed to organizational commitment in its one-dimensional version and the two 

new bonds, one of the most important aims to understand the impact of social relations on 

the magnitude of the three links that workers develop with their employing organizations. 

From the perspective of social network analysis in the organizational context, we seek 

evidence of how the structure of social relations, more specifically, trust relationships, 

attitudes influencing the format that links workers to develop their organizations.  To 

answer the question that directs all the work, we collected data on six groups of workers 

from different companies in a cross-sectional quantitative priority. All data processing is 

directed to a series of multiple regressions of the stepwise method, identifying each of the 

relational predictors assessed at three levels of relational immersion. All three constructs 

showed that validated predictors own theoretical framework and assisted in the 

discrimination between the bonds developed by workers. The novelty of the study focused 

on predictors derived social relations for each of the three types of bonds that hitherto 

represented a large empirical gap. The study despite allowing a number of conclusions 

about the selected theme, makes a contribution to a research agenda, the suggestion of 

studies that expand the box predictors for new constructs, among them, how to identify the 

roles adopted by the actors can generate different levels of commitment, consent and 

entrenchment with the organization and how they hang together. 
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Keywords: Analysis of Social Networks. Organizational Commitment. Consent 

organizational. Entrenchment organizational. Linkages with the organization. 
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CAPÍTULO I – Introdução teórica 
 

 

Borgatti & Foster (2003), no artigo “O paradigma das redes sociais em pesquisas 

organizacionais: uma revisão e tipologia”, chamam a atenção para o crescimento 

exponencial do volume de pesquisas que utilizam a análise de redes sociais (ARS), que se 

intensificou na última metade do século 20. Entre as justificativas para esse crescimento, 

está o fato de essa perspectiva de análise romper com uma visão atomicista e individualista, 

dando lugar a concepções que levam em consideração os aspectos relacionais dos 

fenômenos estudados.  

Essa declaração de quase dez anos atrás não tem sido ultrapassada, tampouco seu 

crescimento tem demonstrado uma desaceleração. De acordo com Burt e cols. (2012), a 

ARS está vivendo sua “idade de ouro” (p. 03). Esse crescimento é reflexo da ampliação de 

campos de pesquisa, de novas estratégias metodológicas e da melhoria dos programas de 

análise computacional. 

Dentre esses campos, o contexto organizacional tem se demonstrado frutífero para o 

desenvolvimento teórico e metodológico da ARS, apresentando como variáveis de análise 

temas como poder, rotatividade, performance, atitudes no trabalho, dinâmicas competitivas 

e inovação (Carpenter & cols., 2012). 

Esta investigação adota a perspectiva da ARS no contexto organizacional, buscando 

evidências de como a estrutura das relações sociais, mais especificamente, as relações de 

confiança, influenciam os vínculos que os trabalhadores desenvolvem com suas 

organizações.  
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Avaliando o estado da arte, o campo do comportamento organizacional abarca uma 

série de construtos sobre o conceito “vínculo”. Contudo, dentre todos eles, o 

comprometimento organizacional tem propiciado o desenvolvimento de uma larga tradição 

de pesquisa, inclusive com uma recente reestruturação conceitual (Silva, 2009; Silva & 

Bastos, 2010; Rodrigues, 2011).   

Em uma ampla revisão sobre esse construto, Cohen (2000) traça um importante 

painel do estado da arte sobre os múltiplos comprometimentos no trabalho. O aspecto de 

interesse dessa produção sobre comprometimento, para justificar o recorte do presente 

estudo, neste momento, refere-se ao nível de análise dominante na pesquisa sobre o 

comprometimento do trabalhador com sua organização.   

No geral, a pesquisa toma como unidade de análise o trabalhador individual e busca, 

com os dados agregados em unidades maiores (grupos, setores e ou organizações), 

encontrar variáveis, em diferentes níveis (predominantemente mensuradas a partir de 

percepções e avaliações dos indivíduos), que predizem a variabilidade observada nos 

escores.   

No conjunto de estudos revisados, por exemplo, existem evidências de que 

características do grupo de trabalho (especialmente coesão e papel da liderança) são 

preditores de comprometimento (Allen & Meyer, 1990). No entanto, mesmo os estudos que 

levam em consideração a interdependência dos atores na avaliação do comprometimento 

não superam uma avaliação individual, deixando de atingir a compreensão de como a 

relação entre os atores pode estar estruturada, tendo o comprometimento organizacional 

como uma dimensão que aproxima ou afasta pessoas.  
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Da mesma forma, faltam evidências mais claras de como essa estrutura de 

relacionamentos nas organizações se relaciona com perfis de comprometimento dos 

indivíduos e dos próprios grupos. 

Neste ponto, surge o interesse na interseção entre a pesquisa sobre 

comprometimento e os vínculos elaborados a partir de sua redefinição e a análise de redes 

sociais. Esse segundo conceito tem origem nos estudos voltados para a clínica, com J. 

Moreno, e foi posteriormente desenvolvido por escolas antropológicas e sociológicas.  

Entre os motivos que justificam o crescimento da área no meio científico e 

encontram reflexo no presente trabalho, está o esforço de romper com uma visão atomicista 

e individualista, abrindo espaço para concepções mais relacionais e ampliando a 

compreensão dos fenômenos em questão. 

Os estudos sobre redes sociais, especialmente as redes sociais informais, mostram-

se bastante heurísticos para uma abordagem que toma a organização como uma unidade 

social, cujas características fundamentais emergem de processos de construção de 

significados. As raízes dessa perspectiva podem ser buscadas na década de 1930, a partir 

dos trabalhos de C. Barnard.  

Para Barnard (1971), as organizações são “sistemas cooperativos, formados por 

pessoas que se comunicam entre si e desenvolvem ações tendo em vista alcançar um 

propósito comum.” (p. 65).  Como bem assinala Morgan (2007), no trabalho de Barnard, a 

ênfase recai nos próprios membros da organização, na formação natural de grupos, na 

comunicação e num sistema de autoridade horizontal, o que gera uma grande preocupação 

das empresas na seleção e formação de bons líderes, já que eles devem funcionar como 

forças de coesão e desempenhar importante papel na construção da realidade social.   
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Essa ênfase nas pessoas e nos grupos, nos processos decisórios e nos mecanismos 

que fazem com que um mesmo aspecto da realidade possa ser percebido e significado de 

forma diferente pelos atores organizacionais, consolida-se na abordagem da “construção 

social”, claramente explicitada nos trabalhos de Karl Weick, no final dos anos sessenta. 

Para Weick (1995), a organização é vista com significados intersubjetivamente partilhados, 

exigindo uma atenção cuidadosa às inter-relações que são construídas pelos indivíduos.  

Outra marca importante nos trabalhos de K. Weick é o rompimento com a visão 

clássica de organizações como entidades racionais e burocráticas, já que ele define as 

organizações como sistemas frouxamente unidos (não racionalmente planejados e 

executados), que têm, no comprometimento, o elo entre os atores sociais. 

Coerente com o conjunto de ideias desenvolvidas por Karl Weick, Anderson (1983) 

assevera que as organizações formam unidades sociais encarnadas em escolhas, na 

publicização dessas escolhas e no fato de elas serem consideradas irreversíveis. Os 

objetivos organizacionais emergem através de um processo social que envolve 

argumentação e debate, em um ambiente em que as justificativas têm um papel central para 

a legitimação das decisões.  

É exatamente aí que o conceito do comprometimento se torna central. O 

comprometimento auxilia na compreensão de uma série de dimensões da vida 

organizacional, entre elas as escolhas realizadas pelos atores na organização, que podem 

afetar as funções para as quais eles se sentem atraídos, as razões que os movem, os valores 

que direcionam suas realizações, os planos que são admirados e as pessoas com quem estão 

alinhados.  

Em consonância com o pressuposto de que as interações entre os atores 

organizacionais são centrais para a compreensão de inúmeros fenômenos organizacionais, 
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já existem alguns estudos que exploram as relações entre redes sociais e fenômenos 

psicossociais em contextos organizacionais, como o de Lazer (2001), que aponta a 

similaridade de atitudes entre atores que interagem em uma rede. 

Ao apontar uma lacuna no que diz respeito aos estudos que visam a romper com a 

tradicional dicotomia entre análise micro e macro-organizacional (Rosseau, 1997), a mesma 

autora, mais recentemente, investigou as relações entre as redes sociais e os contratos 

psicológicos, dando suporte ao argumento de que as redes sociais informais são 

frequentemente mais influentes na determinação de atitudes, percepções e comportamentos 

dos empregados, inclusive no que diz respeito aos contratos psicológicos (Rousseau et al., 

2006).  

Sendo assim, conclui-se que o comprometimento organizacional – assim como o 

entrincheiramento com a organização e o consentimento organizacional –, tomado como 

atitudes dos trabalhadores, também é desenvolvido pelas relações que o empregado constrói 

no seu ambiente de trabalho, fruto tanto das relações previamente estabelecidas como do 

conjunto de relações informais que ele voluntariamente constitui no dia a dia.  

Os autores supracitados postulam claramente que o comprometimento é uma atitude 

com impacto importante na vida das organizações, que são, em última análise, padrões de 

interação entre pessoas. Entretanto, os estudos de redes sociais e as pesquisas sobre 

vínculos dos trabalhadores não exploraram, empiricamente, essa relação.  

Assim, partindo da identificação dessa lacuna, o estudo desenvolvido tem como 

objetivo central analisar como a estrutura relacional influencia os níveis de 

comprometimento organizacional, o entrincheiramento com a organização e o 
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consentimento organizacional, articulando o nível de imersão posicional, relacional e 

estrutural na análise dos vínculos do trabalhador com a organização. 

A fundamentação teórica da tese foi subdividida em três partes, com o objetivo de 

guiar a compreensão do modelo teórico a partir do qual foram analisadas as relações sociais 

e os três vínculos explorados. A primeira parte apresenta a perspectiva de Análise de Redes 

Sociais, dando ênfase à noção de homofilia e de coesão, eixo central para a compreensão 

das relações testadas nesta tese. Na segunda, foram introduzidos os três vínculos que um 

trabalhador pode desenvolver com sua organização empregadora – comprometimento, 

consentimento e entrincheiramento –, todos com o foco na organização. Num terceiro 

momento, foram exploradas as dimensões teóricas que justificam a união entre a dimensão 

relacional e a formação de atitudes no contexto de trabalho. 

 

1 – Análise de Redes Sociais 

Vários significados são atribuídos às redes, que podem ser compreendidas como um 

conjunto entrelaçado de fios, cordas e arames, em sistemas que lembram uma rede, como o 

dos meios de comunicação, de esgotos, gás e transporte ferroviário. Nas ciências sociais, há 

uma grande variedade de definições para “redes”, embora todas convirjam para o sentido de 

ligação, laço e interação (Santos, 2004). 

A definição de Redes Sociais, como a que foi apresentada acima, assemelha-se a 

boa parte das encontradas na literatura específica, caracterizando-se por uma descrição dos 

dados e da forma de análise, com a utilização de metáforas ou exemplos para facilitar a 

compreensão sobre o que tem sido realizado em análise de redes, como podemos observar 

nos exemplos da Figura 1. 
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DEFINIÇÕES AUTOR 
“Análise de redes sociais (SNA) é uma metodologia com aplicações crescentes no 
âmbito das ciências sociais e até a data tem sido aplicada a áreas tão diversas como 
saúde, psicologia, organização empresarial e comunicação eletrônica”.  

Clark, L. (2006, 
p.4) 

“Um grupo de indivíduos que, em forma agrupada ou individual, se relacionam com 
outros com um fim específico, caracterizado pela existência de fluxos de informação. 
As redes podem ter muitos ou poucos atores e uma ou mais classes de relações entre 
pares de atores. Uma rede se compõe, portanto, de três elementos básicos: nodos ou 
atores, vínculos ou relações e fluxos”. 

Velásquez & 
Norman (2005) 

“Uma rede consiste em um gráfico e informações adicionais sobre os vértices  
ou as linhas do gráfico”.  

Nooy et al, 
(2005, p. 7) 

“Uma rede é um conjunto de relações. Mais formalmente, uma rede contém um 
conjunto de objetos (em termos matemáticos, nós) e um mapeamento ou descrição 
das relações entre os objetos ou nós. A forma mais simples de uma rede contém dois 
objetos, 1 e 2, e uma relação que os une. Nós 1 e 2, por exemplo, podem ser pessoas, 
e a relação que os une pode ser ‘estão em pé na mesma sala’".  

Kadushin (2004, 
p. 3) 

Redes sociais é um recente conjunto de métodos para o estudo sistemático das 
estruturas sociais. 

Degenne & 
Forse (1999). 

“Conjunto de nós ou atores (pessoas ou organizações) ligadas por relações sociais ou 
laços de tipos específicos. Um laço ou relação entre dois atores tem, ambos, força e 
conteúdo. O conteúdo inclui informação, conselho ou amizade, interesses 
compartilhados ou pertencimentos, e tipicamente algum nível de confiança.”.  

Granovetter et 
al (1998, p. 219) 

“A perspectiva de redes sociais engloba teorias, modelos e aplicações que são 
expressos em termos de conceitos relacionais ou processos.”  
 

Wasserman & 
Faust (1994, p. 
4) 

“Uma rede é composta por um conjunto de relações ou laços entre atores (indivíduos 
ou organizações). Um laço entre atores tem conteúdo (o tipo de relação) e forma 
(força ou intensidade) da relação. O conteúdo da relação pode incluir informação e 
fluxo de recursos, conselhos ou amizade [...] de fato, qualquer tipo de relação social 
pode ser definida como um laço.”  

Powell & 
Smith-Doerr, 
(1994, p. 378) 

Figura 1 – Conceitos de redes sociais encontrados na literatura 

 
Apesar de elucidativas, as definições apresentadas não conseguem ser 

parcimoniosas ao conceituar o campo de Redes Sociais. Desde Barnes (1972), já se justifica 

essa falta de consenso, por se tratar de um campo de produção que tem sido trabalhado, 

tanto na dimensão conceitual quando na metodológica, nas últimas três décadas, assim 

como por sua utilização em diversas áreas do conhecimento (psicologia, economia, 

antropologia e sociologia, medicina). 

Na tentativa de esboçar uma definição mais concisa e que venha a ser útil para as 

diversas utilizações da ARS, podemos defini-la como uma perspectiva de análise 
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estruturalista, que busca compreender a dinâmica das relações sociais, fundamentada por 

um conjunto de microteorias advindas de disciplinas das ciências sociais e exatas. 

O fato de ser estruturalista não condena a perspectiva a uma compreensão estática 

do fenômeno. Uma forma de exemplificar o argumento vem de Watts e Strogatz (1998), ao 

elaborar o conceito de small worlds. Basicamente, esse conceito refere-se ao fenômeno que 

ocorre quando os indivíduos, denominados genericamente de atores, em uma rede esparsa, 

estão altamente agrupados (conformando diferentes e bem definidos clusters), mas, ao 

mesmo tempo, se conectam a atores de fora de seus grupos por meio de um pequeno 

número de intermediários. Diferentemente das redes aleatórias, em vez de a distância entre 

os indivíduos aumentar cada vez mais com a entrada de novos elementos, a distância média 

entre eles, aqui, apresenta pouca variância. 

Em termos estruturais, há subconjuntos coesos de atores que apresentam laços 

relativamente fortes, diretos, intensos e frequentes (Wasserman & Faust, 1999), o que lhes 

permite possuir normas, valores, orientações e subculturas próprias (Scott, 2000). Ademais, 

a coesão acomoda a base para a solidariedade, a identidade e o comportamento coletivo em 

maior intensidade entre atores de dentro do grupo do que com os de fora dele.  

