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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo levantar os impactos das condições de trabalho no 

comprometimento organizacional em profissionais de uma cooperativa de transportes da região 

do Vale do Aço. O estudo foi realizado com 42 participantes, de ambos os sexos. O 

comprometimento organizacional foi mensurado por uma escala estruturada composta por 18 

itens, validada para amostras brasileiras e as condições de trabalho por meio do questionário 

desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory, com 42 itens estruturados. No 

entanto, apenas 2 itens foram utilizados nesta pesquisa.Também foi organizada uma ficha sócio-

demográfica para enriquecer as análises dos dados coletados. Os resultados demonstraram baixo 

nível de comprometimento na amostra estudada, obtendo destaque apenas o afetivo e somente a 

variável “tempo de serviço” se correlacionou positivamente com as condições de trabalho. Não 

foram encontradas correlações entre as condições de trabalho e o comprometimento 

organizacional dos funcionários e cooperados. 

 

Palavras-chave: Comprometimento organizacional, condições de trabalho, cooperativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, estamos assistindo a uma série de mudanças, em nível mundial, nos 

contextos econômicos, políticos, sociais e culturais.  

Desde a década de 70, o mercado de trabalho, cada vez mais globalizado, está vivenciando 

um intenso processo de reconfiguração de suas estruturas, impulsionado pelos grandes avanços 

tecnológicos e pela necessidade de novos modelos de gestão. Essas transformações impactaram 

intensamente o ambiente de trabalho e as relações entre os indivíduos e suas organizações.  

A qualidade de vida dos empregados depende fortemente de como funcionam as suas 

organizações de trabalho, considerando um conjunto de fatores que se situam em torno do 

trabalho, seu conteúdo e as características do ambiente no qual ele se realiza, predizendo assim, 

como se dá a rotina de uma organização.  

No entanto, para alcançar os objetivos tanto da organização quanto de seus colaboradores e 

desenvolver vantagens competitivas, é necessário proporcionar boas condições de trabalho e ter 

trabalhadores comprometidos, que se identifiquem com a organização em que trabalham. 

Podemos entender por condições de trabalho, um conjunto de aspectos físicos, sociais e 

pessoais, relativos ao meio no qual o trabalhador exerce suas atividades laborais, que influenciam 

no bem estar físico e mental dos trabalhadores.  

Uma das estratégias bastante utilizadas atualmente no contexto organizacional é a análise 

do comprometimento que o empregado pode estabelecer com a empresa em que trabalha. Este 

comprometimento, para a psicologia organizacional, se distingue em três vínculos/componentes: 

afetivo (desejo), calculativo (necessidade) e normativo (obrigação moral). 

Visto que existem poucas pesquisas em torno das condições de trabalho e do 

comprometimento organizacional de trabalhadores no contexto de cooperativas, esta pesquisa 

buscou conhecer as condições de trabalho em que cooperados e empregados de uma cooperativa 

de transporte realizam suas atividades cotidianas, verificar o nível de comprometimento dos 

mesmos com a organização em que trabalham e investigar possíveis impactos que as condições 

de trabalho possam ter no nível de comprometimento destes trabalhadores através de pesquisas 

bibliográficas e pesquisas de campo. 

Esta pesquisa torna-se relevante por possibilitar tanto uma compreensão da dinâmica das 

relações entre os cooperados, empregados e a organização, quanto do comprometimento dos 

trabalhadores com a cooperativa, uma vez que permite o conhecimento das interfaces e 

oportuniza ferramentas de análise aos gestores para conduzir e lidar com seus colaboradores e 

consequentemente obterem dos mesmos, retribuições que sejam vantajosas à empresa, quanto aos 
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psicólogos organizacionais que podem encontrar respaldo na pesquisa considerando os 

comportamentos relevantes no âmbito do trabalho. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

A Revolução Industrial foi à mola propulsora da globalização. Nesse período, houve um 

deslocamento da sociedade do campo para a cidade; a difusão das escolas, devido à necessidade 

de maiores conhecimentos por parte dos trabalhadores para que pudessem atuar nas fábricas; o 

surgimento do operariado, dos sindicatos, das teorias socialistas, das demandas por direitos 

humanos e a criação de leis refletindo conquistas sociais.  

