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Introdução 
 

A identificação do trabalhador 
com o órgão público em que exerce 
suas atividades pode ser 
mensurada pelo Comprometimento 
Organizacional (CO), que mede a 
identificação afetiva do funcionário 
com a universidade. Esse construto 
mede o nível em que funcionários 
assimilam as normas e valores da 
instituição e as assumem como 
próprios, se preocupando com o 
futuro desta como se fosse seu 
próprio futuro e assim valorizam seu 
vínculo com a instituição, agindo 
proativamente para melhorar o 
futuro desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do vínculo afetivo, é 
preciso considerar também a 
permanência na instituição devido a 
outros laços, como limitações do 
mercado de trabalho ou questões 
financeiras. Diferentes vínculos 
geram diferentes atitudes frente a 
organização, podendo gerar 
comportamentos não desejados 
pela instituição. Desse modo, é 
utilizado neste trabalho o 
Entrincheiramento Organizacional 
(EO), medido por escala criada por 
Rodrigues (20092, 20113) que mede 
o vínculo instrumental do indivíduo 
com a organização, apresentando o 
grau em que a permanência é 
explicada pela limitação do mercado 

de trabalho, pelas relações pessoais 
estabelecidas dentro da instituição e 
pelos prejuízos financeiros atrelados 
a uma possível saída. 

O objetivo desse trabalho foi 
analisar o comprometimento e o 
entrincheiramento organizacional 
dos funcionários técnicos 
administrativos e dos terceirizados 
com a Universidade Federal de São 
João del-Rei. 

Foi feito uma pesquisa 
quantitativa e descritiva com uma 
amostra probabilística. De um 
universo de 394 servidores que 
atuam na cidade sede da 
Universidade Federal de São João 
del-Rei (UFSJ), levantou-se uma 
amostra de 165 servidores, dos 
quais 123 responderam aos 
questionários entregues. Também 
de uma população de 90 
funcionários terceirizados que 
exercem funções administrativas 
nos campi sede da UFSJ, levantou-
se uma amostra de 37 funcionários 
terceirizados, obtendo-se 37 
respostas. 

Os questionários foram 
aplicados entre a primeira e 
segunda semana de fevereiro de 
2019, sendo autopreenchidos e 
entregues pessoalmente pelo 
pesquisador e recolhidos dois dias 
após a entrega. A entrega ocorreu 
dentro dos campi da UFSJ, com a 
anuência do reitor. No ato da 
entrega foi explicada a pesquisa e 
as finalidades dela, bem como seu 
caráter voluntário de adesão, 
ressaltando que questões que os 
entrevistados julgassem 
constrangedoras ou que por outro 
motivo não quisessem responder 
podiam ser deixadas sem resposta. 

  

Comprometimento organizacional é 
definido como a força relativa de 
identificação e envolvimento de um 
indivíduo com uma organização 
particular, estando assentado em três 
fatores: i) forte crença e aceitação dos 
valores e objetivos da organização; ii) 
forte vontade de exercer esforços 
consideráveis para o bem da 
organização; e iii) forte desejo de 
manter a vinculação a organização.
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Caracterização da amostra estudada 
 

A amostra de servidores foi 

formada por pessoas mais velha do 

que a de terceirizados, sendo que a 

mediana dos respondentes 

servidores se encontra na faixa de 

idade entre 35 a 39 anos e a 

mediana dos respondentes 

terceirizados está entre 30 a 34 

anos. A estabilidade maior no cargo 

que o servidor apresenta pode ser 

uma explicação para essa ligeira 

diferença (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Características demográficas dos entrevistados 

Servidores 
123 

Terceirizados 
37 

Idade (anos) Frequência %  Frequência % 
18 a 24 anos 1 0,81% 18 a 24 anos 4 10,81% 
25 a 29 anos 17 13,82% 25 a 29 anos 11 29,73% 
30 a 34 anos 30 24,39% 30 a 34 anos 10 27,03% 
35 a 39 anos 24 19,51% 35 a 39 anos 4 10,81% 
40 a 44 anos 15 12,20% 40 a 44 anos 3 8,11% 
45 a 49 anos 14 11,38% 45 a 49 anos 0 0,00% 
50 a 54 anos 14 11,38% 50 a 54 anos 1 2,70% 
55 a 59 anos 7 5,69% 55 a 59 anos 4 10,81% 
60 ou mais anos 1 0,81% 60 ou mais anos 0 0,00% 

Escolaridade Frequência %  Frequência % 
Ensino médio completo 0 0% Ensino médio completo 8 21,6% 
Superior incompleto 6 4,9% Superior incompleto 11 29.7% 
Superior incompleto 20 16,4% Superior incompleto 14 37,8% 
Pós-Graduação 97 78,7% Pós-Graduação 4 10,8% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em termos de escolaridade, a 
amostra de servidores apresentou 
nível escolar bem maior que a amostra 
de terceirizados. A escolaridade 
mínima apresentada pelos servidores 
foi de superior incompleto e a 
escolaridade mais recorrente é a de 
pós-graduação, com 78% dos 
respondentes servidores indicando 
esse nível de escolaridade. 