Por outro lado, porém, em contexto natural, os grupos não se encontram em situação 

de isolamento, mas conectados entre si, ainda que frouxamente. Nessa situação, ressalta-se 

o papel de intermediação assumido por certos atores numa rede, cujos laços por eles 

estabelecidos possibilitam a comunicação entre grupos distintos.  

Kogut e Walker (2001) argumentam que esse tipo de configuração social é menos 

suscetível à fragmentação, garante maior estabilidade da estrutura e permite uma maior 

estabilidade na manutenção de instituições, ao mesmo tempo em que dá lugar para a gestão 

por parte das organizações. 
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O conceito de small worlds se une a muitos outros nessa perspectiva que evidencia a 

dinâmica das relações sociais em análise, permitindo diagnósticos mais precisos e em 

diferentes níveis de análise: do grupo como um todo, de subgrupos e do papel do indivíduo 

na dinâmica social. Essa possibilidade já vem sendo largamente explorada no contexto 

organizacional, principalmente no cenário internacional (Santos, 2004). 

Para uma boa compreensão sobre a utilização da análise de redes sociais no 

contexto organizacional e do trabalho, recorremos a Barnard (1971), que define as 

organizações como “sistemas cooperativos, formados por pessoas que se comunicam entre 

si e desenvolvem ações tendo em vista alcançar um propósito comum”. Para o autor, a 

ênfase do fenômeno recai nos próprios membros da organização, na formação natural de 

grupos, na comunicação e num sistema de autoridade horizontal.  

Essa ênfase nas pessoas e nos grupos, nos processos decisórios e nos mecanismos 

que fazem com que um mesmo aspecto da realidade possa ser percebido e significado de 

forma diferente pelos atores organizacionais consolida-se na abordagem da “construção 

social”, claramente explicitada nos trabalhos de Karl Weick (1993). 

Rompendo com a visão clássica de organizações como sistemas racionais e 

burocráticos, Weick (1993) propõe que o comprometimento seja o elo que une os 

trabalhadores em torno dos objetivos organizacionais, formando um sistema frouxamente 

unido. Mas por que o comprometimento? Existem outros vínculos que podem manter uma 

relação tão estreita com a estrutura social, a ponto de constituírem o efeito ou o produtor de 

um grupo unido, não permitindo a sua fragmentação? Como podemos captar a relação entre 

o nível individual (micro) e suas conexões na estrutura social (macro), formando um quadro 

explicativo que seja confiável para nossas conclusões? 
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Atualmente, a literatura aponta para outros vínculos que, durante mais de 15 anos, 

foram confundidos com bases do comprometimento organizacional, de acordo com a 

proposta internacionalmente mais aceita (Meyer & Allen, 1993). De acordo com literatura 

mais recente, a base de instrumental ou de continuação foi reavaliada e sua exclusão do 

construto do comprometimento foi necessária, para a formulação de um novo vínculo, 

denominado entrincheiramento (Rodrigues, 2012). O mesmo ocorreu com a base 

normativa, que foi excluída do modelo tridimensional do comprometimento e reconhecida 

como consentimento (Silva, 2009). 

Persiste a questão: o quanto o nível de cada uma desses vínculos mantém uma 

estrutura social unida, ainda que frouxamente? A forma como a questão é formulada pode 

levar a um engano, um pequeno erro na direção da causalidade, se não for fruto de uma 

reflexão mais cuidadosa. 

Krackhardt e Kilduff (1990) defendem que muito da cultura de uma organização 

existe no conhecimento compartilhado nas mentes de seus membros. Esse conhecimento é 

distribuído e interpretado através das redes sociais, entre elas as de amizade e de 

aconselhamento. 

O próprio Weick (1993), ao apontar o comprometimento como elo entre os 

trabalhadores, não dispensa o papel do corpo de relações sociais existentes no contexto de 

trabalho, que oferece a forma e o conteúdo na “mente coletiva”.  

Para buscar uma resposta mais precisa aos problemas formulados, precisamos 

direcionar nossa atenção para a noção de homofilia, que se caracteriza pela tendência de as 

pessoas priorizarem, em suas relações pessoais mais duradouras, outros sujeitos que 

mantenham relações de similaridade, tanto de traços sociodemográficos (McPherson & 

Smith-Lovin, 1987) quanto de características subjetivas (McPherson et al. 2001). 
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A partir da operacionalização da noção de homofilia e compreendendo os vínculos 

como atitudes desenvolvidas pelo trabalhador, é possível encontrar um nível de análise que 

suporte a questão: como a estrutura das relações explica o comprometimento, o 

consentimento organizacional e o entrincheiramento na organização? 

As evidências mais próximas, que chegam a uma resposta ao questionamento 

realizado, vêm do trabalho de Macambira (2009), que identifica relações estatisticamente 

significativas entre o comprometimento organizacional (até então identificado por duas 

dimensões, a afetiva e a instrumental) e indicadores da estrutura de relações dos 

trabalhadores em três níveis de análise. Contudo, não identificamos uma resposta precisa na 

literatura da área sobre a direção de causalidade dessa relação, o que constitui uma lacuna 

de conhecimento a ser preenchida. 

1.1 Origem e desenvolvimento da ARS 

Scott (2000) apresenta uma síntese da evolução dos estudos que culminou na atual 

perspectiva da análise das redes sociais. A Figura 02 apresenta visualmente um resumo da 

evolução do conceito. 

 

 

Figura 2 – Evolução da teoria de redes sociais 
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Basicamente, três correntes influenciaram o desenvolvimento do construto. A 

primeira delas se deve aos analistas sociométricos, em 1930, influenciados pela Teoria da 

Gestalt, que trabalhavam com um objetivo terapêutico e tinham como método investigar as 

características das configurações sociais de seus pacientes. Para Jacob Moreno, essas 

configurações, representadas graficamente por sociogramas, são resultantes dos “padrões 

concretos de escolhas interpessoais, atração, repulsão, amizade e outras relações nas quais 

as pessoas se envolvem” (Silva, 2003). 

Os sociogramas eram imagens formadas por atores de um determinado grupo, que 

se apresentavam como pontos ligados por linhas indicadoras de uma relação entre os atores. 

Essas linhas representavam relações afetivas positivas e negativas entre eles, denunciando a 

configuração social do sujeito em análise em termos de gosta ou não gosta, é amigo de ou é 

inimigo de, entre outras formas de sistematizar as relações em análise. Entre as 

contribuições de Moreno, a que mais se destaca é justamente a noção de configuração 

social e a tentativa de representá-la de forma sistematizada. 

A segunda grande contribuição para o desenvolvimento dos métodos de análise das 

redes sociais adveio da Escola de Harvard, ainda na década de 1930. Sob a influência das  

ideias do antropólogo Radcliffe-Brown, Lloyd Warner e Elton Mayo, foram estudados 

grupos de trabalho de fábricas e pequenas comunidades americanas. Entre os estudos 

produzidos, a pesquisa sobre a fábrica Hawthorne contribuiu sobremaneira, não só para a 

evolução da análise de redes sociais, como também para o que veio a ser a Escola de 

Relações Humanas dentro da Administração. Os estudos de Mayo e seus trabalhadores 

visavam a sanar uma frustração dos gestores da Western Electric Company, que não 

encontravam uma causa direta entre as alterações produzidas em algumas condições de 

trabalho e a eficiência dos trabalhadores. 
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Para compreender o fenômeno que ocorria na fábrica, iniciou-se um estudo de 

caráter antropológico, a partir da observação do comportamento de um grupo de 

trabalhadores. Segundo Scott (2000), a principal contribuição desse estudo para a análise de 

redes sociais foi a forma utilizada para apresentar os resultados da investigação, com a 

utilização dos sociogramas para representar as relações existentes no grupo-alvo da 

pesquisa.  

Os sociogramas construídos pelos pesquisadores apresentavam uma grande 

semelhança, não só com os organogramas utilizados pela gerência, mas principalmente com 

os diagramas de circuitos elétricos produzidos pela fábrica e espalhados pelas paredes nos 

locais de trabalho, que tinham a função de descrever particularidades do comportamento 

dos grupos, como envolvimento em jogos, ajuda mútua, amizade e outras particularidades. 

Ainda de acordo com Scott (2000), o estudo da fábrica Hawthorne encorajou outros 

pesquisadores a utilizarem os sociogramas no lugar dos diagramas convencionais utilizados 

pelos antropólogos, contribuindo para desenvolvimento da análise de redes sociais. 

Apesar dessas contribuições, esse estudo inicial não apresentava um método bem 

definido para a construção dos sociogramas. A rigor, os sociogramas eram muito mais 

artísticos que fidedignos e não se dispunha, ainda, de uma base matemática para sua 

construção nem para sua análise. Os subgrupos identificados eram elaborados a partir da 

fala dos próprios trabalhadores que se reconheciam em cliques (panelinhas), utilizando as 

nomenclaturas dos próprios funcionários como, por exemplo, “A turma da frente” ou “A 

turma de trás”. Scott (2000) aponta que as conclusões desse trabalho deixavam a desejar no 

que diz respeito à tentativa de explicar como essas estruturas influenciavam o 

comportamento dos indivíduos envolvidos nos grupos. 
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Outro conjunto de importantes contribuições veio dos estudos de duas pequenas 

comunidades, Yankee City e Old City (Scott, 2000). Os pesquisadores observaram que, 

além dos vários subgrupos que compunham as sociedades, alguns deles, denominados de 

cliques, seriam coesos o bastante para formar normas de conduta que eram tacitamente 

estabelecidas e aceitas. A partir de então, houve um esforço significativo para a 

compreensão da estrutura interna desses cliques desenvolvidos no decorrer da pesquisa. 

Na década de 1940, a partir de uma releitura dos relatórios de Old City e usando 

como base a sociometria de Moreno, George Homans construiu uma estrutura teórica para 

compreender o comportamento grupal. Essa estrutura foi decomposta em dois sistemas: o 

interno, composto pelos sentimentos surgidos na interação entre os atores do grupo (que, 

atualmente, é denominada de rede informal); e o sistema externo, que se relaciona às 

questões de adaptação ao ambiente em que o grupo se encontra. 

Na Escola de Manchester teve origem a terceira vertente de contribuição para o 

campo, a partir de um grupo de pesquisadores vinculados ao departamento de Antropologia 

Social. Também influenciado pelas ideias de Radcliffe-Brown, Max Gluckman se 

preocupava em desenvolver uma abordagem estrutural que se apropriasse de duas 

dimensões que ele considerava centrais para o estudo das sociedades, conflito e poder 

(Scott, 2000). Para Gluckman, essas duas dimensões são elementos integrantes de qualquer 

estrutura comunitária e, portanto, estariam presentes na dinâmica das transformações 

sociais. 

John Barnes e Elizabeth Bott (outros dois pesquisadores de Manchester) 

pesquisavam sobre as relações de parentesco também utilizando os estudos da corrente 

sociométrica. O psicólogo Siegfried Nadel, sob a influência de Barner e Bott, sugeriu a 

utilização de métodos algébricos e matriciais para a análise dos papéis e propôs uma 
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definição de estrutura como a articulação ou arranjo de elementos para formar o todo 

(Scott, 2000). 

Mitchell (1969) desenvolveu as sugestões de Nadel, voltando-se para a teoria dos 

grafos, que já tinha sido apropriada pela corrente sociométrica. A partir de então, Mitchell 

propôs o conceito de ordem pessoal como um padrão de ligações que um indivíduo tem 

com um grupo de pessoas e as ligações que essas pessoas têm entre si. Dessa forma, o 

estudo desse padrão de interações definiria a análise das redes sociais. 

1.2O conceito de Homofilia nos Estudos organizacionais 

A noção de homofilia, na literatura sociológica, foi apresentada no trabalho de 

Lazarsfeld e Merton (1954, citado por McPherson et al, 2001), em um estudo sobre 

processos de amizade. Os autores utilizaram o termo homofilia em uma alusão a um 

clássico estudo antropológico de homogamia (homofilia na formação de casais). 

Essa noção propõe que pessoas tendem a se agregar por uma série de fatores que 

podem ser compreendidos como aspectos de similaridade. Essa similaridade pode ser 

identificada de várias formas: desde características sociodemográficas, como idade, sexo, 

etnia, posições semelhantes em uma estrutura formal, a características psicológicas 

compartilhadas como inteligência, atitudes e valores. 

A profusão de estudos sobre o fenômeno da homofilia levou Lazarsfeld e Merton 

(1954, citado por McPherson et al. 2001) a distinguir dois tipos de homofilia:  

Homofilia por status: baseada na posição formal que o sujeito detém no contexto 

social; 

Homofilia de valores: baseada no compartilhamento de valores, atitudes e crenças. 
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A homofilia por status compreende uma estratificação social por similaridade de 

características sociodemográficas, como, por exemplo, raça, etnia, sexo, idade, e 

características individuais, como religião, nível educacional e ocupação. No que concerne 

ao segundo tipo de homofilia (valores), ele inclui uma série de estados internos que 

presumem compartilhamento em orientações de comportamentos futuros. 

Metodologicamente, os estudos que investigam a noção de homofilia eram 

inicialmente centrados em pequenos grupos. As primeiras evidências sistemáticas vêm de 

estudos de redes sociais informais em escolas infantis, estudantes colegiais e pequenos 

bairros urbanos. Nesses estudos, os grupos apresentavam homofilia a partir de 

características demográficas como raça ou etnia, idade, sexo e nível educacional (Bott, 

1929). Em outros estudos, a homofilia surgiu do compartilhamento de características 

psicológicas, como inteligência, atitudes e aspiração (Almack, 1922, citado por McPherson 

et al, 2001). 

Os esforços para compreender grandes grupos com o intuito de fornecer 

generalização aos resultados encontrados (Burt, 1985; Marsden, 1987) permitiram a 

construção de uma visão multidimensional de integração da sociedade.  

Já no contexto organizacional, muitos estudos se voltaram para a identificação dos 

efeitos das redes sociais na carreira individual e no sucesso organizacional (Ibarra, 1997; 

Burt, 1992) e de desempenho individual e do grupo (Ibarra, 1992; Krackhardt & 

Stern,1988),  

Lazer (2001) avalia o impacto da rede social nas atitudes individuais dos 

trabalhadores. Seus achados sustentam a conclusão de que, nas suas redes sociais informais, 

os indivíduos tendem a interagir com atores que apresentam percepções e atitudes 

semelhantes sobre o ambiente organizacional, onde tanto as interações construídas quanto 
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as atitudes são altamente estáveis, a depender da maleabilidade e da coerção imposta às 

relações entre os atores. 

Entre os resultados da homofilia, o aumento positivo em relação a similaridades dos 

atores sugere uma facilitação na transmissão do conhecimento tácito (Cross, Borgatti & 

Parker, 2001, p. 229), uma simplificação do trabalho da coordenação (Ancona & Caldwell, 

1992) e evita potenciais conflitos. Por outro lado, um grupo demasiadamente homogêneo 

perde as vantagens competitivas da diversidade.  

Na direção oposta à linha de causalidade, Friedkin e Johnsen (1990) e Carley (1991) 

desenvolveram modelos de redes que influenciam o modo como as pessoas interagem com 

as outras a fim de produzir homogeneidade de crenças.  

 
2 – Comprometimento organizacional: um fenômeno unidimensional 

Avaliando historicamente, os estudos sobre comprometimento ganharam força a 

partir da década de oitenta e apresentavam, até então, um caráter marcadamente 

quantitativo, em pesquisas empíricas que utilizavam análises sofisticadas, no sentido de 

suportar hipóteses causais e de relações com outras variáveis organizacionais, ocupacionais 

e pessoais (Bastos, 1994).  