Associado a estas mudanças, está o grande avanço tecnológico, que vem sendo incorporado 

às organizações de trabalho de forma acelerada, trazendo benefícios e malefícios aos 

trabalhadores, pois ao mesmo tempo em que rompe as barreiras de tempo e espaço e promove 

uma interligação dos setores de uma organização. O avanço tecnológico também impulsiona o 

desemprego, devido à substituição da mão-de-obra dos trabalhadores por máquinas inteligentes 

em busca de maior produtividade.  

Diante desses fatores, os trabalhadores estão buscando cada vez mais conhecimento, 

especialização de mão de obra e aperfeiçoamento nas relações entre os indivíduos e as 

organizações. Mas para que essa relação seja estreitada, é necessário que as organizações 

promovam bem estar e qualidade de vida aos seus funcionários. 

Nos estudos iniciais, as análises sobre as condições de trabalho estiveram acopladas às 

características físicas do ambiente laboral, na fadiga provocada pela periculosidade de algumas 

ocupações, na insalubridade, na monotonia, na rotina e na falta de sentido de algumas tarefas. No 

entanto, apenas no século XX as atenções se voltaram para a compreensão desses fatores 

relacionados ao ambiente laboral, não se chegando, porém, a um consenso sobre o seu real 

conceito (ÁLVARO e GARRIDO, 2006). Assim, as condições de trabalho possuem hoje amplo 

repertório de estudos, originado por diferentes compreensões científicas (BORGES, 2009).  

Alguns autores se limitam a entendê-las como sendo características físicas e ambientais do 

trabalho, outros oferecem definição mais ampla, incluindo dimensões psicossociais, relações 

interpessoais e autonomia. Nesse sentido, Campos e Körner (2005) definem as condições de 

trabalho como um amplo cenário onde converge um conjunto sistematizado de dimensões sociais 

e pessoais capaz de promover respostas emocionais que contribuem para o desempenho 

profissional. 

No trabalho de Jódar e Benach (2004) é possível encontrar múltiplos conceitos atribuídos 

por diversos pesquisadores às condições de trabalho, sendo eles: (a) um conjunto de fatores que 
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interferem no bem estar físico dos trabalhadores (SPAYROPOULOS, 1980, apud JÓDAR e 

BENACH, 2004); (b) um conjunto de variáveis que definem a realização de uma tarefa concreta 

e o ambiente onde ela se realiza, que pode influenciar a ocorrência de riscos para a segurança do 

trabalhador (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO – 

ESPANHA, 2001 apud JÓDAR e BENACH, 2004), e (c) tudo aquilo que gira em torno de um 

trabalho, seu contexto e as pessoas envolvidas nele (PRIETO, 1994, apud JÓDAR e BENACH, 

2004). 

Os estudos atuais sobre condições de trabalho, desenvolvidos pelo EWCO – European 

Working Conditions Observatory (Observatório de Condições de Trabalho da Europa) abarcam 

os aspectos relacionados à segurança no trabalho, a higiene e prevenção de fatores que 

promovem o adoecimento. No entanto, ainda incide sobre as condições de trabalho uma série de 

orientações teóricas (BORGES, 2009).  

Como conseqüência, alguns pesquisadores trabalham na busca de se desenvolverem 

tipologias capazes de agregar a multiplicidade de enfoques atribuídos ao termo. Dentre as 

diversas existentes, Álvaro e Garrido (2006), apresentam uma taxonomia das condições de 

trabalho, composta por dez dimensões e seus respectivos componentes, na tentativa de elucidar a 

amplitude de variáveis associadas ao constructo, sendo ela: (a) Fatores físicos do trabalho: 

Nível de ruído, vibrações, temperatura, inalação de vapores, substâncias tóxicas e radiações; (b) 