Na amostra de terceirizados o 
menor nível de escolaridade foi o 
ensino médio completo. Apesar disso, 
essa também é uma amostra de 
pessoas bem escolarizadas, pois o 
nível de escolaridade mais comum 
entre os terceirizados é o superior 
completo, indicado por 37,8% dos 
respondentes, com outros 29,7% 
indicando superior incompleto. 

A maior escolaridade dos 
servidores em relação aos 

terceirizados pode ser explicado por 
dois fatores: o processo de seleção 
mais concorrido e os maiores 
incentivos à qualificação. Níveis 
maiores de escolaridade em relação 
ao exigido pelo cargo ocupado 
fornecem percentuais a mais na 
remuneração dos servidores, o que 
não ocorre no caso dos terceirizados. 

Devido a especificidade dos 
terceirizados, foi analisado o tempo 
que eles trabalham na atual empresa 
terceirizada e a diferença desse tempo 
com o tempo que trabalham na UFSJ. 

 

 

 

 

 

Em média, os terceirizados trabalham 
na UFSJ 40,29 meses a mais tempo do 
que trabalham na atual empresa 
terceirizada, que é de 17,06 meses, o 
que indica alta rotatividade das 
empresas terceirizadas, apesar de 
haver a manutenção dos empregados 
terceirizados. Troca-se a empresa, 
mas mantêm-se os funcionários. 

 



 

 

 

Comprometimento e Entrincheiramento Organizacional dos entrevistados 
 

Os servidores e terceirizados 
apresentaram média de 
comprometimento organizacional 
positiva e praticamente igual, mas de 
baixa intensidade. Na escala de 
entrincheiramento organizacional, 
ambos apresentaram valores 
negativos, indicando falta de 
entrincheiramento. A única dimensão 
positiva da escala de 
entrincheiramento indicou a percepção 
dos entrevistados em relação aos 
prejuízos financeiros e a perca de 
benefícios que advêm de uma possível 
saída da organização. Portanto, 
ambos os grupos de entrevistados, em 
média, não saem da organização 
devido à percepção das percas 
financeiras que consequentemente 
teriam que suportar em caso de saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos dados coletados, foi 
constato que os terceirizados 
apresentavam tempo de trabalho 
maior na UFSJ do que na atual 
empresa terceirizada. Pelos 
resultados, percebe-se que maiores 

períodos de atuação como terceirizado 
na UFSJ tendem a fazer com que os 
funcionários tenham menor 
comprometimento afetivo. Aliás, 
quanto maior a diferença entre o 
tempo de trabalho na UFSJ em 
relação à empresa terceirizada, menor 
o comprometimento organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, pode-se 
entender porque maiores períodos na 
universidade estão atrelados aos 
grupos de menor comprometimento 
afetivo para os funcionários 
terceirizados. 

Essa rotatividade pode ser vista 
de forma negativa pelos terceirizados 
se considerarmos que muitas vezes 
ocorre de forma abrupta, por meio da 
falência da empresa contratada ou 
inadimplemento dessa com as 
obrigações junto aos funcionários 
terceirizados, o que leva a 
universidade a cancelar os contratos 
vigentes, uma ruptura que muitas 
vezes incorre na falta do pagamento 
dos direitos dos trabalhadores 
terceirizados.  

Essas situações ajudam a 
diminuir o relacionamento afetivo 
desses trabalhadores com a 
universidade, dado que expõem a 
precariedade de seu vínculo 
empregatício, diminuindo assim o 
comprometimento organizacional. 

Fazendo-se algumas análises 
estatísticas, observou-se que os 
cargos de chefia ou confiança 
geralmente são ocupados mais por 
pessoas com mais tempo de UFSJ do 
que por pessoas mais escolarizadas, o 
que pode gerar frustração por parte 
destes funcionários com a 
universidade. 

Além disso, foi observado que um 
grupo de respondentes que acreditam 
que a função atual não é compatível 
com a sua formação, reforçando a 
frustração e indicando pessoas com 
capacidade acima das exigidas pelas 
funções. Este grupo de funcionários 
pode gerar mecanismos de defesa que 
geram ações não desejáveis para a 
universidade, como absenteísmo, 
negligência e rotatividade. 

 

Esse resultado indica que quanto 

maior a rotatividade de empresas 

contratadas, mantendo-se os 

funcionários terceirizados, mais eles 

percebem a fragilidade do seu vinculo 

com a universidade, o que impacta 

negativamente no relacionamento 

afetivo que desenvolvem com a UFSJ. 