Ao longo da evolução do construto, o comprometimento organizacional foi 

concebido como uma atitude global e unidimensional do indivíduo em relação à sua 

organização. Entretanto, a inclinação para pesquisar medidas globais de comprometimento 

apresentava alguns problemas. Reichers (1985) ressaltou a necessidade de se avaliar o 

construto numa perspectiva múltipla, pois uma medida global pode esconder detalhes do 

fenômeno, deixando certas facetas de lado, ou mesmo aglutinando algumas delas.  
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Reichers (1985) avaliou que essa visão mais apurada oferecia a possibilidade de se 

explorarem aspectos do comprometimento que podiam ser até mesmo conflitantes entre si. 

Essa orientação propiciou o estudo do comprometimento frente a diferenciados focos, 

assim como o desenvolvimento de trabalhos sobre os variados perfis e padrões do 

comprometimento com a organização. 

Em seguida, surgiram perspectivas multidimensionais, que enfatizavam diferentes 

facetas da organização, assim como diferentes bases ou processos psicossociais que geram 

o comprometimento. 

O modelo mais adotado nas pesquisas veio de dois pesquisadores canadenses, John 

P. Meyer e Natalie J. Allen (1991), que contribuíram com o modelo multidimensional de 

comprometimento. Esse modelo reúne as três correntes que lideravam as vertentes 

conceituais sobre o tema: o comprometimento afetivo, o comprometimento instrumental ou 

calculativo e o comprometimento normativo. 

A base afetiva foi representada pelos trabalhos de Mowday, Steers e Porter (1970),  

que culminou com o Organizational Commitment Questionnaire (Mowday, Steers e Porter, 

1979). Naquele momento o conceito de comprometimento foi definido como: "(1) Uma 

forte crença e a aceitação dos valores e objetivos da organização; (2) Estar disposto a 

exercer um esforço considerável em benefício da organização; e (3) Um forte desejo de se 

manter como membro da organização.” (Mowday, Steers & Porter, 1979, p. 226).  

No contexto brasileiro, Borges-Andrade, Afanasieff e Silva (1989) validaram a 

OCQ, identificando uma estrutura unidimensional com elevado escore de confiabilidade. 

Mais tarde, uma versão reduzida da escala com nove itens – sem os itens de intenções 

comportamentais que estavam inseridos na escala anterior – foi validada por Bastos (1994), 

também com elevada confiabilidade, em uma estrutura unifatorial. 
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Do trabalho de Becker (1960, apud Meyer & Powell, 2004) derivou-se a base 

instrumental ou calculativa, que é caracterizada pela tendência de o indivíduo se engajar 

em “linhas consistentes de atividade” (p. 158), chamadas também de comprometimento por 

“side bet” (p.158), sugerindo que o indivíduo permanece na empresa devido aos custos e 

benefícios associados à sua saída. Segundo Bastos (1994), essa base assumiu outros rótulos, 

como calculativa e continuance (continuação).  

Por fim, há a base normativa que se apoia no trabalho de Wiener (1982). Para o 

autor, indivíduos comprometidos exibem certos comportamentos porque acreditam que é 

“certo” e moral fazê-lo. De acordo com Wiener (1982), as pressões normativas originadas 

na cultura da empresa teriam o poder de impor a ação dos indivíduos dentro do ambiente 

organizacional. Sendo assim, o autor define o comprometimento como “a totalidade das 

pressões normativas internalizadas para agir num caminho que encontre os objetivos e 

interesses organizacionais.” (p. 421). 

Para descrever melhor a relação entre os componentes, Meyer e Allen (1990) 

apresentaram um perfil que se tornou amplamente aceito e apresenta os três componentes 

do comprometimento da seguinte forma: “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.” (Meyer & Allen, 1990, p. 

3). 

Meyer e Allen (1991) defendiam ainda que os empregados podem vivenciar os três 

tipos de comprometimento em graus variados. A depender de como essa relação é 

estabelecida, diferentes antecedentes e consequentes podem ser identificados nas 

organizações. Para a mensuração dessas três bases, foi desenvolvida uma escala no formato 
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Likert, inicialmente com 24 itens, depois transformada em uma versão reduzida com 18 

itens, sendo seis itens para cada base a ser mensurada. 

 Concordando com a proposta de estudar múltiplos comprometimentos de forma 

simultânea, Fink (1992) recomenda que o comprometimento no trabalho deveria avaliar 

simultaneamente três focos – a organização como um todo, o trabalho realizado e o grupo a 

que pertence o trabalhador. Esse estudo traz o mérito de apontar a importância do 

comprometimento com o grupo de trabalho como um componente importante do perfil de 

comprometimento. 

Fink (1992) aponta a importância da dimensão relacional para a formação de uma 

atitude comprometida. Para justificar a importância das relações sociais, o autor defende 

que a natureza do trabalho, atualmente, requer atenção à interdependência dos atores nas 

suas atividades laborais, pois os empregados tendem a ter, nos colegas, uma base social, 

indicando que eles estão dispostos em um misto de relações de trabalho e amizade.  

Dessa forma, a coesão entre os membros do grupo apresenta um aspecto funcional 

para os trabalhadores que pode ser compreendido como um forte suporte social e emocional 

para seus integrantes.  

Embora não trate especificamente de nenhuma análise de indicadores grupais ou da 

sua estrutura, o autor destaca, a todo o momento, o papel do grupo, da interdependência dos 

trabalhadores nas suas funções e atividades, e das relações sociais entre colegas de trabalho 

na formação de uma atitude comprometida. 

De acordo com Fink (1992), independentemente do foco a ser abordado, o grupo é 

essencial na construção e manutenção de normais sociais. Essas normas, apesar de estáveis, 

nem sempre são facilmente acessíveis em uma discussão direta, mas estão embutidas nas 

relações sociais e na compreensão de como proceder no ambiente de trabalho. 
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Na formação desses grupos, espera-se que eles se tornem mais coesos, respondendo 

a fatores de similaridade de atributos sociodemográficos, como idade, gênero, nível 

educacional, interesses pessoais, frequência de interações entre os membros do grupo, 

valores e atividades relacionadas. 

A lógica relacional inserida por Fink (1992) aproxima os estudos sobre 

comprometimento e a perspectiva de redes sociais. Nesse sentido, as assertivas que 

envolvem as noções de coesão, similaridade, estabilidade na estrutura social, entre outras, 

são empiricamente testáveis a partir de uma abordagem mais congruente com o que se 

busca investigar, rompendo a lógica atomicista de investigação do comportamento micro-

organizacional à medida que dialoga com o nível meso e macroestrutural. 

2.1 - A crise do modelo tridimensional do comprometimento organizacional 

Apesar de o histórico dos estudos em comprometimento organizacional sugerir uma 

estabilidade na medida, adotando o modelo tridimensional, as intensas transformações no 

mundo do trabalho e nos modelos de gestão podem ter provocado alterações no próprio 

conceito, demandando um esforço contínuo de construção e validação de escalas e, por 

consequência, de redefinição do construto (Swailes, 2002).  

Nessa direção, Bastos et al. (2008) questionaram a pertinência da base instrumental 

como constituinte do comprometimento organizacional. As baixas correlações, por vezes 

negativas, com variáveis importantes como desempenho e cidadania organizacional, 

apontam resultados diferenciados entre a base afetiva e a instrumental.  

Solinger et al. (2008) advoga que a base instrumental representa uma inconsistência 

no construto, pois ela sugere uma atitude frente ao comportamento de permanência na 
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organização, enquanto a dimensão afetiva representa uma atitude positiva para a 

organização como objeto.  

No que diz respeito à base normativa, o problema identificado foi a falta de validade 

discriminante (por conta das fortes correlações com a base afetiva), o que tem levado 

muitos estudos a não mais mensurar a base normativa, por considerá-la uma dimensão 

desnecessária (Ko et al., 1997; Costa, 2005). 

Em um esforço de avaliar a congruência das três bases do comprometimento, Cunha 

(2004) realizou uma ampla síntese dos achados empíricos sobre os resultados referentes ao 

modelo tridimensional do comprometimento, demonstrando, a partir de correlações com 

diferentes intensidades, a relação das diferentes bases com variáveis antecedentes e 

consequentes. Nesse estudo, é possível visualizar o quão divergentes se apresentam as 

bases calculativa e afetiva e, por outro lado, a existência de uma relativa sobreposição entre 

as dimensões afetiva e normativa. 

Outro conjunto de evidências que questionam o modelo tridimensional proposto por 

Meyer e Allen (1991) foi apresentado por Cooper-Hakim e Viswesvaran (2005). Em sua 

meta-análise, apoiada em 997 artigos que investigavam relações entre as bases do 

comprometimento e seus resultados, foi encontrada uma forte correlação entre a base 

afetiva e a normativa. Por outro lado, a base instrumental apresentou um padrão 

diferenciado com que prediz resultados organizacionais. 

As discussões sobre os problemas identificados no modelo tridimensional deram 

início a um conjunto de esforços em duas direções: 1) buscar uma solução para as 

contradições entre a base afetiva e a instrumental; e 2) solucionar o problema da 

sobreposição entre as bases afetiva e normativa. 
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Silva (2009) e Rodrigues (2011) assumiram essa agenda de pesquisa e, ao final dos 

seus estudos, foram apresentadas sugestões mais refinadas para a dimensionalidade do 

comprometimento organizacional. As bases de continuação e normativa geraram outros 

dois vínculos a serem apresentados ao longo da fundamentação teórica e que compõem 

outros dois vínculos que os trabalhadores elaboram com a organização. São eles o 

entrincheiramento e o consentimento. 

Essa dimensionalidade aponta para um construto que, retornando às suas origens, 

volta a ser unidimensional (Rodrigues, 2009; Silva, 2009). Para tanto, a proposta defendida 

reestruturou o construto, comprometimento organizacional (composto tradicionalmente de 

três bases), em direção a três construtos, como pode ser visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Revisão do conceito do comprometimento organizacional 

 

Independentemente do tipo de vínculo, pessoas, em um mesmo ambiente social, 

tendem a reconhecer espontaneamente, entre seus pares, aqueles que compartilham crenças, 

atitudes e percepções sobre o ambiente social (homofilia de valores), desconsiderando 

pequenas áreas de desacordo que possam existir entre elas (Knoke, 1990).  
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Essa tendência, no caso de grupos de trabalho, sugere que os empregados se 

mantêm mais coesos, apresentando relações mais recíprocas e fechadas, entre aqueles com 

os quais compartilham atitudes e valores, muitas vezes formando subgrupos isolados 

quando essas atitudes são divergentes das atitudes predominantes no resto do grupo. 

Se o comprometimento, o entrincheiramento e o consentimento refletem tipos 

distintos de vínculos com a organização, é esperado que, por efeito da homofilia, os 

trabalhadores se agrupem em círculos sociais que compartilham atitudes semelhantes.  

A seguir, serão apresentados os dois vínculos que compõem o estudo, além do 

comprometimento organizacional. Essa apresentação é composta por um breve histórico de 

desenvolvimento dos construtos, suas definições e dimensões. 

3 – Entrincheiramento organizacional 

O conceito de entrincheiramento foi apresentado inicialmente por Carson et al. 

(1995) e compreendia, na sua essência, uma tendência de um indivíduo se manter em sua 

profissão devido aos investimentos realizados, aos custos emocionais associados à mudança 

e à percepção de poucas alternativas além do seu campo de atuação.  

A dinâmica dessa tendência pode ser explicada pelas escolhas iniciais na 

identificação da profissão, de acordo com preferências individuais, e pelas estimativas de 

oportunidades de carreira. Essa escolha deve também ser avaliada pelo indivíduo como 

instrumento de alcance de metas e necessidades pessoais (Carson & Carson, 1997). 

Contudo, ao longo da carreira, o indivíduo pode reavaliar a trajetória e perceber-se 

interessado em mudar a linha de ação inicialmente adotada. Apesar dessa percepção, ele  

pode permanecer na carreira por perceber poucas alternativas de inserção em uma outra, ou 
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receio de perder o que já angariou ao longo de uma trajetória profissional. Nesse caso, a 

literatura aponta que o indivíduo está entrincheirado na sua carreira. 

Para uma melhor compreensão desse construto, Carson et al. (1995) o descreveram 

a partir de um modelo tridimensional composto por: 1) investimento na carreira – sintetiza 

todo tipo de investimento que poderia ser perdido caso mudasse o curso de ação; 2) custos 

emocionais – refere-se à perda da rede social mais vinculada ao ambiente de trabalho ou ao 

círculo profissional, incluindo aí o papel e o status que o indivíduo possui; e 3) limitação 

das alternativas – a especificidade dos conhecimentos envolvidos em outra opção de 

carreira e a idade podem gerar, no profissional em questão, uma percepção de restrições de 

oportunidades futuras, caso escolha mudar o foco do seu campo de atuação. 

Os esforços no sentido de operacionalização do construto resultaram em uma escala 

de entrincheiramento com a carreira, na década de 90 (Carson & Bedeian, 1994). Nessa 

oportunidade, foi investigada a relação entre a escala elaborada e outras variáveis, entre 

elas o comprometimento de continuação, resultando em correlações positivas.  

A dimensionalidade do construto ainda não é um consenso na literatura, haja vista a 

discussão levantada por Blau (2001), que sugere apenas duas dimensões para o construto, a 

partir da união das dimensões “investimento na carreira” e “custos emocionais”, tanto pela 

aproximação de aspectos internos às duas dimensões, como também por ambas serem 

fundamentadas na teoria dos side bets de Becker (1960). No entanto, a questão não está 

resolvida e demanda novos estudos que suportem uma ou outra saída para a estabilidade da 

escala. 

Outro estudo, desenvolvido por Carson et al. (1996), que contempla uma ampla 

variedade de categorias profissionais e variáveis atitudinais frente à carreira e à 

organização, confirmou as relações positivas entre entrincheiramento na carreira e 
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comprometimento de continuação e maior estabilidade na carreira. Por outro lado, 

constatou relações negativas entre entrincheiramento na carreira e intenção de afastamento. 

No âmbito nacional, Baiocchi e Magalhães (2004) foram os pioneiros no estudo 

sobre entrincheiramento na carreira, relacionando-o com comprometimento e motivação 

vital. Entre as relações que envolviam o comprometimento, o estudo apontou relações 

positivas entre as dimensões “identidade de carreira” e “custos emocionais”, levando à 

conclusão de que o profissional com uma alta identificação com a carreira apresenta uma 

tendência a se perceber entrincheirado, por receio de perder sua identidade profissional, 

caso mude seu foco profissional. 

Magalhães (2005) e Magalhães e Gomes (2005) apontam para resultados 

semelhantes no que diz respeito à aproximação entre o entrincheiramento e o 

comprometimento com a carreira. Ainda na década de noventa, Meyer et al. (1993) 

investigaram a relação entre os dois vínculos com a carreira e o desempenho de 

trabalhadores de uma empresa de tecnologia da informação.  

O referido estudo apontou relações negativas entre os dois vínculos e o 

desempenho, oferecendo mais força às conclusões que sugerem uma grande aproximação 

entre algumas dimensões do entrincheiramento e do comprometimento com a carreira. 

Rodrigues (2009), após análise de uma extensa revisão de literatura sobre a relação 

entre entrincheiramento na carreira e comprometimento, concluiu que: 

“... ambos os construtos possuem base teórica semelhante – 
Becker (1960) –, apresentam subdimensões também 
semelhantes (sacrifícios pessoais/custos acumulados e 
limitação de alternativas); ambos representam uma atitude 
do indivíduo frente a um comportamento (no caso, 
permanecer na organização), configurando um vínculo 
material e uma permanência por necessidade; ambos 
apresentam correlações positivas entre si (Carson et al., 
1995 e Scheible & Bastos, 2006) e negativas com variáveis 
como desempenho (Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005; 
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Medeiros, 2003; Scheible et al., 2007), consideradas 
comportamentos desejáveis do trabalhador” (Rodrigues, 
2009, p.66). 