Lugar do trabalho: trabalho em casa, teletrabalho, manuseio de computadores, posturas 

prejudicias e cargas pesadas; (c) Tempo: número de horas semanais trabalhadas, tipo de jornada, 

turnos e trabalhos aos fins de semana; (d) Ritmos de trabalho: velocidade de trabalho, 

necessidade de cumprir prazos, tempo disponível para a tarefa; (e) Controle e Autonomia: 

possibilidade de definir o ritmo do trabalho, do descanso e a escolha das férias; (f) Conteúdo do 

trabalho: complexidade, monotonia, necessidade de resolver problemas e possibilidade de 

aprender coisas novas; (g) Sistemas de incentivo: receber horas extras trabalhadas, salário base 

fixo ou pago por comissão; (h) Informação e participação: informação sobre os riscos e 

possibilidade de se discutir as condições de trabalho; (i) Igualdade de oportunidades: Objeto de 

discriminação sexual, por idade, incapacidade e outros e (j) Violência no ambiente de trabalho: 

assédio e discriminação. Os autores, assim como Ramos, Peiró e Ripoll (2002) apud Barbosa, 

Borges, Nascimento, Melo e Silva (2006) orientam que essas dimensões não são excludentes, 

mas suas variáveis componentes podem se interralacionar em um ambiente de trabalho. 

 

Condições de trabalho no Brasil  

 

No Brasil, problemas de saúde e segurança no trabalho, tradicionalmente enfrentados, 

agravaram-se no contexto dos anos 90. O empresariado investiu fortemente no aproveitamento 
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intensivo da mão-de-obra, através da adoção de inovações tecnológicas, novas formas de gestão 

ou, meramente, de redução de custos via corte de pessoal. Isso significa submeter os 

trabalhadores a uma carga maior de trabalho, com mais responsabilidades, tornando-os, ao 

mesmo tempo, mais expostos e vulneráveis (DIEESE, 2001). 

Segundo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 

(2001), que analisou 94 convenções coletivas de trabalho relativas a cerca de 30 categorias 

profissionais, apesar dos novos problemas gerados pelas mudanças no processo produtivo, as 

negociações coletivas não conseguiram tratar e resolver questões referentes à regulamentação de 

procedimentos envolvidos no processo de trabalho, como ritmo e intensidade. A grande maioria 

das garantias relacionadas às condições de trabalho presente nos acordos é negociada desde 

meados da década de 80 e refere-se a questões como: prevenção e acompanhamento de acidentes 

de trabalho e doenças profissionais; readaptação de trabalhadores acidentados; condições do local 

de trabalho; – constituição de comissões para a discussão de assuntos relacionados à saúde do 

trabalhador. 

Poucas foram as categorias profissionais a intensificar a negociação de cláusulas que tratam 

da prevenção e acompanhamento de vítimas de acidentes de trabalho, em comparação a períodos 

anteriores. Neste caso, pode ser incluído o tratamento dado por alguns setores às Lesões por 

Esforços Repetitivos – LER –, hoje chamadas de Doenças Osteomoleculares Relacionadas ao 

Trabalho (DORT). Embora negociada por poucas categorias profissionais, a prevenção às DORT 

– um dos maiores problemas decorrentes da intensificação do processo de trabalho – foi 

introduzida nas convenções coletivas de trabalho dos anos 90 (DIEESE, 2001). 

Foram registrados também, ao longo da década, contratos coletivos setoriais que resultam 

de negociações específicas sobre saúde e segurança do trabalho, o que pode indicar uma 

tendência de aprofundamento da discussão sobre esses temas (DIEESE, 2001). 

No início da década de 80, já havia a preocupação com a regulamentação da jornada de 

trabalho, dada a inclusão de algumas garantias sobre horas extras e abonos de faltas. Em 1985, 

generalizou-se um movimento pela redução da jornada, que resultou em inúmeros acordos 

coletivos firmados entre empresas de diferentes segmentos no mercado do estado de São Paulo. 

Além disso, foram asseguradas algumas outras garantias, como fixação de intervalos durante o 

expediente (DIEESE, 2001). 