 

 

Sugestões de ação para melhoria das condições de trabalho 
 

Em função dos resultados da 
pesquisa, apresentam-se aqui 
algumas recomendações para a 
atuação da universidade em relação 
aos resultados da pesquisa.  

Como não houve diferenças 
significativas entre o grupo de 

servidores e terceirizados no 
comprometimento e entrincheiramento 
organizacional a atuação deve-se 
pautar mais pelas diferenças e 
semelhanças apresentadas nos 
grupos encontrados (Quadro 1).

 

Quadro 1: Características demográficas dos entrevistados 

Diagnóstico Sugestão para ações 

O grupo mais preocupante para a 
universidade é o que não apresentou 
comprometimento afetivo e ainda 
possui entrincheiramento 
organizacional, mesmo que de baixa 
intensidade. A universidade precisa 
mitigar a possibilidade de ações 
contrárias aos objetivos da 
instituição por parte deste grupo. 

Focar em deixar mais claros os critérios de 
seleção para os cargos de confiança e de 
chefia, de modo a diminuir a frustração do 
grupo. Ademais, deve-se alocar os 
funcionários mais bem qualificados em 
atividades mais complexas pode aumentar a 
percepção de compatibilidade da formação 
às funções executadas. 

O comprometimento afetivo 
apresentado foi de baixa intensidade. 

Buscar ações que gerem maior interligação 
entre os funcionários e a adequação destes 
as normas e valores da instituição pode 
aumentar a relação afetiva com a instituição. 

O alto grau de respondentes que 
acreditam que o trabalho é rotineiro. 

Promover rodízio entre os setores pode 
diminuir esta percepção, de modo que a cada 
período de tempo os funcionários se 
deparem com novos desafios e 
possibilidades de atuação, tornando o 
trabalho desafiador, além de ampliar o 
conhecimento em relação às diversas 
funções dentro da universidade, permitindo 
o maior conhecimento dos funcionários em 
relação a ela e sua missão, aumentando 
assim o comprometimento organizacional. 

Para os terceirizados, quanto maior o 
tempo que permanecem na UFSJ 
menor o comprometimento afetivo 
demonstrado, pois maior é a 
diferença entre o tempo de trabalho 
na universidade e o tempo de 
trabalho na atual empresa 
terceirizada. 

Fazer com que os contratos de terceirização 
possuam uma previsibilidade maior para o 
funcionário terceirizado, sendo que a 
renovação dos contratos não impacta 
apenas o custo financeiro, mas também as 
atitudes dos terceirizados frente à 
universidade. 

A troca constante de empresa 
terceirizada tende a diminuir o 
comprometimento afetivo dos 
funcionários terceirizados 

Adotar mecanismos de resguardo ao 
funcionário terceirizado no caso de rescisão 
do contrato entre a terceirizada e a UFSJ, de 
modo a diminuir a precariedade da relação 
de trabalho estabelecida e permitir a 
construção de vinculo afetivo conforme 
maior o tempo de trabalho na instituição. 

Fonte: Elaborado pelos autores 



 

Considerações Finais 
 

Ao analisar os grupos formados 
com base no total de entrevistados, 
tanto servidores como terceirizados, 
percebe-se que clusters com maior 
intensidade de comprometimento 
organizacional estão relacionados a 
funcionários que acreditam que suas 
funções são compatíveis com sua 
formação, que possuem acesso a 
treinamentos e capacitações e que 
acreditam que o emprego permite a 
construção de carreira. 

Como visto, funcionários que 
não tem acesso aos cargos de chefia e 
confiança, mesmo com maiores 
capacitações, tenderam a se 
aglomerar em cluster de funcionários 
que não apresentam 
comprometimento afetivo com a 
universidade e também possuem 
entrincheiramento organizacional, 
mesmo que baixo. Este grupo de 
funcionários pode vir a apresentar 
ações contraproducentes para a 

universidade, o que pode indicar um 
grupo de risco que deve ser 
considerado. 

Em relação especificamente aos 
funcionários terceirizados, os que 
possuem maior diferença em relação 
ao tempo de trabalho na UFSJ e na 
empresa terceirizada tenderam a se 
aglomerar em clusters que 
apresentaram menor 
comprometimento organizacional. 
Nesse sentido, apesar de o tipo de 
vinculo estabelecido, servidor ou 
terceirizado, não diferenciar os grupos, 
a forma como a terceirização é 
efetuada tende ao longo do tempo a 
diminuir o comprometimento afetivo 
dos funcionários terceirizados, ao 
exporem os mesmos a constantes 
trocas de empresas contratadas, em 
transições nas quais muitas vezes não 
há a garantia dos direitos trabalhistas 
básicos. 
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