 

A partir dessa aparente sobreposição conceitual e empírica, a autora questiona se a 

base de continuação do comprometimento e o entrincheiramento com a carreira são o 

mesmo construto.  

Na literatura específica, encontramos duas saídas para essa problematização. A 

primeira propõe uma integração (Blau, 2001), operacionalizada em Blau e Holladay (2006), 

em que foi elaborada uma medida composta pelas bases afetiva e normativa a partir da 

escala adaptada de Meyer et al. (1993), e a base de continuação foi composta dos itens da 

escala de entrincheiramento proposta por Carson et al. (1995). O estudo resultou numa 

escala de quatro dimensões do comprometimento: afetiva, normativa, limitação de 

alternativas e de custos acumulados ou sacrifícios pessoais. Contudo, o estudo não é 

conclusivo, e os autores sugerem que sejam realizados estudos correlacionais com 

antecedentes e consequentes do comprometimento. 

A outra solução surge em Scheible et al. (2007) que propõe a separação das bases, 

reconstruindo o conceito do comprometimento com a carreira. A autora fundamenta sua 

proposta em outros estudos que apontam que as duas bases (afetiva e de continuação), além 

de serem compostas de naturezas diferentes (Meyer et al., 1989), apresentam 

comportamentos divergentes  em relação a uma série de variáveis relacionadas (Cunha et 

al., 2004; Cooper-Hakim & Viswesvaran, 2005).  

Rodrigues (2009) retoma a proposta de Scheible (2007), transportando essa 

discussão, focada na carreira, para o comprometimento com a organização. Esse esforço em 

mudar o foco do vínculo de entrincheiramento, segundo a autora, “facilitará o entendimento 
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das suas relações com outras variáveis e de suas fronteiras com o comprometimento de 

continuação.” (Rodrigues, 2009, p.68). 

No esforço de transposição do foco do entrincheiramento, Rodrigues (2009) 

apresenta três dimensões constituintes.   

1. Ajustamentos à posição social (APS): adaptação dos comportamentos do 

trabalhador à posição que ele assume na organização. Essa adaptação é 

consequência dos investimentos de ambos os lados (indivíduo e 

organização) em prol do bom desempenho das metas organizacionais. O 

indivíduo tende a perceber que o tempo dedicado àquela organização garante 

a compreensão dos detalhes particulares que ela apresenta e que só são úteis 

naquela realidade. No âmbito dos relacionamentos, o empregado percebe 

que sua saída traria perda do reconhecimento social e de parte da rede de 

relacionamentos. 

2. Arranjos burocráticos impessoais (ABI): percepção de que abandonar a 

organização acarretaria perda das recompensas e dos retornos materiais que 

a organização provê. Tanto o ajustamento à posição social quanto os 

arranjos burocráticos impessoais fazem alusão à teoria dos side bets proposta 

por Becker (1960). 

3. Limitação de alternativas (LA): percepção de pouca ou nenhuma chance de 

reinserção no mercado caso deixe a organização à qual está vinculado. As 

causas dessa percepção são muitas e podem estar associadas à percepção de 

restrição do mercado, falta de adequação do perfil atual às demandas do 

mercado, limitação de idade, entre outros. 
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Apesar da tridimensionalidade do vínculo em questão (entrincheiramento com a 

organização), a forma de relação entre as dimensões descreve um processo de 

entrincheiramento. Esse processo se inicia com a adaptação do empregado que, ao longo do 

tempo, vincula-se à organização também pelos custos associados a uma possível saída 

(ajustamentos às posições sociais e arranjos burocráticos impessoais). A presença ou 

ausência dessas duas dimensões não determina que um trabalhador se perceba 

entrincheirado, nem que ele apresente consequentes indesejados.  

A percepção de alternativas limitadas (terceira dimensão do construto) é que, 

associada a um baixo vínculo afetivo, pode gerar a percepção de entrincheiramento, e o 

empregado passaria a apresentar comportamentos de negligência, confrontação e tendência 

a abandonar a organização. O modelo explicativo proposto por Rodrigues (2009) pode ser 

visualizado na Figura 4. 
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Figura 4 – Modelo explicativo do entrincheiramento organizacional  

FONTE: Rodrigues (2009). 

 

O estudo conduzido pela autora não é conclusivo quanto à questão da 

dimensionalidade do construto, mas seus resultados sustentam a hipótese de que o 

comprometimento de continuação e o entrincheiramento organizacional se sobrepõem, a 

ponto de representarem o mesmo fenômeno psicossocial. Para a mensuração do construto, 

foi validada uma escala em duas versões. A primeira, que contém vinte e dois itens, é 

formada pelas três dimensões já apresentadas (APS, ABI e LA), e a segunda versão 

apresenta uma proposta bidimensional (APS e ABI) com quinze itens (Rodrigues, 2009).  

Conhecer a função a ser executada, colegas de trabalho, normas e regras 
da organização, receber treinamentos específicos para o cargo e para o 
desempenho de atividades naquela realidade específica; entre outros.

Período de adaptação

ENTRADA NA ORGANIZAÇÃO

Não-entrincheirado

Ajustamentos individuais a 
posições sociais

Arranjos burocráticos 
impessoais

Custos associados à 
saída baixo

alto

Limitação de 
alternativas

baixoalto

Entrincheirado

Vínculo afetivo

Negligência, Confrontação 
Verbal, Lealdade Passiva, Saída

Contribuição Ativa, 
Engajamento, Esforço Extra

simnão
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4 – Consentimento organizacional 

A noção de consentimento, como um dos possíveis vínculos do trabalhador com a 

organização, foi desenvolvida recentemente por (Silva, 2009), ao avaliar a dicotomia 

“ativo” versus “passivo” na atitude do trabalhador em prol da instituição empregadora. Essa 

problematização nasce da avaliação da dimensão  do comprometimento e já se encontrava 

presente na literatura desde Bar-hayim e Berman (1992).  

Ao longo da literatura que versa sobre as dimensões do comprometimento a partir 

de uma versão tridimensional, a base afetiva é oriunda de uma vinculação psicológica a 

partir de processos de identificação, internalização de valores organizacionais e de um 

envolvimento afetivo.  

Essa base pode levar o empregado a apresentar comportamentos pró-sociais, melhor 

níveis de desempenho, além de se posicionar de forma crítica em busca dos objetivos da 

organização. Essa postura reflete o que podemos intitular de uma posição ativa frente às 

expectativas organizacionais. 

Por outro lado, a base normativa, por vincular o empregado por uma percepção de 

obrigação moral, sentimentos de lealdade e cumprimento de normas sociais, afasta essa 

noção de posição ativa de vinculação por conta de um desejo de permanecer. No caso da 

base normativa, a permanência se apresenta sob a forma de uma postura passiva frente às 

exigências da organização, na qual o empregado cumpre estritamente o que está prescrito 

em sua função, revelando um comportamento conformista. 

Essa lógica de um vínculo “ativo” e sua versão oposta, como vínculo “passivo”, é 

corroborada no estudo de Bar-Hayim e Berman (1992), a partir de uma escala adaptada do 
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Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), para avaliar as três dimensões do 

comprometimento. 

A escala proposta foi aplicada em 1299 com empregados de grandes empresas de 

Israel, e a solução fatorial apresentada sugeriu a existência de três fatores, a saber: 

“identificação” e “envolvimento”, com quatro itens distribuídos entre eles, sugerindo uma 

convergência para um único fator; o segundo fator apresenta uma medida pobre e é 

desconsiderado pelos autores, por reunir itens das três dimensões em análise; por fim o 

terceiro fator foi denominado “lealdade”, formado unicamente por itens que sugerem uma 

relutância do indivíduo em abandonar a organização, mesmo com fortes incentivos. 

Questiona-se, então, se essas duas dimensões resultantes fazem parte de um mesmo 

construto. A partir do momento em que se descreve uma dimensão de vinculação, em que o 

empregado se mantém na organização por uma postura passiva, conformista, obediente, 

mas sem apresentar comportamentos proativos e contributivos, seria possível ou adequado 

nomeá-lo de comprometido? 

A partir de uma análise no campo da Sociologia do Trabalho e das Organizações, 

Bastos (1993) identifica um construto que se apresenta adequado para definir esse vínculo, 

denominado consentimento. 

Esse construto se origina do enfoque sociológico que, por sua vez, tem raiz nos 

estudos de Halaby (1986), em uma pesquisa em que é analisado o apego (attachment) que o 

empregado desenvolve com a organização empregadora. Para tanto, a análise se 

fundamenta na teoria da autoridade de Weber, destacando o papel da internalização das 

normas no ambiente de trabalho. 

 Silva (2009) apresenta o significado do termo a partir de uma análise linguística: 
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Consentimento se origina do latim (consentire + mento) e 
possui como significados: “Ato de consentir. Permissão, 
licença. Anuência, aprovação, acordo. Aprovação tácita 
[...]”. O verbete “consentir” apresenta alguns significados, 
tais como: “Dar consenso ou aprovação a; permitir, admitir, 
tolerar. Concordar com; aprovar. Dar ocasião a; tornar 
possível. [...] Aquiescer, aceder, anuir, concordar. Estar em 
harmonia; ser conforme; condizer [...].” Essas definições 
mostram com clareza seus possíveis significados...  (p. 31). 

 

Para a autora, outros sinônimos são essenciais para a compreensão do fenômeno. 

Entre eles: “aquiescer (aquierece em latim) – ato ou efeito de consentir; subordinado [Part. 

de subordinar.] Dependente, inferior, subalterno [...]. Que, em conexão com outra coisa, 

ocupa lugar inferior; secundário [...]. Aquele que está sob as ordens de outro; subalterno” 

(Ferreira, 1999, citado por Silva, 2009, p. 33). 

Os dois sinônimos sugerem o entendimento de que um dos papéis sociais assumidos 

pelo trabalhador é o de subordinado, pois, por uma relação contratual, ele se insere num 

sistema hierarquizado, onde, por vezes, terá de se subordinar a um superior. Essa 

subordinação, por essência, traduz um estado de dependência ou obediência em relação a 

tal superior, o qual, por sua vez, limitará a liberdade e a autonomia decisória do 

subordinado. 

A psicologia social também contribuiu para o delineamento do construto, com os 

conceitos de conformismo, aceitação íntima e obediência. Tomando por conformismo “... 

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

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

temos dois subtipos de conformidade apresentados na Figura 5.  
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Figura 5 - Modelo explicativo do consentimento organizacional  

FONTE: adaptado de Silva (2009). 

  

A partir da descrição dos dois tipos de conformismo, fica notória a diferença nas 

duas formas de vinculação às normas do grupo. Apesar de aparentemente as duas levarem a 

comportamentos de adequação às normas, na obediência não há uma adesão sincera por 

parte do indivíduo. Por sua vez, na aceitação íntima, o indivíduo muda verdadeiramente sua 

forma de pensar, chegando a defender as normas impostas (Kiesler & Kiesler,1973). 

Em um estudo empírico desenvolvido por Coch e French (1948), foi observada a 

adaptação de uma trabalhadora industrial às normas de produção estabelecidas pelo grupo. 

A partir de estratégias de perseguição por parte dos outros membros, a trabalhadora 

“estacionou” sua produtividade de acordo com as expectativas sociais.  

No entanto, quando o grupo de trabalho foi desfeito, sua produtividade voltou a 

aumentar, atingindo os níveis iniciais aos da sua inserção na organização. Os autores 

concluíram que não houve aceitação íntima, pois a trabalhadora em questão não havia 

introjetado as normas de produtividade e somente controlava sua performance para não ser 

mais punida pelo grupo.  
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Esse estudo sugere uma relação entre o tipo de conformidade e qualidades da 

estrutura social. De acordo com Kiesler e Kiesler (1973), comportamentos de conformidade 

gerados por aceitação íntima geram mais congruência na forma como o grupo age, gerando 

mais estabilidade nas relações interpessoais.  

A conformidade, nesse nível de introjeção, leva a algumas consequências, a saber: 

semelhança de opinião (visão de que, se as pessoas concordam com outras, devem também 

gostar delas); utilidade de opinião (mudanças comportamentais para o indivíduo ser bem 

quisto socialmente); definição do eu (as opiniões socialmente bem vistas passam a ser 

compartilhadas pelo indivíduo para a manutenção de um autoconceito positivo); fatores de 

atenção (o indivíduo dá mais importância e atenção aos que já são atraentes); e 

credibilidade (consequência lógica dos fatores de atenção, quando o indivíduo ganha mais 

confiança e credibilidade à medida que dedica mais atenção ao grupo de referência). 

Todas essas características levam os empregados a se sentirem mais semelhantes 

aos demais, o que pode contribuir para o fenômeno da homofilia. Ou seja, aqueles que 

compartilham de uma série de valores ou atitudes em certo ambiente social, por aceitação 

íntima, naturalmente vão compartilhar relações de confiança, referenciando-se 

reciprocamente. Por outro lado, aqueles que obedecem às normas impostas, mas não as 

aceitam intimamente, tenderão a apresentar uma estrutura relacional mais dispersa e menos 

coesa com o grupo. 

Tomando como base, a literatura sociológica sobre obediência e as contribuições 

sobre conformismo nos estudos da cognição social, (Silva & Bastos, 2010) desenvolveram 

uma escala para mensurar o consentimento organizacional. Essa escala, a priori, levava em 

consideração duas dimensões do consentimento (aceitação íntima e obediência cega) e 

apresentava indicadores psicométricos satisfatórios. Em um esforço para refinar a medida e 
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o próprio construto, Silva (2013) buscou elaborar uma medida mais enxuta e coerente com 

a essência do vínculo proposto. A partir das análises confirmatórias e de discriminação 

entre o comprometimento organizacional e as bases do consentimento, foi observado que a 

base afetiva do comprometimento apresenta grande sobreposição com a base “aceitação 

íntima” e, por outro lado, se diferencia significativamente da base obediência cega. 

A partir desses resultados, Silva (2013) concluiu que o construto deve ser 

reconhecido a partir de sua única base, “obediência”, mantendo sua qualidade teórica e 

psicométrica. A escala validada pela autora foi utilizada nesse estudo para mensurar a 

intensidade do consentimento organizacional, garantindo, assim, uma melhor adequação 

teórica à investigação realizada. 

 
5. Estrutura social e vínculo do trabalhador 

No campo de pesquisa sobre comprometimento com a organização, encontramos 

um esforço direcionado para estudos que exploram os antecedentes, os consequentes e os 

correlatos do comprometimento organizacional (Cohen, 2000; Filenga, 2003; Medeiros, 

2003; Scheible, 2004).  

Tais estudos sustentam hipóteses de que variáveis como características pessoais 

(idade, gênero, estado civil, escolaridade), características do trabalho (relação com o 

supervisor, desenho de cargo) e características da organização (tamanho e políticas de 

gestão) se apresentam como preditores do comprometimento. 

A vertente de estudos sobre os consequentes do comprometimento, apesar de ser 

considerada como um domínio negligenciado pelos pesquisadores (Medeiros et al., 2003), 

apresenta resultados frágeis e a necessidade de mais pesquisas confirmatórias (Costa 2005, 



 50 

1994). Ainda assim, os resultados sugerem que o desempenho no trabalho, a rotatividade e 

o absenteísmo podem ser influenciados pelos níveis e bases do comprometimento.  

Em uma primeira e ampla revisão dos estudos de comprometimento organizacional, 

Mathieu e Zajac (1990) realizam uma meta-análise sumarizando os estudos empíricos que 

analisam antecedentes, correlatos e consequentes do construto. Embora não haja qualquer 

estudo que relacione diretamente a dimensão grupal, algumas variáveis identificadas nos 

estudos até então realizados dão suporte à expectativa de que o comprometimento tenha 

uma relação mais forte com a dimensão da coesão grupal e características do 

relacionamento entre os atores que compartilham o ambiente de trabalho. 