De acordo com as convenções analisadas pelo DIEESE, pouquíssimas categorias 

profissionais conquistaram a redução do tempo de trabalho – como reivindica o movimento 

sindical para aumentar a oferta de empregos. São raras as cláusulas que mencionam a restrição ou 

proibição de horas extras, ao passo que quase todos os instrumentos pesquisados referem- se à 

remuneração da jornada extra.  
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Atualmente, com as intensas transformações no mundo do trabalho, estão sendo produzidos 

reflexos na relação entre o trabalhador e a organização. Dentro desse cenário, as organizações 

têm desenvolvido esforços no sentido de se adaptarem as mudanças, construindo ambientes de 

trabalho estimulantes e atraentes, em que o empregado se sinta motivado e disposto a apresentar 

a sua contribuição de forma diferenciada, cuidando para que os vínculos dos seus empregados 

possam ser cada vez mais sólidos e duradouros. 

 

O COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A literatura sobre comprometimento no trabalho destaca que o termo se apresenta de forma 

diversificada, devido aos múltiplos objetos que podem funcionar como alvos do vínculo do 

trabalhador – a exemplo da organização, sindicato, valores, profissão, trabalho que representam 

os focos do comprometimento. Da mesma forma, existem abordagens diferenciadas quanto à 

natureza ou aos motivos que levam ao comprometimento, conduzindo a formulações teóricas 

distintas, as quais têm sido denominadas por bases de comprometimento.  

Segundo Allen e Meyer (1993) apud Muller, Rauski e Eyng (2005), o comprometimento 

pode ser definido como uma força que leva o indivíduo a realizar ações para alcançar um 

objetivo, podendo ter a função de direcionar o comportamento. Pode-se ressaltar que entre os 

modelos de conceituação do comprometimento, o estabelecido por Allan e Meyer, é o mais 

conhecido e possui maior aceitação entre os pesquisadores. Este modelo é conceituado em três 

dimensões: Comprometimento Afetivo, Comprometimento Calculativo e Comprometimento 

Normativo.  

O comprometimento afetivo é entendido como um envolvimento, onde ocorre uma 

identificação com os objetivos e valores da organização. Representa algo além da lealdade 

passiva, envolvendo uma relação ativa, na qual o indivíduo deseja dar algo de si para contribuir 

com o bem-estar da organização. “Empregados com um forte comprometimento afetivo 

permanecem na organização porque querem”. Já o comprometimento calculativo é aquele 

percebido como altos custos associados a deixar a organização. “Empregados com forte 

comprometimento calculativo permanecem na organização porque precisam”. Por fim, o 

comprometimento normativo é entendido como uma obrigação em permanecer na organização. 

“Empregados com forte comprometimento normativo permanecem na organização porque 

sentem que são obrigados”. 

Segundo Antunes e Pinheiro (1999), os estudos sobre o comprometimento demonstram a 

predominância sob o enfoque afetivo. Isso decorre do fato de ser, o comprometimento afetivo, o 

mais almejado pela organização e devido ao fato de que trabalhos multidimensionais sobre o 

construto ainda serem muito recentes. As pesquisas sobre o padrão afetivo tiveram início no 
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começo da década de setenta e resultaram na validação de um instrumento para medir o nível de 

comprometimento em 1979 pela equipe dos professores Mowday, Steers e Porter, o chamado 

OCQ (Organizational Commitment Questionnaire). Esse instrumento após ser validado passou a 

ser o mais utilizado para medir o comprometimento (MEDEIROS; ENDERS, 1998).  

Entende-se que ser comprometido afetivamente é internalizar os valores da organização, 

identificando com suas metas ou envolvendo-se com os papéis desempenhados no trabalho, de 

forma a facilitar a realização dos objetivos da empresa. Considera-se, assim, que foi desenvolvida 

uma ligação psicológica de base afetiva para com a organização (SIQUEIRA, 2001). 

Percebe-se que as razões para o empregado permanecer trabalhando na organização 

encontram-se, subjacentes à natureza psicológica dos três vínculos ou dos componentes do 

modelo do comprometimento, isto é, do desejo, da necessidade e da obrigação moral de 

continuar na organização. Os autores advertem que os empregados podem apresentar estados 

psicológicos de comprometimento organizacional diversificados, compostos pela combinação de 

diferentes níveis desses componentes. 

