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COMPROMETIMENTO 
ORGANIZACIONAL NO 
SETOR PÚBLICO
Um  Estudo d* Casos em Instituições Universitárias

Un ive rsida de  Federai da Bahia -  UFBA*

O construio comprometi
mento organizacional, 
intensamente investiga
do a partir dos anos oitenta, tem 

se revelado útil para a compre
ensão do comportamento huma
no no trabalho. Assim, essa tra
dição de pesquisa tem fornecido 
pistas importantes para a formu
lação de políticas de recursos 
humanos que priorizam a busca 
de qualidade, através do fortale
cimento dos vínculos do traba
lhador com o trabalho. A pesqui
sa na área, contudo, depara-se 
com inúmeros problemas 
metodológicos e epistemológi- 
cos que afetam a sua aplica
bilidade. O presente projeto, 
dando continuidade a estudos 
pioneiros no Brasil, ao mesmo 
tempo que busca contribuir para 
desenvolver estratégia alternati
va de mensuração do construto, 
pretende contribuir para a com
preensão desse fenômeno no âm
bito de quatro instituições uni
versitárias. O estudo proposto 
envolve:

a) uma fase exploratória que bus
ca identificar indicadores de

comprometimento numa amos
tra de servidores de universida
des, de forma a permitir a cons
trução de um novo instrumento 
para avaliar comprometimento 
organizacional;

b) uma fase de estudos de casos 
em setores de universidades, ava
liando-se o nível de comprome
timento e identificando-se os 
seus fatores antecedentes.

Atividades desenvolvidas

^^evisão da literatura, discus
são sobre questões meto
dológicas e de conteúdo per
tinentes à pesquisa, intercâmbio 
com outros estudiosos da área 
em instituições similares. Atual
mente o trabalho encontra-se na 
fase de coleta de dados.

Estão envolvidas neste estudo, a 
Universidade Federal da Bahia - 
UFBA, Universidade de Brasília - 
UnB, Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG e Universi
dade Federal de Uberlândia - 
UFU.

245 '



RSP

O período previsto para desen

volvimento situa-se entre julho 

de 1993 e julho de 1995.

♦Realização: Centro de Estudos 
Disciplinares para o Setor 
Público - ISP / UFBA.
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