Os trabalhos avaliados nessa meta-análise apontam que características como a 

satisfação e o relacionamento com os colegas de trabalho tornam o vínculo com a 

organização mais consistente, sendo tanto do interesse da organização quanto do 

empregado. 

Entre os resultados identificados na meta-análise, a dimensão relacional como, por 

exemplo, a relação entre grupo e líder, a interdependência funcional e a coesão grupal 

foram identificadas como antecedentes do comprometimento organizacional.  

Esses esforços em compreender a relação do comprometimento e as dimensões 

relacionais no ambiente de trabalho, apesar de pouco conclusivos, evidenciam a 

importância de estudos mais aprofundados e atuais no sentido de avançar na compreensão 

dessa relação, como propõem Mathieu e Zajac (1990): “As influências dos relacionamentos 

grupais e propriedades organizacionais foram analisadas em apenas alguns estudos e 

representam áreas negligenciadas.” (p. 181). 

Ainda nesse trabalho, os autores concluíram que, mesmo os poucos estudos que 

tentam analisar as relações entre o comprometimento e as dimensões interpessoais, como 
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coesão grupal e interdependência funcional, não superam o nível individual de análise. Isso 

se deve ao fato de que os dados são extraídos de agregados das percepções individuais, não 

sendo sensíveis a um viés diferenciado na compreensão da relação entre as duas dimensões 

da análise. 

Entre os poucos estudos com esse perfil, Hartman e Johnson (1990) comparam duas 

perspectivas que versam sobre os processos de contágio social – coesão (foco nos contatos 

diretos de comunicação entre os indivíduos) e equivalência estrutural (foco na posição dos 

indivíduos na rede social) – para investigar a relação com variáveis organizacionais, entre 

elas, o comprometimento.  

As duas estratégias refletem condições da estrutura social que permitem a difusão 

de ideias e comportamentos através dos canais de comunicação, no ambiente social. Pela 

coesão, o contágio ocorre entre pessoas de um mesmo grupo primário, quando existe uma 

forte relação entre os atores envolvidos; por outro lado, o contágio pela equivalência 

estrutural ocorre entre atores que mantêm o mesmo padrão de relações com amigos, 

clientes e inimigos (Burt, 1996).  

Hartman e Johnson (1990) testaram a hipótese de que o comprometimento seria 

antecedido pela coesão dos membros da organização. A hipótese foi sustentada, apesar de 

não muito conclusiva, por não haver possibilidade de análises que permitissem relacionar 

as duas variáveis com mais consistência. 

A percepção de coesão dos trabalhadores também foi avaliada por Allen e Meyer 

(1990) em um conjunto de antecedentes do comprometimento organizacional. Os dados da 

investigação sugerem a visão de coesão como um dos antecedentes do construto, embora a 

base afetiva apresentasse correlações positivas superiores à da base instrumental.   
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Em um estudo mais recente, Stewart et al., (2007) investigaram as diferenças na 

percepção do ambiente de trabalho entre homens e mulheres. Esse objetivo foi 

operacionalizado a partir da mensuração do nível de comprometimento organizacional de 

base afetiva e calculativa, intenções de saída e percepção do clima organizacional, em que 

uma das dimensões era a coesão.  

Apesar do esforço em mensurar a coesão, o indicador difere da forma como o 

conceito vem sendo operacionalizado atualmente, pois, no estudo em questão, a coesão é 

definida como “percepção de união ou compartilhamento dentro da organização, incluindo 

a disponibilidade dos membros para fornecer ajuda” (Stewart et al., 2007, p. 04).  

O que chama a atenção, nesse estudo, é a confirmação das afirmações realizadas por 

Mathieu e Zajac (1990), ao apontarem a visão atomicista que domina os esforços em 

investigar os aspectos da dimensão relacional no ambiente de trabalho. 

Macambira (2009) desenvolveu um estudo buscando ampliar a compreensão da 

relação entre o comprometimento organizacional e as relações sociais no ambiente de 

trabalho. Em um estudo transversal, o autor analisou a relação entre as variáveis a partir da 

aplicação de uma escala de comprometimento organizacional e um questionário 

sociométrico em uma organização de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

As análises realizadas apoiaram as expectativas de relação entre as duas variáveis na 

maior parte dos três níveis de análise – macro, meso e micro-organizacional – e resultam 

numa contribuição para o campo de estudos pelo pioneirismo na articulação entre a 

estrutura de relações e a intensidade e natureza do comprometimento do trabalhador com  

sua organização a partir de uma estratégia mais robusta.  

Um dado relevante foi a divergência identificada em um indicador de coesão 

macrossocial entre as bases afetiva e calculativa do comprometimento organizacional. A 
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base afetiva se mostrou relacionada a maiores índices de coesão grupal, enquanto a base 

calculativa se mostrou mais intensa em grupos mais dispersos relacionalmente. 

Os resultados conduziram à perspectiva de continuidade da investigação, entre 

outros pontos, pela necessidade de buscar mais evidências que confirmem os resultados 

encontrados, extrapolando-se as limitações de um estudo de caso, ao compará-lo com 

resultados de outras organizações mapeadas.  

Outra questão a ser respondida é a direção de causalidade. Teriam as variáveis 

relacionais a capacidade de ampliar ou reduzir o nível do vínculo que o trabalhador 

desenvolve com a organização? Os estudos até aqui desenvolvidos não permitem extrapolar 

a hipótese de relacionamento entre variáveis, sustentada por testes de correlação 

(Macambira, 2009). 

Outra faceta, no estudo do comprometimento organizacional, que reforçou a 

emergência de estudos na área, é constituída pelos recentes desdobramentos na 

dimensionalidade do construto. Os trabalhos de Rodrigues (2009; 2011) e Silva (2009), ao 

proporem soluções para problemas já mencionados sobre a indevida amplitude do conceito 

de comprometimento organizacional, sugerem dois novos vínculos – entrincheiramento e 

consentimento organizacionais – que foram incorporados na presente tese, buscando-se 

analisar suas relações com a configuração das relações no interior de redes 

intraorganizacionais. 

Se nos concentrarmos um pouco na questão da causalidade entre ambiente 

relacional e atitudes do trabalhador, foco dessa investigação, encontraremos, em Kelman 

(2006), a fundamentação para a direção adotada nesse estudo. Segundo o autor, há três 

processos explicativos para a compreensão da influência social. O primeiro explicita que o 

indivíduo aceita a influência de outra pessoa de um grupo, de modo a apresentar uma 
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reação favorável do outro, para obter uma recompensa ou evitar uma punição controlada 

pelo outro. O segundo processo indica que o indivíduo busca obter a aprovação ou evitar a 

desaprovação dos outros. Por fim, o terceiro processo se dá por identificação, o que ocorre 

quando um indivíduo aceita a influência de outra pessoa ou de um grupo, a fim de 

estabelecer ou manter uma relação de autodefinição satisfatória para o outro. 

No contexto organizacional, os três processos podem ocorrer com mais ou menos 

impacto, a depender do nível de informalidade dos papéis assumidos na estrutura 

organizacional e da implicação dos valores compartilhados no contexto de trabalho 

(Kelman & Hamilton, 1989).  

Vemos, nesse contexto, que as preocupações instrumentais, como a de garantir 

recompensas e evitar punições, sobrepõem-se às expectativas do próprio papel formal, 

possibilitando um contexto de relação recíproca e a maximização dos valores de cada um. 

Por outro lado, as reações podem ser regidas, principalmente, por questões de 

automanutenção, de imagem pública e de busca pela confirmação de autoconceitos. 

Essa busca de congruência e a pressão pela conformidade têm, no conceito de 

atitudes, um construto útil para a operacionalização dos testes de hipóteses de 

relacionamentos e de busca de causalidade entre as variáveis relacionais e os vínculos do 

trabalhador com a organização, tendo em vista que os três vínculos podem ser considerados 

como atitudes do trabalhador frente à sua organização. 

Bohner & Dickel (2011) sintetizam o conceito de atitude como uma avaliação de 

um objeto de pensamento. Esse objeto pode ser desde uma ideia abstrata, um objeto físico, 

pessoas, até grupos e ideias. Há um razoável consenso nessa definição, embora os modelos 

de explicação do fenômeno variem significativamente.  
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Podemos representar os modelos ao longo de um continuum, que vai desde uma 

noção de estruturas armazenadas na memória até a noção de julgamentos temporários, 

construídos a partir de informações e demandas imediatas (Gawronski 2007). 

Nos modelos que advogam a favor das memórias armazenadas, a representação de 

um objeto está ligada a uma avaliação global. O processo se define por encontrar o objeto 

estocado na memória, trazendo à mente a avaliação global por meio de um vínculo 

associativo (Visser & Mirabile, 2004; Fazio, 2007; Petty, Brinol, & DeMarree, 2007). 

Por outro lado, os modelos que se direcionam ao outro polo (construtivistas) 

consideram que as atitudes refletem estados avaliativos construídos na situação e com base 

nas informações acessíveis no momento (Conrey & Smith, 2007; Schwarz, 2007). 

Independentemente da alocação do modelo de atitude ao longo desse continuum, 

sabemos que as relações interpessoais, no contexto de trabalho, tendem a ter uma razoável 

estabilidade e servem como suporte, redes de confiança e amizade, canais de informação, 

dentre outros. Esses conteúdos transacionados, à luz das teorias que versam sobre os 

modelos de compreensão das atitudes, encaixam-se, sem ressalvas, em qualquer um dos 

dois polos teóricos. 

Se, por um lado, nos modelos de atitudes como estruturas estocadas na memória, 

podemos interpretar as relações como um pano de fundo para a construção de um histórico 

de relacionamentos de confiança (conteúdo analisado nesta investigação), definindo, nos 

trabalhadores, um mapa mental que direciona o sujeito ao longo das possíveis redes de 

relacionamentos voluntários, por outro, temos, nas rotinas organizacionais, um contexto de 

tomada constante de decisões, onde os sujeitos avaliam em quem devem confiar a partir da 

demanda apresentada e dos recursos disponíveis (visão construtivista). Nesse caso, a 

eleição dos colegas confiáveis deve ampliar a probabilidade de levar a um comportamento 
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coerente com a valoração declarada, permitindo que reconheçamos, por meio dos métodos 

empregados, a rede de confiança dos indivíduos no contexto de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 
CAPÍTULO II – Delimitação do problema de pesquisa 

 

 

Quanto ao objeto e aos procedimentos adotados, esta pesquisa caracterizou-se como 

um estudo de campo de corte transversal, tendo sido efetuada a coleta dos dados em um 

momento, com 172 participantes, oriundos de seis grupos de trabalho, identificados em 

organizações distintas. 

O estudo realizado se justifica pelo preenchimento de uma importante lacuna no 

campo de estudo dos vínculos com a organização, inserindo outros dois vínculos 

(entrincheiramento organizacional e consentimento organizacional) ao campo, 

tradicionalmente dominado por estudos sobre o comprometimento organizacional em uma 

perspectiva já ultrapassada (tridimensional).  

Em outras palavras, este trabalho colabora para compreensão dessas atitudes, que 

refletem vínculos com a organização, e de como elas podem ser explicadas a partir da 

estrutura das relações sociais de confiança, construídas no contexto de trabalho. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa que busca obter um modelo 

matemático para descrever a tendência de causalidade entre indicadores das redes sociais, a 

partir da perspectiva de ARS, e os vínculos com a organização. Como não se trata de um 

delineamento experimental, pois não houve controle de variáveis, foram executadas 

regressões múltiplas, pelo método stepwise. Esse método é muito utilizado para avaliar a 

dependência estatística entre uma variável, que podemos chamar de dependente, em relação 

a uma ou mais variáveis independentes ou preditores (Corrar et al, 2009). 

A amostra foi definida a partir de critérios preestabelecidos, buscando-se a 

heterogeneidade dos dados. Essa diversidade foi considerada a partir da escolha de seis 

departamentos em organizações que trabalhavam com diferentes nichos de mercado e 

diferentes tipos de atividades. Os departamentos de trabalho identificados podem ser 

descritos como estáveis em suas atividades e de caráter permanente. Todos os membros das 

unidades participantes foram requisitados a responder o questionário da pesquisa, para 

garantir que a análise da rede social não fosse prejudicada. 
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As coletas de dados foram realizadas in loco, em datas próximas, para garantir que 

nenhum evento externo implicasse alguma mudança significativa nos resultados. Por se 

tratar de 6 organizações e 172 trabalhadores, a velocidade na coleta foi viabilizada pelo 

auxílio de um grupo de coleta de dados composto por 5 bolsistas de iniciação científica e 

uma mestranda, treinados pelo proponente do trabalho. O grupo se dividia, no momento da 

coleta para a aplicação individual dos questionários, com o objetivo de dirimir possíveis 

dúvidas por parte do participante. 

 

Objetivo geral 

Analisar como a estrutura relacional influencia os níveis de comprometimento 

organizacional, entrincheiramento com a organização e consentimento organizacional, 

articulando o nível individual e o grupal na análise dos vínculos do trabalhador com a 

organização. 

Objetivos específicos 

1. Identificar e caracterizar os níveis de vínculos com a organização, considerando 

a intensidade com que trabalhadores combinam comprometimento, 

consentimento e entrincheiramento.  

2. Extrair a rede social de confiança, suas propriedades estruturais, caracterizando 

os atores sociais em termos de centralidade e coesão. 

3. Analisar as relações entre variáveis que caracterizam a estrutura da rede 

(centralidades e coesão) e a intensidade dos vínculos com a organização.  

4. Explorar em que medida os tipos de vínculos desenvolvidos pelos atores podem 

ser reconhecidos como fator que propicia a homofilia, a ponto de gerar 

compartilhamento de atitudes na rede social. 
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Método 

 

Participantes: grupos e trabalhadores 

Para a operacionalização dos objetivos desta investigação de corte transversal, em 

que as técnicas de reconhecimento e análise do fenômeno podem ser caracterizadas como 

prioritariamente quantitativas, foram definidos, como unidades de análise, seis 

departamentos de trabalho, envolvendo seu coordenador e o grupo de trabalhadores, 

abrangendo, ao todo, 172 trabalhadores formais distribuídos em seis organizações.  

Tomou-se como unidades participantes, departamentos ou setores de pequeno porte, 

presentes na estrutura organizacional e com a função de gestão formalizada. Não foram 

incluídos grupos de trabalho temporários, montados em função de objetivos ou tarefas com 

prazos definidos de conclusão. Foram, portanto, unidades organizacionais mais perenes.  

Para garantir os cuidados éticos, o questionário foi aplicado diretamente pelo 

pesquisador e colaboradores, impedindo que a organização tivesse qualquer contato com o 

conteúdo das redes sociais ou níveis de comprometimento do trabalhador. Os participantes 

foram convidados, sendo voluntária a participação na pesquisa.  

 

Definição das variáveis e dos instrumentos de coleta de dados 

 

Para a compreensão das variáveis inseridas nos testes de hipóteses, serão 

apresentadas as variáveis pertencentes aos três níveis de análise, descrevendo-se as 

variáveis dependentes e as independentes.   
 

Variáveis dependentes 

Foram utilizadas três escalas para avaliar o impacto dos preditores relacionais sobre 

os vínculos que o trabalhador desenvolve com sua organização empregadora. As três são 

descritas a seguir, assim como suas características psicométricas. 