 

COOPERATIVISMO 

 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o cooperativismo é um 

modelo socioeconômico que objetiva o desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar social, 

seus princípios são participação democrática, solidariedade, independência e autonomia 1.  

O cooperativismo se divide em categorias que ilustram suas funções no mercado, como as 

cooperativas de consumo, de crédito, de compra e venda e de produção. O grande diferencial das 

cooperativas vinculadas à perspectiva da economia solidária e não configuradas como empresas 

capitalistas é o modo de sua administração (SINGER apud MORAIS, LANZA, SANTOS & 

PELANDA, 2011). 

De acordo com a legislação nº 22.232, vinte ou mais pessoas podem constituir uma 

cooperativa singular e as sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de 

serviço, operação ou atividade, devendo seus associados trabalhar com autonomia, não sendo 

permitida a caracterização de qualquer tipo de subordinação entre os associados (REISDORFER, 

2000). 

As cooperativas de Trabalho dispõem de um capital, equipamentos e instalações industriais 

próprias, produzindo em suas instalações bens e serviços, sem depender de algum tomador de seus 

serviços. Relacionam-se com o mercado para vender seus bens ou serviços produzidos 

(REISDORFER, 2000). 
                                                 
1 Disponível em: <http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/institucional.asp>. Acesso em: 6 abr. 2011. 
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Sendo assim, o sistema de cooperativa torna-se uma grande alternativa para os trabalhadores 

e empresas de todo o mundo, que enfrentam atualmente, as incertezas impostas pela globalização. 

 

A cooperativa  

 

A cooperativa de transportes estudada foi fundada em 1998, oferecendo o serviço de 

motoristas com veículo locado para grandes empresas da região do Vale do Aço. Atualmente, sua 

equipe é constituída por 109 cooperados e 11 funcionários, que se dividem e fazem rodízios entre 

as duas sedes da cooperativa, uma na cidade de Timóteo-MG e a outra em Ipatinga-MG, com 

sistema de plantão noturno e aos finais de semana. Cada cooperado possui um veículo próprio, que 

deve ser trocado a cada dois anos. 

Participaram desta pesquisa 35 motoristas cooperados e 7 funcionários administrativos, 

devido à dificuldade de conciliação de horários das pesquisadoras com os turnos e rodízios 

realizados pelos profissionais da cooperativa. Houve também aqueles que optaram por não 

participar da pesquisa, por motivos pessoais.  

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de pesquisa, Amostra e Cuidados Éticos 

 

O trabalho consistiu em um estudo de levantamento, quantitativo-descritivo, tendo como 

objetivo descrever características de determinado grupo ou fenômeno e estabelecer relações entre 

as variáveis estudadas (GIL, 2002).  

Participaram dessa pesquisa 42 trabalhadores de uma cooperativa de transporte localizada 

na região do Vale do Aço, sendo 35 deles motoristas cooperados e 7 funcionários 

administrativos, que se disponibilizaram a participar da pesquisa, diante da garantia de 

preservação do anonimato de acordo com a lei 196/96. Os participantes tinham idades entre 15 e 

60 anos, com média de 39,8 (dp = 10,25) de ambos os sexos, sendo 37 homens e 5 mulheres. O 

grau de escolaridade concentrou-se no ensino médio, sendo 32 deles motoristas. (Tabela 1)  
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TABELA 1 - Caracterização da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS                          CATEGORIAS F % 

Idade 

Entre 15 e 25 
Entre 26 e 35 
Entre 36 e 45 
Entre 46 e 55 
Entre 56 a 60 
Não declararam 

3 
12 
14 
7 
4 
2 

7,2 
28,6 
33,0 
16,8 
9,6 
4,8 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

37 
5 

88,1 
11,9 

Escolaridade 

Médio – 2º grau 
Médio de nível técnico 
Pós - graduação 
Superior cursando 
Superior incompleto 
Ensino Fundamental 
Superior completo 

22 
9 
0 
2 
2 
2 
2 

52,4 
21,4 

0 
4,8 
4,8 
4,8 
4,8 

Profissão  

Analista de Sistemas 
Auxiliar Administrativo 
Engenheira de Produção 
Menor Aprendiz 
Motorista 
Secretária 