A primeira delas é a escala de comprometimento organizacional. Foi validada uma 

versão reduzida, a partir da escolha dos cinco itens com maiores cargas fatoriais e que 

cobrissem a extensão do conteúdo abarcado pela definição de comprometimento com base 

na escala de comprometimento organizacional proposta e validada por Bastos et. al. (2008). 
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Ela possui uma única dimensão (que enfatiza a natureza afetiva do vínculo), com cinco 

itens. Foram analisados dois indicadores que apoiaram a adequação da matriz de 

correlações para realizar a análise fatorial: o Kaiser-Meyer-Olkim (KMO) = 0,80 e o Teste 

de Esfericidade de Bartlett .   A   avaliação  da   escala apresenta um 

alpha de 0.79, com uma variância explicada de 56%.  

Em seguida, foi aplicada a escala de entrincheiramento organizacional. Foi validada 

uma versão reduzida, a partir da escolha de quatorze itens com maiores cargas fatoriais,  

que cobrissem a extensão do conteúdo abarcado pela definição de entrincheiramento, com 

base na escala proposta e validada por Rodrigues (2009). A escala de entrincheiramento 

organizacional, na versão reduzida, apresentou um KMO = 0,78 e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett , obtendo um alpha de 0.74, com uma variância 

explicada de 49%. A escala validada possui três dimensões – ajustamento à posição social 

com cinco itens, limitação de alternativas com cinco itens e arranjos burocráticos 

impessoais, com quatro itens. 

Por último, entre os dados obtidos na coleta com os participantes da pesquisa, foi 

aplicada a escala de consentimento com a organização: a escala original (Silva, 2013) foi 

revalidada em uma versão reduzida, atingindo um KMO = 0,74 e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett , resultando em um conjunto de seis itens, com alta carga 

fatorial e mantendo toda a extensão do conteúdo abarcado pela definição constitutiva de 

consentimento. A versão reduzida possui uma dimensão, obediência, com alpha de 0,75 e 

58% de variância explicada. 

As três escalas apresentam um escalonamento do tipo Likert de seis pontos, 

distribuídos de “Discordo totalmente” a “Concordo totalmente”, sem a possibilidade de 

estado neutro ou zero. Juntas, formaram as três variáveis atitudinais que utilizamos para 

testar a predição das variáveis relacionais e sociodemográficas. 

 

Variáveis independentes 

As variáveis independentes foram trabalhadas em três níveis: imersão posicional, 

imersão relacional e imersão estrutural. Os três níveis foram utilizados como preditores nos 

testes de hipóteses para as três variáveis dependentes (comprometimento organizacional, 

entrincheiramento e consentimento). 
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No nível da imersão posicional, foram introduzidos, no modelo do estudo de 

preditores, os indicadores relacionados aos dados sociodemográficos e às centralidades de 

grau de entrada, saída e de intermediação. 

O conceito de centralidade auxilia na compreensão das redes, pois identifica e 

localiza os atores mais responsáveis pela sua dinamização, já que ocupam posições 

estratégicas na estrutura informal. A centralidade de entrada refere-se ao número de 

ligações que um ator recebe, denotando popularidade ou prestígio, e a centralidade de saída 

reflete a busca por contatos e suporte.  Por sua vez, a centralidade de intermediação é uma 

medida baseada no potencial de controle de um ator sobre a interação de outros dois, 

denotando a capacidade de interrupção (Santos, 2004; Rossoni, 2006). 

O nível da imersão relacional apresenta um indicador importante para a 

investigação: a rede do ego. Esse indicador é fruto de um tratamento dos dados em que é 

considerado o nível (operacionalizado pela média) do vínculo de cada trabalhador e sua 

matriz de relacionamentos. Por fim, é extraída a média dos contatos diretos de cada 

trabalhador, sendo esse indicador utilizado para representar a intensidade do vínculo da 

rede do ego. 

No terceiro nível de análise – imersão estrutural – trabalhamos com duas variáveis, 

a saber: o coeficiente de agrupamento da rede e a densidade. O primeiro é a média dos 

coeficientes de agrupamento individuais. Esse indicador é o resultado da razão entre o 

número de arestas existentes entre os contatos de um ator e o número máximo de arestas 

possíveis, indicando o quão perto os vizinhos do ator estão prestes a se transformarem em 

um grupo completamente coeso.  

A densidade, por sua vez, é a razão entre a quantidade de ligações existentes na rede 

e a quantidade de ligações possíveis, apontando quão concentrados os atores estão em uma 

estrutura social. As duas variáveis (coeficiente de agrupamento da rede e densidade) 

versam sobre quão coesa a rede está, a partir de informações complementares.  

Para a mensuração das variáveis, o instrumento de coleta foi composto por um 

questionário estruturado e subdividido em três partes, entre eles, as três escalas dos 

vínculos com a organização, um questionário sociométrico e um conjunto de questões 

sociodemográficas. 
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 O questionário sociométrico foi adaptado a partir do estudo de Kuipers (1999). Os 

participantes foram solicitados a citar até cinco (05) pessoas que fossem de seu ambiente de 

trabalho e que compusessem sua rede de confiança, a partir da questão: “Em quem, da sua 

equipe de trabalho, você confiaria a ponto de convidar para realizar com você um trabalho 

que envolva um alto grau de responsabilidade?” 

 Para uma melhor adequação do conteúdo relacional ao vínculo estudado, o conteúdo 

da questão inicial, que define a rede de confiança, foi alterado da proposição original, como 

sugerido por Kuipers (1999). A escolha de se avaliar um único conteúdo transacional – 

confiança – foi definida a partir do estudo de Mariotti e Souza (2005).  

 

Procedimentos 

A partir da exposição dos objetivos específicos da tese, os resultados da pesquisa 

estão apresentados sob a forma de etapas, dentro do capítulo de resultados e discussões.  

O primeiro conjunto de resultados se volta para a análise dos três vínculos 

estudados. Nessa etapa, foi descrita a intensidade do comprometimento organizacional, do 

entrincheiramento organizacional e do consentimento com a organização. Essa descrição 

foi realizada a partir da medida de tendência central (média) e desvio padrão. Para permitir 

uma avaliação mais pormenorizada, as descrições dos resultados dos três vínculos serão 

fragmentadas pelas seis organizações participantes e, em sequencia, da amostra completa. 

A diferença entre os indicadores de tendência central (média) foi explorada a partir de um 

Test T de Student, e a relação entre as variáveis, a partir de testes correlacionais (correlação 

de Pearson). 

 Na segunda etapa, acompanhando o segundo objetivo específico, apresentamos os 

resultados da análise qualitativa e quantitativa das redes sociais extraídas das unidades 

organizacionais participantes da pesquisa. Nessa etapa, apresentamos uma breve descrição 

das unidades participantes da pesquisa, assim como a visualização da estrutura de 
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relacionamento das redes e o ranqueamento dos dados de centralidade e coesão dos 

participantes. 

Na terceira etapa dos resultados, voltamos nossa atenção para os testes de 

relacionamento entre as variáveis (correlação de Pearson) entre os vínculos com a 

organização e os dados das redes de relacionamento.  

Por fim, na última etapa, dedicamo-nos ao quarto objetivo específico da 

investigação, que prevê um teste de predição envolvendo as variáveis relacionais nos seus 

três níveis de análise, como variáveis independentes, e os vínculos do trabalhador com a 

organização, como variáveis dependentes.  

Dois dos três vínculos pesquisados (entrincheiramento organizacional e 

consentimento com a organização) são muito recentes na literatura. Sendo assim, não foi 

possível identificar investigações que dessem suporte às hipóteses de trabalho. Contudo, 

por se tratar de atitudes (construto mais amplamente estudado), podemos utilizar sua 

insígnia como ponto de partida para a formulação das expectativas de resultados nos três 

testes de regressão linear múltipla. 

 



CAPÍTULO III - Resultados e discussões 
 

Nesta seção, apresentaremos as três etapas de resultados, juntamente com as 

discussões sobre os resultados identificados. Ao final, apresentamos um modelo integrativo 

dos resultados e seu impacto na literatura, explorando um pouco da contribuição do 

trabalho e suas limitações.  

 

1 – Vínculos com a organização 

A amostra foi composta por 72 homens e 100 mulheres, totalizando 172 

trabalhadores, na sua maioria com idade entre 31 e 40 anos (46 dos participantes), 33% (57 

dentre os 172) com ensino médio completo, sendo que 97 trabalhadores tinham até 5 anos 

na organização em que foram contatados. 

A intensidade do comprometimento organizacional, nos seis grupos pesquisados, 

pode ser visualizada na Tabela 1. Os grupos apresentaram uma variabilidade significativa 

entre as unidades organizacionais que participaram do estudo, tendo como polos, no nível 

de comprometimento organizacional, os grupos 2 (4,79 de média) e, na outra extremidade, 

o grupo 4 (3,7 de média). 

 
Tabela 1 - Nível de comprometimento organizacional por grupo 

Comprometimento 
organizacional Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4 Grupo 5  Grupo 6  

Participantes (n) 24 15 26 20 36 51 
Média 4,3 4,8 4,4 3,7 3,9 4,7 
Desvio padrão 1,05 0,8 0,65 1,19 1,19 1,6 

 

 

O nível de entrincheiramento organizacional apresentou indicadores inferiores 

vistos no vínculo anterior (Tabela 2). Contudo, também demonstrou variabilidade entre os 

grupos estudados, tendo o grupo 2 a maior intensidade (média=3,2). 
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Tabela 2 - Nível de entrincheiramento organizacional por grupo 

 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Entrincheiramento 
organizacional Grupo 1 Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4 Grupo 5  Grupo 6  

Participantes (n) 24 15 26 20 36 51 
Média 2,7 3,2 2,6 3,2 2,7 2,7 
Desvio padrão 0,57 0,71 0 ,54 0,85 0, ,71 0,73 
 

Por fim, o nível de consentimento organizacional apresentou valores intermediários, 

em comparação aos outros dois vínculos já apresentados (Tabela 3), com exceção do grupo 

seis, em que o grupo de trabalhadores apresenta uma atitude consentida mais acentuada do 

que comprometida ou mesmo entrincheirada.  

 
Tabela 3 - Nível de consentimento organizacional por grupo 

 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Consentimento 
organizacional Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Participantes (n) 24 15 26 20 36 51 
Média 3,9 4,9 4,1 4,0 3,5 3,7 
Desvio padrão 0,9 0,87 0 ,9 0,76 1,04 0,99 
 

Para descrever o perfil geral da amostra, podemos visualizar a medida de tendência 

central dos três vínculos, apresentada na Tabela 4. Aqui, as médias e os desvios padrões da 

amostra sugerem que, dentre os três vínculos, o comprometimento organizacional se 

destaca com uma média superior à do consentimento organizacional e, por último, o 

entrincheiramento organizacional, que apresenta a média mais baixa entre os vínculos 

analisados. 

A baixa intensidade no entrincheiramento organizacional já era esperada, pela 

característica da amostra, no que diz respeito ao pouco tempo de trabalho na organização, 

visto que esse vínculo é influenciado pelo conjunto de investimentos que o trabalhador faz 

ao longo de sua permanência na estrutura da organização. 
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 Tabela 4 - Nível dos vínculos da amostra 

 
	  	   	  	   	  	   	  	  

  Comprometimento 
organizacional 

Entrincheiramento 
organizacional 

Consentimento 
organizacional 

Média 4,32 2,79 3,94 
Desvio padrão 1,3 0,72 1 
Participantes 
(n) 172 172 172 

 

Para confirmar a diferença entre a intensidade dos vínculos, foi realizado um teste 

de diferença entre médias (Teste T de Student), apresentado na Tabela5. Os resultados das 

comparações das médias entre os três vínculos analisados confirmam a rejeição da hipótese 

nula, em que não há diferença entre as médias. Ou seja, podemos afirmar que os vínculos se 

diferenciam em sua intensidade na amostra pesquisada. 

 
Tabela 5 - Diferença entre médias dos vínculos 

  Comparações entre vínculos 
Diferença 
entre médias 

p. 

Vínculos 

Comprometimento 
 org.  

Entrincheiramento 
org. 1,53 0,001 

Consentimento org. 0,37 0,001 

Consentimento org. 
Entrincheiramento 
org. 1,15 0,001 

 

Após a comparação entre as médias, realizamos um teste de correlação entre os 

vínculos pesquisados (Tabela 6). Fica evidente a relação entre os vínculos e a conclusão de 

que não se trata de atitudes excludentes, como previa Rodrigues (2009). 

 
Tabela 6 - Relação entre vínculos do trabalhador com a organização 

 
  1 2 2.2 2.2 2.3 3 
1. Comprometimento organizacional  -   -   -   -   -   -  
2. Entrincheiramento organizacional ,301**  -   -   -   -   -  
2.1. Ajustamento à posição social ,323** ,765**  -   -   -   -  
2.1. Limitação de alternativas 0,026 ,688** ,451**  -   -   -  
2.3. Arranjos burocráticos 
impessoais ,272** 798** ,351** ,386**  -   -  
3. Consentimento organizacional ,392** ,397** ,260** ,170* ,429**  -  
**p<.001; *p<.05       
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De um modo geral, os vínculos sugerem uma relação significativamente positiva 

para todas as relações entre os três vínculos que o trabalhador desenvolve com à 

organização empregadora e que foram extraídos nesta investigação. 

O comprometimento organizacional mantém uma correlação significativa com 

todos os outros vínculos, com exceção da dimensão “limitação de alternativas”, do 

entrincheiramento. Apesar de correlacionados, os construtos não sugerem sobreposição, 

pois as relações são moderadas (r = 0,3 para o entrincheiramento organizacional e r = 0,39 

para o consentimento organizacional). 

Internamente, o entrincheiramento organizacional apresenta altas correlações 

positivas, efeito já esperado, por se tratar de dimensões de um mesmo vínculo (Rodrigues, 

2011), e moderada correlação com o consentimento organizacional (r = 0,43). As relações 

entre os vínculos apresentam direções e magnitudes muito próximas do estudo realizado 

por Moscon (2013), ao avaliar relações entre liderança e os mesmos vínculos investigados 

nesta pesquisa, ampliando o suporte à validade dos resultados. 

Com esse conjunto de análises, alcançamos uma descrição pormenorizada dos 

vínculos pesquisados. Neste momento, passamos para a segunda etapa dos resultados para 

descrever os dados sociométricos obtidos nas redes sociais. Essa fase dos resultados realiza 

o levantamento dos dados necessários ao nível de análise necessário à consecução do 

objetivo geral do trabalho. 

 

2 – Análise das redes sociais 

A investigação realizada contou com uma amostra composta por grupos de trabalho 

de seis diferentes organizações, cada uma delas com características próprias, constituídas 

por unidades de trabalho formalizadas na estrutura organizacional e com atividades 

permanentes no processo de trabalho. 

A Tabela 7 aponta os indicadores relacionados às variáveis relacionais dos níveis de 

imersão posicional (centralidades) e estruturais (densidade e coeficiente de agrupamento) 

dos seis grupos de participantes da amostra. 
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Tabela 7 - Indicadores relacionais por grupo 

 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Indicadores relacionais Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Centralidade de grau de entrada (prestígio) 2.66 3.20 2.57 2.80 2.36 3.21  
Centralidade de grau de saída 2.66 3.20 2,57 2.80 2.36 3.21  
Centralidade de intermediação  14.16 10.26 17.15 17.80 30.44 67.96 
Coeficiente de agrupamento (Nível da 
empresa) 0.308 0.412 0.347 0.368 0.344 0.298 

Densidade (Nível da empresa) 0.11 0.22 0.10 0.14 0.06 0.06 

 

De acordo com os resultados relacionados às redes sociais, os grupos 2 e 6 são os 

que apresentam maior grau de centralização de entrada (prestígio) e saída. Esse indicador é 

uma média dos graus de centralidade de entrada dos trabalhadores de cada organização e 

significa, por exemplo, que, em média, os atores são indicados por 3 trabalhadores no grupo 

2 (não podemos considerar o resultado como 3.2, por se tratar de um dado quantitativo 

discreto). 