1 
2 
1 
1 

32 
1 

2,4 
4,8 
2,4 
2,4 

76,2 
2,4 

Tempo de Trabalho  

1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 23 anos 
Não declararam 

36 
1 
1 
1 
3 

85,8 
2,4 
2,4 
2,4 
7,0 

Nível Organizacional 

Administrador/Diretor 
Gerente 
Auxiliar Administrativo 
Motorista 
Controlador 

0 
1 
3 

34 
3 

0 
2,4 
7,1 

81,0 
7,1 

Horas Contrato 

20 horas semanais 
30 horas semanais 
40 horas semanais 
44 horas semanas 
Outras (Extra 44 horas semanais) 

1 
1 
6 
7 

24 

2,4 
2,4 

14,3 
16,7 
57,1 

Especificação 

12 horas semanais 
48 horas semanais 
50 horas semanais 
60 horas semanais 

1 
1 
6 

16 

2,4 
2,4 

14,3 
38,1 

Horas Trabalhadas 

20 horas semanais 
30 horas semanais 
40 horas semanais 
44 horas semanas 
Outras (Extra 44 horas semanais) 

2 
2 
2 

10 
25 

4,8 
4,8 
4,8 

23,8 
59,5 

Especificação 

48 horas semanais 
50 horas semanais 
60 horas semanais 
70 horas semanais 
80 horas semanais 

2 
6 

14 
1 
1 

4,8 
14,3 
33,3 
2,4 
2,4 

Regime de Trabalho 

1 - O mesmo nº de horas todos os dias e o 
mesmo nº de dias todas as semanas 
2 - Com horários fixos de entrada e saída 
3 - Turnos 

26 
 

7 
4 

61,9 
 

16,7 
9,5 
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Instrumentos  

 

O comprometimento organizacional foi mensurado pela escala de Meyer a Allen (1991), 

composta por 18 itens, distribuídos igualmente entre as dimensões de comprometimento afetivo, 

calculativo e normativo. Na avaliação das condições de trabalho foi utilizado o questionário 

desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory, que se encontra em fase da 

adaptação à realidade brasileira pelo grupo vinculado ao projeto de pesquisa Observatório das 

Condições de Trabalho - UFMG (BORGES, 2009). O instrumento na íntegra é composto por 42 

itens estruturados e são respondidos em escala em formato likert. Nessa pesquisa foram aplicados 

todos os itens que compõem as questões 13 e 40, somando um total de 24 itens aplicados e 

selecionados de acordo com a realidade do campo estudado, que objetivaram verificar como se 

dá o dia a dia desses profissionais e qual o tipo de exposição esse trabalho exige dentro da 

cooperativa.  

 

RESULTADOS 

 

Esse tópico apresenta a análise dos resultados encontrados na pesquisa, que teve como 

objetivo levantar quais os impactos das condições de trabalho no comprometimento 

organizacional em uma cooperativa de transportes da região do Vale do Aço. Para tal, buscamos 

conhecer as condições de trabalho e o nível de comprometimento organizacional dos 

profissionais que trabalhavam na cooperativa, bem como explorar entre as características 

pessoais (gênero, escolaridade, idade e estado civil), possíveis fatores explicativos para os 

diferentes padrões de comprometimento. 

As informações provenientes dos questionários aplicados foram analisados com a utilização 

do programa PASW (Preditive Analytics Software), na versão 18.0. Como primeiro passo para 

tais análises, foi feita a digitação dos valores encontrados nos questionários numa tabela do 

Excel, que posteriormente foi exportada diretamente para o PASW. Na seqüência, foi feito o 

cálculo dos escores de cada participante nas diferentes escalas, mediante o cômputo das médias 

das pontuações dos itens pertencentes a cada uma delas. Os valores da escala concentram-se 

entre 1 e 7. Nesse sentido, quanto mais próximo de 7, mais comprometidos estarão esses 

funcionários.  

Observou-se na amostra estudada que o comprometimento organizacional afetivo 

apresentou o nível 5.0, o comprometimento calculativo foi de 3.1 e o comprometimento 

normativo de 3.8. Apesar dos empregados terem apresentado níveis de comprometimento nas três 
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escalas investigadas, os valores são considerados baixos, obtendo destaque, apenas o 

comprometimento organizacional afetivo.  

Para atender aos objetivos específicos desse estudo, também foram realizadas análises dos 

coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis sócio-demográficas, o comprometimento 

organizacional e as condições de trabalho. Como pode ser verificado na tabela 3, a variável 

“tempo de trabalho” na empresa se correlacionou positivamente com as condições de trabalho 

(r = 0,455). Não foram encontradas correlações entre os 3 componentes do comprometimento 

organizacional com as condições de trabalho, num indicativo de que a percepção das condições 

de trabalho pelos cooperados não vem causando impactos nos níveis de comprometimento 

apresentado pelos participantes. 

 

TABELA 2 – Correlação entre variáveis sócio-demográficas e o comprometimento organizacional 

Variável 
Comprometimento 
Afetivo 

Comprometimento 
Calculativo 

Comprometimento 
Normativo 

Idade 0,098 0,039 - 0,10 
Sexo -0,024 -0,088 -0,053 
Nível escolar -0,007 -0,100 -0,143 
Tempo de trabalho 0,082 -0,031 0,071 
Nível organizacional 0,039 -0,096 -0,009 

 

Quanto às variáveis sócio-demográficas investigadas (a idade, o sexo e o nível de 

escolaridade), também não apresentaram correlações com os três componentes do 

comprometimento organizacional e as condições de trabalho. 

 

TABELA 3– Correlação ente variáveis sócio-demográficas e as condições de trabalho 

Variável Condições de Trabaho 
Idade 0,203 
Sexo -0.092 
Nível escolar -0,010 
Tempo de trabalho 0,455* 
Nível organizacional 0,036 

*Correlação significativa para p > 0,05 
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DISCUSSÃO 

 

Dentro do cenário de intensas transformações no mundo do trabalho e dos reflexos 

produzidos na relação entre o trabalhador e a organização, as empresas têm desenvolvido 

esforços no sentido de se adaptarem às mudanças, construindo ambientes de trabalho 

estimulantes e atraentes, em que o empregado se sinta motivado e disposto a apresentar a sua 

contribuição de forma diferenciada, cuidando para que os vínculos dos seus empregados possam 

ser cada vez mais sólidos e duradouros.  

O primeiro resultado desse estudo evidenciou o destaque do comprometimento afetivo, 

quando comparado com o calculativo e normativo. Entende-se que ser comprometido 

afetivamente é internalizar os valores da organização, identificando com suas metas ou 

envolvendo-se com os papéis desempenhados no trabalho, de forma a facilitar a realização dos 

objetivos da empresa (SIQUEIRA, 2001). Considera-se, assim, que na amostra investigada foi 

desenvolvida uma ligação psicológica de base afetiva para com a cooperativa, uma vez que todos 

eles compõem o quadro de associados, participando ativamente do seu processo de sustentação 

no mercado, competitividade, crescimento e desenvolvimento. 

Em relação ao segundo resultado da pesquisa em que o “tempo de serviço” se correlacionou 

positivamente com as condições de trabalho, acredita-se que esse achado se justifique pelo 

reconhecimento dos funcionários e cooperados com relação às condições de trabalho fornecidas 

pela empresa, à medida que aumentam o tempo de trabalho, num indicativo de uma maior 

participação nos processos de modificação e crescimento da cooperativa.  

Nesta pesquisa, não foram encontradas correlações entre as condições de trabalho e o 

comprometimento organizacional dos funcionários e cooperados. Estes resultados se devem ao 

fato de que a maior parte dos entrevistados eram cooperados, ou seja, os donos do 

empreendimento pesquisado, o que influencia diretamente na percepção dos mesmos diante da 

relação do funcionário/cooperado com a organização em que desenvolvem suas atividades. 

Acredita-se que o baixo nível de comprometimento calculativo e normativo estejam relacionados 

ao processo de reestruturação do sistema que está ocorrendo recentemente na cooperativa, com a 

inserção de novas tecnologias.   