Maiores médias de intermediação são apresentadas pelos grupos 6 e 5, denotando 

um alto grau de potenciais intermediações, em consequência da pouca ramificação da rede. 

Essas ramificações, por outro lado, se tornam um reflexo do agrupamento que os atores 

sociais apresentam, facilitando rotas alternativas de relacionamentos, sendo o grupo 2 o que 

apresenta maior média de agrupamento entre seus membros. O grupo 2 também é o que 

possui maior densidade, dado congruente com a expectativa resultante da média de 

agrupamento. 

O primeiro grupo analisado (Figura 6), composto por 24 trabalhadores, pertence a 

uma empresa de medicina em atuação no Norte e Nordeste, com sede em Salvador, voltada 

para a comercialização de planos de saúde e prestação de serviços médico-hospitalares.  

Aqui o grupo apresenta uma fragmentação, pois dois trabalhadores formam uma relação 

diática (2 atores – PM24 e PM4), sem conexão com o restante do grupo. O trabalhador 

PM6 também se fragmenta do restante do grupo, já que se apresenta isolado, sem indicar 

nenhum colega de trabalho como confiável, e nenhum outro trabalhador o indica como 

confiável. 

Por outro lado, o restante do grupo, em sua maioria, apresenta uma estrutura com  

uma característica ambivalente. O grupo de atores à esquerda da estrutura se apresenta 
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bastante denso, o que sugere um alto nível de agrupamento. Por outro lado, o grupo de 

trabalhadores à direita da estrutura social apresenta relações mais distanciadas e poucas 

ligações. 

 
Figura 6 - Matriz de adjacência do grupo 1 

 

A segunda rede extraída é composta de 15 trabalhadores (Figura 7) de uma empresa de 

publicidade situada em Salvador, que opera em um mercado local, com serviços de 

produção de marketing em meios digital e impresso. Nessa unidade organizacional, todos 

os trabalhadores participaram da coleta e nenhum deles se apresentou isolado na estrutura 

social de confiança. Todos se encontram inseridos por, pelo menos, uma indicação na rede 

social. Os trabalhadores aqui identificados como PP5 e PP4 apresentam as maiores 

concentrações de indicações em torno de si. 
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Figura 7 - Matriz de adjacência do grupo 2 

O terceiro grupo, uma empresa de jornalismo que produz e comercializa jornal para 

todo Norte e Nordeste, com sede em Salvador, possui um sistema de distribuição do 

veículo impresso, um site de notícias, rádio e um conjunto de serviços gráficos com sedes 

na Bahia e em Brasília. Os participantes dessa unidade de análise pertencem ao setor de 

jornalismo, no qual os trabalhadores dialogam frequentemente para a definição de pautas de 

reportagem e notícias a serem vinculadas no jornal diário, formando um grupo composto 

por 26 participantes (Tabela 8).  

Dentre eles, 4 se isolaram na extração da rede de confiança, não citando ninguém 

nem sendo citados. Os atores AT7, AT22 e AT17 são visivelmente os mais centrais, pois 

são rodeados de setas que refletem a indicação na rede de confiança extraída. 
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 Figura 8 - Matriz de adjacência do grupo 3  

 
A quarta unidade é uma organização auxiliar da administração pública estadual, 

responsável pela implementação de programas de modernização, descentralização, busca de 

investimentos e capacitação de recursos humanos. Com sede em Salvador, ela atende à 

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia. Participaram da coleta 

os funcionários do departamento dos postos de atendimento ao público, alocados em um 

mesmo ambiente, constantemente trocando informações sobre protocolos, prazos e 

procedimentos de atendimento.  

Como pode ser visualizado na Figura 9, todos os membros do grupo estão inseridos 

na estrutura da rede, sugerindo que toda a estrutura social pode ser contactada, mesmo que 

indiretamente, por qualquer trabalhador dessa unidade. Aqui também percebemos dois 

perfis na estrutura. Um agrupamento mais coeso à direita, tendo o trabalhador JC19 e o JC2 

como personagens centrais na rede de confiança. Por outro lado, à esquerda da rede, temos 

trabalhadores vinculados à rede por dois atores ou menos (JC20 e JC5), o que constitui uma 

relação muito frágil com a rede de relacionamentos dessa unidade de análise. 
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 Figura 9 – Matriz de adjacência do grupo 4  

 

A quinta unidade de análise, que serviu de insumo para as análises centrais desta 

tese, possuía, no período da coleta, 36 trabalhadores e pode ser descrita como uma empresa 

de médio porte, de fabricação de aparelhos para Pilates. A amostra referente a essa empresa 

foi formada por profissionais que trabalham diretamente nas montagens das peças. 

Na Figura 10, apresentamos a matriz de adjacência, onde é possível confirmar que 

todos os trabalhadores estão imbricados na rede e de forma qualitativamente uniforme. A 

característica que chama a atenção é a existência de um ator (FB4) com alta capacidade de 

intermediar a relação entre colegas de trabalho, e que, além disso, une duas subestruturas. 

Sem sua presença, poderia ocorrer uma fragmentação no grupo como um todo. 
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Figura 10 – Matriz de adjacência do grupo 5  

 

Por fim, a última unidade-alvo da coleta de dados possuía 51 trabalhadores. A 

organização se define como uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), de referência 

em todo o estado da Bahia. Todos os trabalhadores do departamento de atendimento aos 

usuários da unidade – composto por fisioterapeutas, médicos e enfermeiros – participaram 

da pesquisa. A coleta foi realizada na unidade de Salvador, ao longo de um mês, por conta 

das ausências de alguns trabalhadores durante as coletas. 

 Nesse grupo, ao avaliar a matriz de adjacência (Figura 11), verifica-se que um ator 

se apresentou isolado da estrutura social (CD47). De um modo geral, a estrutura social 

aparenta um significativo afunilamento, gerando dois grupos aparentemente bem 

articulados, mas que se relacionam pela existência de trabalhadores que servem como 

pontes entre os dois grupos mais coesos. 
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Figura 11–Matriz de adjacência do grupo 6  

 

Após as análises descritivas das redes sociais evidenciadas nas seis organizações 

participantes da pesquisa, iniciamos as análises de relacionamentos entre as variáveis, 

frutos dos três vínculos do trabalhador com a organização. O objetivo, aqui, é realizar um 

conjunto de explorações dos dados no sentido de guiar a compreensão dos objetivos 

centrais ao trabalho. 

Ao comparar os seis grupos participantes da investigação, podemos perceber uma 

similaridade nos indicadores de centralidade de entrada e saída de todas as redes 

pesquisadas. Esse resultado sugere uma uniformização entre as tendências centrais das duas 

centralidades (entrada e saída). 

Avaliando os indicadores da centralidade de intermediação, percebemos 

claramente um aumento considerável dos valores nos grupos 5 e 6. Essa discrepância entre 

os valores dos dois grupos frente aos restantes se deve ao tamanho do grupo. O tamanho do 

grupo é um dos fatores que afetam os indicadores de centralidade de intermediação, assim 

como os de coesão (Hanneman, 2000). 

No caso dos indicadores de coesão, é compreensível que ele seja bastante reduzido 

nos grupos 5 e 6, visto que são os maiores grupos em quantidade de membros. Quanto 

maior o grupo, o mais provável é que os sujeitos se distanciem ao longo da estrutura social, 

reduzindo os indicadores de densidade e o coeficiente de agrupamento (Hanneman, 2000).  
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A diversidade de profissionais que compuseram a amostra por grupo também é um 

dos fatores que explicam a baixa coesão nas redes 5 e 6. Uma fábrica com trabalhadores em 

diferentes funções, apesar de todos pertencerem ao setor operacional, faz com que haja 

subgrupos formados em função da homofilia de status. A mesma lógica pode caracterizar o 

sexto grupo, formado por profissionais de saúde, em um setor de atendimento ao público, 

onde médicos, enfermeiros e fisioterapeutas se agregam a partir de seus horários de 

trabalho, formação e forma de operacionalização de suas atividades. 

Essa diversidade intragrupo e intergrupo, apesar de gerar uma heterogeneidade na 

amostra, pode ser útil no sentido de trazer resultados mais generalizáveis a situações 

diversas das que ocorrem com uma amostra homogênea, onde todos os grupos se 

apresentam com as mesmas características. Sendo assim, essa variabilidade é vista como 

ponto positivo na caracterização da amostra e dos seus resultados. 

De posse dos dados referentes aos vínculos do trabalhador com a organização 

empregadora e os indicadores das redes sociais dos seis grupos pesquisados, podemos 

iniciar a busca por evidências que sugiram uma direção de causalidade entre os três níveis 

de análise das redes sociais, que aqui chamaremos de imersão posicional, relacional e 

estrutural, e os níveis de comprometimento, entrincheiramento e consentimento (ambos 

com o foco na organização). 

 

3 – A influência da imersão social nos vínculos do trabalhador 

Nesta etapa, podemos visualizar o relacionamento entre os vínculos e as variáveis 

relacionadas às redes sociais, nos níveis de imersão posicional, relacional e estrutural. Essas 

análises serviram de orientação para as análises de regressão entre as variáveis 

hipotetizadas como preditoras (níveis de imersão do trabalhador na estrutura de 

relacionamentos) frente às variáveis dependentes (vínculos com a organização). 

Na Tabela 8, visualizamos o resultado da série de correlações extraídas entre o 

comprometimento organizacional e os dados de imersão na estrutura social.  
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Tabela 8 – Relação entre comprometimento organizacional e níveis de imersão social 

 Variáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Comprometimento organizacional  -   -          
Imersão posicional             
2. Centralidade de entrada 0,085  -   -   -   -   -  
3. Centralidade de saída ,214** ,332**  -   -   -   -  
4. Centralidade de intermediação ,200** ,599** ,482**  -   -   -  
Imersão relacional             
5. Nível de comprometimento da rede do 
ego ,245** 0,059 0,077 0  -   -  
Imersão estrutural             

6. Densidade 0,016 0,023 0,042 ,191*  048 -  
7. Coeficiente de agrupamento  ,039 ,034 ,070 ,191* ,087 ,886** 

**p<.001; *p<.05       
 

Na Tabela 9, vemos o conjunto de relações entre o entrincheiramento 

organizacional e os indicadores das redes. Chama-nos a atenção o relacionamento 

estatisticamente significativo entre o vínculo e os dois indicadores de coesão avaliados. A 

correlação sugere que o aumento do entrincheiramento com a organização está 

positivamente associado ao aumento da densidade e do agrupamento entre os trabalhadores, 

apesar de uma intensidade entre baixa e moderada (r =0,255 e 0,253 respectivamente).  

A moderada a alta correlação entre os três tipos de centralidades denuncia uma 

possível sobreposição entre os indicadores de imersão posicional. 
 

Tabela 9 – Relação entre entrincheiramento organizacional e níveis de imersão social 

 
 Variáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Entrincheiramento organizacional  -   -   -   -   -   -  
Imersão posicional             
2. Centralidade de entrada -

0,056  -   -   -   -   -  

3. Centralidade de saída -
0,019 ,332**  -   -   -   -  

4. Centralidade de intermediação 0,075 ,599** ,482**  -   -   -  
Imersão relacional             
5. Nível de entrincheiramento da rede do 
ego 0,146 0,025 0,108 0,118  -   -  

Imersão estrutural             
6. Densidade ,255** 0,023 0,042 ,191* ,425**  -  
7. Coeficiente de agrupamento  ,253** ,034 ,070 ,191* ,415** ,886** 

**p<.001; *p<.05       
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Por fim, podemos identificar, na Tabela 10, o resultado das correlações entre o 

consentimento organizacional e os dados da estrutura social dos trabalhadores das seis 

organizações participantes da amostra.  

 
Tabela 10 – Relação entre consentimento organizacional e níveis de imersão social 

 Variáveis 1 2 3 4 5 6 

1. Consentimento organizacional  -   -   -   -   -   -  
Imersão posicional             
2. Centralidade de entrada -0,053  -   -   -   -   -  
3. Centralidade de saída 0,052 ,332**  -   -   -   -  
4. Centralidade de intermediação 0,131 ,599** ,482**  -   -   -  
Imersão relacional             
5. Nível de consentimento da rede 
do ego ,226** 0,003 0,014 0,072  -   -  

Imersão estrutural             
6. Densidade ,344** 0,023 0,042 ,191* ,513**  -  
7. Coeficiente de agrupamento  ,318** ,034 ,070 ,191* ,497** ,886** 

**p<.001; *p<.05       
 

Assim como no entrincheiramento organizacional, o consentimento com a 

organização apresenta uma intensidade moderada de correlações com os indicadores da 

imersão estrutural. Por outro lado, o vínculo fundamentado em uma noção de obediência 

mantém uma baixa correlação com a centralidade do ego (nível de imersão relacional). 

Esse resultado sugere que, quanto mais o trabalhador apresenta uma atitude 

consentida, mais os outros trabalhadores com quem ele mantém contato direto também 

apresentam altos níveis de consentimento, e mais coeso se torna o grupo em que ele se 

encontra. Esses achados são congruentes com resultados sustentados por Macambira 

(2009), ao identificar que os trabalhadores interagiam mais fortemente com colegas de 

trabalho que apresentavam níveis similares de comprometimento organizacional.  

A partir das análises realizadas, notamos algumas diferenças entre os vínculos com 

a organização e os dados relacionais. O comprometimento organizacional se relaciona 

significativamente com o nível de imersão posicional e relacional, o entrincheiramento 

organizacional se relaciona com os dois indicadores do nível de imersão estrutural, e o 

consentimento organizacional mantém correlações com os níveis relacional e estrutural. 
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Por fim, realizamos os testes de regressão linear múltipla, para avaliar em que grau 

os indicadores dos três níveis de imersão predizem os vínculos do trabalhador com a 

organização empregadora. Inicialmente, exploramos o teste de regressão entre níveis de 

imersão e o comprometimento organizacional (Tabela 11). 

 
Tabela 11 – Preditores relacionais do comprometimento organizacional 

   	  
VARIÁVEL MODELO  	  
  1 2  	  
Nível de comprometimento da rede do 
Ego 

,245 ,245 
 	  

  (.001) (.001)  	  	  
Centralidade de intermediação  -  ,206  	  
   -  (.006).  	  
R2 5,4 9,1  	  
ΔR2  -  4,2  	  
F 10,453 9,277  	  
ΔF  -  7,675  	  
Nota. Dados da pesquisa. Níveis de significância encontram-se 
entre parênteses (p).  	  

 

A partir dos resultados encontrados, podemos concluir que somente duas variáveis 

se mantiveram no modelo, sendo o nível de comprometimento da rede do ego o principal 

responsável pela variação do nível de comprometimento organizacional do trabalhador (R2 

= 5,4). No segundo modelo, há um acréscimo de 4,2 no R ajustado, elevando oR2para 9,1, 

com um F = 9,277.  

Para a utilização da regressão linear, foram testados dois pressupostos. Durbin-

Watson, que testa a hipótese nula de que os resíduos de uma regressão que utiliza o critério 

dos mínimos quadrados não são correlacionados – multicolinearidade (Field, 2009). Nesse 

teste, valores próximos a 2 indicam ausência de multicolinearidade. No teste realizado, foi 

encontrado um resultado de 1,953 para o Durbin-Watson, rejeitando-se a hipótese de 

correlação dos resíduos da regressão realizada. 