No entanto, faz-se necessário desenvolver uma investigação longitudinal com o uso de 

técnicas de entrevista e observação para que se tenha uma melhor compreensão sobre os baixos 

níveis de comprometimento afetivo encontrados nos representantes da organização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Devido às empresas estarem inseridas cada vez mais em contextos globalizados, em que 

ocorrem transformações tecnológicas rotineiras, nos processos produtivos, na organização do 

trabalho e na dinâmica das sociedades industriais, é necessário que se tenha trabalhadores cada 

vez mais comprometidos, que possibilitem constantes inovações e participem ativamente do 

processo criativo de estratégias, que resultem em vantagens competitivas para a organização 

frente o mercado de trabalho. Com base nesse pressuposto, esse estudo analisou simultaneamente 

as condições de trabalho e o comprometimento organizacional no intuito de compreender a 

influência dessas variáveis no universo pesquisado.    

Os resultados obtidos permitem a elaboração de algumas sugestões úteis ao 

desenvolvimento de estratégias capazes de fornecer melhores condições de trabalho e fortalecer 

os vínculos que o funcionário e/ou cooperado desenvolvem com a cooperativa. Nesse sentido, 

para tornar realidade a satisfação e o comportamento comprometido destes profissionais, seria 

interessante que a empresa atentasse para a solução de problemas estruturais que afetam 

diretamente esses tipos de vínculos. Assim, faz-se necessário, por exemplo, que estas 

organizações melhorem as condições de comunicação entre os cooperados, institucionalizando 

espaços para a participação de todos os sócios no processo de tomada de decisão; que 

promovam uma maior aproximação na relação funcionário-cooperado, realizando reuniões com 

freqüência, dando um retorno sobre o trabalho dos mesmos e deixando-os cientes das decisões 

tomadas; dê apoio a novas idéias, estimulando a criatividade, buscando novas formas de manter 

o empreendimento, evitando assim a falta de demanda e a rotatividade tanto de cooperados 

quanto de funcionários e destinar ações e recursos para o aperfeiçoamento e crescimento de seus 

profissionais.  

A adoção de tais medidas poderá levar os cooperados a participarem mais ativamente do 

dia a dia da empresa, dos problemas tanto estruturais quanto interpessoais enfrentados por ela, a 

ficarem mais atentos aos novos padrões de exigência mundial de qualidade e aumento na 

produção. Por outro lado, poderão contribuir para o aumento da qualidade de vida de desse 

empregados, na medida em que a melhoria nas condições de trabalho e nas relações entre o 

funcionário e/ou cooperado, seu trabalho e sua organização exerce impacto direto nas demais 

esferas da sua vida. 

Em que pesem os resultados ora obtidos, porém, faz-se ainda necessário ampliar as 

pesquisas que busquem esclarecer as variáveis explicativas das condições de trabalho e, 

principalmente, do comprometimento com a cooperativa, visto que a maior parte dos 

representantes desta organização são donos do empreendimento. Seria, assim, interessante que 
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tal linha de investigação prosseguisse em direção ao aprofundamento dessa temática, mediante a 

investigação de outros antecedentes capazes de fomentar níveis elevados de comprometimento, 

especialmente no que tange a características pessoais, como valores, características de 

personalidade, etc.  

Por outro lado, seria desejável, também, a replicação do presente estudo, mediante a 

utilização de amostras diferentes das aqui empregadas, bem como de outras metodologias que 

propiciassem, por exemplo, o acesso direto aos cooperados, em seu ambiente natural de 

trabalho, ou que adotassem uma perspectiva longitudinal, a fim de analisar com mais 

profundidade a influência das práticas organizacionais nas condições de trabalho e no 

comportamento comprometido dos profissionais. A realização de tais estudos poderá contribuir 

para o aprofundamento da compreensão sobre o comprometimento do empregado, favorecendo 

a emergência de novos modelos de gestão capazes de propiciar a eficiência organizacional, o 

sucesso das mudanças implementadas nas cooperativas, a qualidade de vida e a satisfação do 

funcionário e/ou cooperado com sua empresa.   
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