O Fator de Inflação da Variância (VIF) indica em que medida os Betas são instáveis 

devido à colinearidade, ou seja, um alto grau de colinearidade entre as variáveis 

independentes. Valores de VIF maiores do que 5 ou 6 já começam a indicar problemas, 

embora Gujarati (2000) e Hair (2005) interpretem que valores de VIF até 1 indicam 
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ausência de multicolinearidade. No teste realizado, foi identificado o valor 1,0 para o VIF, 

do grau de intermediação e do comprometimento da rede do ego, suportando que as 

variáveis independentes não estão fortemente correlacionadas. 

As demais variáveis do modelo foram excluídas por não atenderem os aos pré-

requisitos do teste de regressão linear. 

Em seguida, avaliamos os preditores do entrincheiramento organizacional. Vimos, 

pelo resultado da regressão (Tabela 12), que a densidade explica 6% da variação do 

entrincheiramento organizacional. No teste realizado, foi encontrado um resultado de 1,889 

para o Durbin-Watson, rejeitando-se a hipótese de correlação dos resíduos da regressão 

realizada. 

 
Tabela 12 – Preditores relacionais do entrincheiramento organizacional 

 	  
VARIÁVEL PASSO 	  
  1 	  
Densidade ,256 	  
  (.001) 	  
R2 6,0 	  
F 11,541 	  
Nota. Dados da pesquisa. Níveis de significância encontram-se entre parênteses 
(p). 	  
 

Esse valor explicativo é, sem dúvida, um valor baixo. Entretanto, devemos levar em 

consideração que o entrincheiramento organizacional é uma atitude possivelmente 

influenciada por uma gama considerável de antecedentes nos níveis pessoal, grupal e 

organizacional (Rodrigues, 2011). Essa multicausalidade reduz, inevitavelmente, o poder 

explicativo de qualquer variável-alvo de estudo, principalmente ao se tratar de variáveis 

relacionais, em que os indicadores são enviesados naturalmente por outros fatores, como 

tamanho da amostra e características sociodemográficas. 

O último vínculo estudado, consentimento organizacional, apresenta o mesmo 

preditor que o entrincheiramento, embora sua capacidade explicativa seja superior (R2 = 

11,2). De acordo com o resultado, visualizado na Tabela 13, podemos sustentar que, quanto 

mais denso é o grupo, um pouco mais consentido o trabalhador se apresenta. 
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Tabela 13 – Preditores relacionais do consentimento organizacional 

 	  
VARIÁVEL PASSO 	  
  1 	  
Densidade ,342 	  
  (.001) 	  
R2 11,2 	  
F 21,722 	  
Nota. Dados da pesquisa. Níveis de significância encontram-se entre parênteses 
(p). 	  

 
O Durbin-Watson, para o teste de regressão entre os preditores do consentimento 

organizacional, atinge um indicador de 1,860, sustentando a validade dos resultados 

encontrados. 

A estrutura social, nas três dimensões analisadas neste estudo, apresentou poucos, 

mas esclarecedores, preditores para os três vínculos estudados. Os resultados auxiliam a 

discriminação entre os três vínculos, a partir do estudo de seus preditores relacionais, 

adicionando evidências aos estudos apresentados por Rodrigues (2011) e Silva (2013). 

A realização desse estudo objetivou contribuir para uma linha de pesquisa que une 

um campo já com uma larga tradição de produção – vínculo do trabalhador com a 

organização – e um campo que tem demonstrado um grande potencial de pesquisa – redes 

sociais –, oferecendo a possibilidade de análise dos fenômenos organizacionais em 

múltiplos níveis de análise. 

Diante da continuidade de estudos já iniciados – com o objetivo de investigar as 

relações existentes entre os tipos de vínculo com a organização e a estrutura das redes 

sociais –, pensamos que a realização desta pesquisa contribuiu efetivamente para a 

ampliação do conhecimento nessa área temática. 

Neste momento, cabe uma integralização dos resultados identificados nos três 

estudos desenvolvidos, que podem fornecer evidências que discriminam, efetivamente, os 

três vínculos avaliados. 
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CAPÍTULO IV – Conclusões 
 

A pesquisa realizada pretendeu testar a influência das relações sociais de confiança, 

construídas no contexto de trabalho, no nível dos vínculos que os trabalhadores 

desenvolvem com suas organizações empregadoras. Essa tese compõe um esforço para  

compreender a relação entre os vínculos do trabalhador e as redes sociais 

intraorganizacionais, além de auxiliar na delimitação dos vínculos (comprometimento 

organizacional, entrincheiramento na organização e consentimento organizacional).   

Antes de apresentar algumas limitações e recomendações para futuros estudos que 

abordem a mesma perspectiva na compreensão dos preditores relacionais dos vínculos do 

trabalhador com a organização, vale sintetizar os resultados identificados, integrando-os em 

um modelo compreensível e simplificado. 

 

Integração dos resultados 

 

Vale ressaltar os principais resultados, frente ao que já conhecíamos sobre o papel 

das redes como antecedentes dos vínculos do trabalhador com a organização. 

A Figura12 apresenta uma imagem que sintetiza o resultado dos três vínculos 

analisados. A visualização do conjunto dos vínculos sustenta parcialmente a proposta de 

discriminação entre o comprometimento, o entrincheiramento e o consentimento 

organizacional. O status “parcialmente” se deve ao compartilhamento do preditor 

“densidade” entre os vínculos do consentimento e do entrincheiramento organizacionais, 

mesmo não se igualando na capacidade explicativa. 

Cada um dos vínculos apresenta, entre seus antecedentes, variáveis relacionais que 

auxiliam na explicação da intensidade dos construtos analisados. Entre os três vínculos, o 

que mais se destaca pela influência das redes de relacionamentos de confiança é o 

comprometimento organizacional, confirmando as expectativas de Weick (1993), ao 

apontar a estrutura social como o contexto no qual o comprometimento seria o elo entre os 

trabalhadores. 
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Os indicadores relacionais que impactam significativamente nos outros dois 

vínculos estudados – o entrincheiramento e o consentimento organizacional – se remetem à 

coesão grupal. Nesse caso, a diferença clara entre os dois construtos fica por conta da força 

da explicação do modelo preditivo, sendo o consentimento organizacional mais impactado 

pela coesão do grupo. 

 
Figura 12 – Integração dos resultados dos três estudos sobre preditores dos vínculos com a organização. 

 
Um dado relevante foi a relação entre os vínculos, pois todos podem ser 

considerados de moderados a altos em suas correlações. Esse resultado é compreensível por 

se tratar de construtos reconhecidos como vínculos do trabalhador com a organização, 

estando todos sobre o mesmo conceito guarda-chuva. 

 

Recomendações e limitações do estudo 

 
O estudo realizado fornece uma contribuição à área de Comportamento 

Organizacional, principalmente pelo caráter inovador, tanto nos objetivos quanto no 

diálogo entre as estratégias metodológicas adotadas para a mensuração dos vínculos 
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analisados e para a análise de redes sociais. A seguir, são apontados alguns aspectos 

relevantes, que podem servir de base para novas investigações que venham a complementar 

os achados deste estudo. 

 

1 – Exploração dos preditores pessoais para os três vínculos com a organização 

 

Apesar de uma larga tradição de pesquisa, o comprometimento organizacional 

passou por uma reestruturação conceitual, dando origem a três construtos que representam 

importantes vínculos que o trabalhador desenvolve com sua organização empregadora: o 

comprometimento organizacional (em uma versão unidimensional, centrada no que era a 

dimensão afetiva); o entrincheiramento organizacional (em substituição à base instrumental 

do comprometimento, em sua versão tridimensional); e o consentimento organizacional 

(em substituição à base normativa do comprometimento, também em sua versão 

tridimensional). Tal reestruturação é amplamente justificada e fundamentada por Rodrigues 

(2009; 2011), Silva e Bastos (2010) e (Silva, 2013). 

Essa reelaboração teórica e empírica levanta a necessidade de replicação dos 

estudos dos preditores do comprometimento e exploração dos antecedentes específicos do 

entrincheiramento e do consentimento organizacional.  

 

2 – Exploração dos consequentes pessoais e relacionais para os três vínculos 

com a organização 

 

Assim como sugerimos uma ampliação no escopo de conhecimento sobre os 

preditores pessoais dos três vínculos, sugerimos, também, estudos que explorem os 

consequentes dos três vínculos. Nesse sentido, vale incluir os possíveis preditores 

relacionais, compreendendo que a ampliação ou a redução na magnitude de qualquer 

atitude, no contexto organizacional, pode produzir consequências na estrutura relacional no 

contexto de trabalho. Vale ressaltar, aí, a possibilidade de se explorar a dinâmica das 

lideranças informais a partir do padrão atitudinal adotado pelo grupo. 
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3 – Exploração de outros modelos de análise de redes sociais  

 

O estudo realizado, neste trabalho, contempla os indicadores de centralidade e 

coesão. Contudo, a literatura aponta outro conjunto de indicadores de análise de redes 

sociais que avalia as posições dos atores sociais na estrutura relacional (Scott, 2000). A 

compreensão das relações entre a posição de um ator, na estrutura formal e informal, e os 

tipos e níveis dos vínculos a ele relacionados pode auxiliar a compreensão dos resultados de 

preditores e consequentes relacionais. Essa estratégia, se adotada, pode trazer novos 

elementos dessa relação entre a dimensão social e os vínculos que os trabalhadores 

desenvolvem com suas organizações empregadoras. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

 

1) Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino                                           2) Idade: ______anos. 

3) Escolaridade: (   ) Fundamental    (   ) Médio      (   ) Superior Incompleto  (   ) Superior   (   ) Pós-graduação 

4)  Profissão: ________________________________________________________________ 

5) Estado civil: ______________________________________________________________ 

6) No de filhos: ______________________________________________________________ 

7) Nome completo_____________________________________________________________ 

 

PARTE I – SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO PARA A QUAL 
TRABALHA 
Vamos apresentar para você várias frases sobre a sua realidade de trabalho e sobre a 
organização em que trabalha. Avalie, com base na escala abaixo, o quanto você concorda 
com a idéia apresentada. Quanto mais perto de 1, maior é a discordância; quanto mais perto 
de 6, maior é a concordância com o conteúdo da frase. 
 

Discordo Concordo 
1 2 3 4 5 6 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Muito 

Discordo 
pouco 

Concordo 
pouco 

Concordo 
Muito 

Concordo 
Totalmente 

 
1 Eu me sinto orgulhoso dizendo às pessoas que sou parte da organização onde trabalho  
2 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as tarefas 

do meu cargo atual  
 

3 Eu acho que teria poucas alternativas de emprego se deixasse essa organização   
4 Sinto que mudar de empresa colocaria em risco a minha estabilidade financeira   
5 Sigo as ordens da empresa porque as aprovo   
6 Se o chefe manda, a gente tem que fazer   
7 Eu acho que os meus valores são muito similares aos valores defendidos pela organização onde trabalho   
8 Se deixasse essa organização, sentiria como se estivesse desperdiçando anos de dedicação   
9 Mantenho-me nessa organização porque sinto que tenho poucas oportunidades em outras organizações   
10 Sair dessa organização agora resultaria em perdas financeiras   
11 Compreendo o significado das regras e as aceito porque sei que elas melhoram o desempenho da empresa   
12 Cumpro as ordens que recebo porque meu superior sabe, melhor do que eu, o que deve ser feito   
13 Sinto que existe uma forte ligação afetiva entre mim e minha organização   
14 Sair dessa organização significaria, para mim, perder parte importante da minha rede de relacionamentos   
15 Uma das poucas conseqüências negativas de deixar essa organização seria a falta de alternativas   
16 Os benefícios que recebo nessa organização seriam perdidos se eu saísse agora   
17 Aceito a maioria das regras/ordens que me são impostas porque acredito no benefício delas   
18 Quando não concordo com uma ordem no trabalho, eu cumpro assim mesmo   
19 Sinto os objetivos de minha organização como se fossem os meus   
20 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu demoraria a conseguir ser tão respeitado como sou hoje dentro 

dessa empresa  
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21 Seria difícil encontrar outro emprego onde eu pudesse usar os conhecimentos de trabalho que adquiri nesta 
empresa  

 

22 Não seria fácil encontrar outra organização que me oferecesse o mesmo retorno financeiro que essa   
23 Se eu tivesse uma empresa, escolheria as mesmas normas da empresa em que trabalho  
24 Os superiores têm autoridade, cabendo aos empregados apenas cumprir as ordens   
25 Eu realmente sinto os problemas dessa organização como se fossem meus   
26 Se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu levaria muito tempo para me acostumar a uma nova função   
27 Eu sempre cumpro as ordens nessa empresa   
28 Meu perfil profissional não favorece minha inserção em outras organizações   
29 Algumas regras eu obedeço mesmo sem saber para que servem   

 
PARTE II - REDES SOCIAIS 
Relembrando os últimos seis meses, existem algumas pessoas de seu ambiente de trabalho 
em quem você realmente confia que têm sido fonte honesta de ajuda em seus projetos 
profissionais e com as quais você se sente apto a assumir riscos sem temer consequências 
negativas. 
 

1) Quem de seu universo de trabalho você confiaria a ponto de 
convidar para realizar com você um trabalho que envolva um 
alto grau de responsabilidade.  
 
 
 
Nomes: 

2) Tempo que a pessoa 
pertence a sua rede de 
confiança 
 
1 = menos de 1 ano 
2 = de 1 a 3 anos 
3 = de 3 a 5 anos 
4 = mais de 5 anos 
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ANEXO II – CARTA PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 
A __(nome da organização ou do cargo do contato, p/ ex. “gerência da agência”) __ 
 
Prezado Sr. (a) ____(nome da pessoa, quando houver)____ 
 

 
O grupo de pesquisa Indivíduo, organizações e trabalho vem solicitar a vossa 

colaboração na coleta de dados referente à pesquisa “Estilos interpessoais, vínculos com o 

trabalho e participação em redes sociais em ambientes de trabalho”. A realização deste 

estudo tem por objetivo produzir conhecimento e tecnologia sobre o comportamento social 

no trabalho. A coleta dos dados requer a participação de um grupo de 15 a 25 profissionais 

que possuam convivência estável e regular durante o cotidiano de suas atividades nesta 

organização. Esta participação se dá na forma do preenchimento de um questionário com 

duração média de 25 minutos. Os dados serão analisados através de softwares estatísticos, 

preservando o total anonimato e sigilo sobre as respostas. Sendo assim, a organização 

colaboradora poderá receber um retorno sobre os dados de forma geral e impessoal. O 

grupo de pesquisa é composto pelo doutorando Magno Macambira, mestranda Fernanda 

Brito, e pelos estudantes Joanna S. Neves, Rafael Raposo, Talita Moreira e Lais Vilasbôas, 

e pelo coordenador Prof. Dr. Mauro Magalhães que está a disposição para maiores 

esclarecimentos através dos contatos informados abaixo. 

 

 

Salvador, 30 de maio de 2011 

 

Dr. Mauro de Oliveira Magalhães 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI 

Tel: 0XX71 87489969 – mauro.m@terra.com.br 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Instituto de Psicologia - IPsi 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI 

MESTRADO E DOUTORADO  
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ANEXO III – CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 
PROJETO DE PESQUISA: RELAÇÕES ENTRE VÍNCULOS COM O TRABALHO, 
ESTILOS INTERPESSOAIS E PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS EM 
DIFERENTES AMBIENTES DE TRABALHO 

 
Esta pesquisa procura conhecer como você se relaciona com o seu trabalho e com os 
colegas com os quais trabalham. Você é convidado a participar do estudo, porque faz parte 
deste grupo de trabalhadores.  
 
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 se relacionam com sua carreira 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, Dr. Mauro de Oliveira Magalhães, no ISP/UFBA, Rua Ademar de 
Barros, s/n, Ondina, telefone (0XX71) 87489969. 
 
 
 
 


