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Capí tulo 1 – Introduça o 

 

 

A sociedade atual é constituída por um sistema complexo de organizações, 

envolvidas em ambientes progressivamente turbulentos e competitivos à escala global. 

Face ao fenómeno da globalização as organizações enfrentam problemas inéditos, os 

quais exigem soluções criativas/inovadoras, e colaboradores cada vez mais 

comprometidos com as mesmas. Segundo Rego (2002), as organizações precisam que 

os seus membros denotem amor à camisola, espírito de entrega, orientação para 

elevados desempenhos e disponibilidade para executar comportamentos de cidadania. 

O comprometimento e a cultura organizacional são temas que tem colhido o 

interesse de académicos e de profissionais com responsabilidade nas organizações. 

Contudo, não foram detetados dados factuais sobre a realização de algum estudo em 

Angola, pelo que consideramos ser importante a realização deste tipo de estudos, 

nomeadamente em organizações como as universidades públicas e privadas, as quais 

são responsáveis pelos resultados da educação superior no país. 

Estudar este assunto nas instituições públicas e privadas é relevante pelos 

aspetos teóricos que ele suscita, dadas as influências da cultura nacional, mas 

igualmente pelos contributos de natureza prática que este tipo de estudo pode oferecer 

às organizações estudadas e às organizações em geral. Estas instituições são financiadas 

com recursos públicos e as suas actividades visam benefícios para o bem comum. 

Assim, é de interesse identificar quais são as condições que favorecem o 

comprometimento dos empregados de tais instituições e implementá-las, para que os 

investimentos feitos nestas instituições retornem para a sociedade (Borges, Cameschi & 

Xavier,1990). 
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Portanto, estudar como se desenvolve o comprometimento organizacional e suas 

relações com a cultura, de modo a favorecer as suas consequências positivas, 

minimizando as negativas nas instituições […] públicas é não só desejável mas também 

necessário (Borges et al., 1990).  

Face ao exposto, este trabalho tem como objetivo principal explorar as 

diferenças no que concerne a cultura organizacional e o comprometimento 

organizacional, entre duas instituições, uma pública e a outra privada. O constructo 

comprometimento tem por base o quadro teórico de Meyer & Allen (1991) nas três 

componentes: afectiva, calculativa e normativa, enquanto o constructo cultura é baseado 

no quadro teórico de Deshpandé, Farley & Webster (1993). 

Pretende-se que os resultados do estudo informem o tipo de cultura 

organizacional das instituições de ensino superior e as diferenças de comprometimento 

organizacional nas suas três dimensões. 

Como objetivos específicos, esta dissertação pretende:  

 Contribuir para o aprofundamento do conhecimento em matéria de Cultura 

Organizacional e Comprometimento Organizacional no contexto universitário 

angolano; 

 Entender a relação entre Cultura Organizacional e Comprometimento 

Organizacional, numa cultura africana ainda pouco explorada; 

 Proporcionar elementos de aplicação prática que permitam auxiliar a uma 

melhor gestão nas instituições de ensino superior angolanas. 
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Como nota preambular, no presente texto adoptou-se a tradução de 

“commitment” anteriormente seguida por Nascimento, Lopes e Salgueiro (2008): 

comprometimento. Podem todavia ser vistos na literatura outros termos análogos, tais 

como compromisso (Rodriguez, Franco & Santos, 2006). 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, que começam nesta 

introdução ao estudo. No segundo capítulo espelha-se a revisão da literatura sobre a 

cultura organizacional: evolução e conceitos; e o comprometimento organizacional, 

desde a sua evolução, abordagens uni e multidimensional, antecedentes e consequências 

do comprometimento organizacional, síntese dos estudos empíricos anteriores, e 

termina-se o mesmo com a apresentação das hipóteses que resultam da reflexão sobre a 

literatura revista. No terceiro capítulo apresenta-se uma sintese do método de 

investigação, com relevo para os participantes no estudo, as variáveis e instrumentos, e 

procedimentos. No quarto capítulo aborda-se a recolha, análise e apresentação dos 

resultados, com destaque para o tratamento das hipóteses formuladas. O quinto e último 

capítulo apresenta as conclusões do trabalho, as limitações e sugestões para futuras 

linhas de investigação. 
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Capí tulo 2 – Revisa o da Literatura 

 

No presente capítulo apresenta-se uma síntese da revisão da literatura efetuada, a 

qual foi organizada em três seções (Cultura Organizacional, Comprometimento 

Organizacional) e orientada à apresentação das hipóteses que finalizam o texto do 

capítulo. Em particular no que se refere aos estudos empíricos anteriores, houve a 

preocupação de verificar o estado de arte existente em relação às Universidades e outras 

instituições do Ensino Superior em distintos países e culturas, considerando que muita 

da literatura existente tem por base a cultura anglo-saxónica, cujo contexto é diferente 

de outras culturas, como é o caso de Angola. Alguns trabalhos realizados em contexto 

português ajudam, não obstante, a estruturar algumas das temáticas e questões que 

podem colocar-se ao contexto nacional específico no qual este trabalho foi levado a 

cabo. 

2.1. Cultura Organizacional 

2.1.1 Definição e tipologia 

A Cultura Organizacional é um tema que ganhou ênfase no âmbito da Teoria das 

Organizações ao longo do Século XX, mas a dinâmica crescente da produção científica 

só começa a ser visível no início da década de 80, com o aparecimento de edições 

especiais dedicadas ao assunto. Por exemplo, o número 28(3) da Administrative Science 

Quarterly, de 1983, sublinha o potencial da cultura como base para os estudos 

organizacionais (Jelinek, Smircich & Hirsch, 1983); de igual modo, na Organizational 

Dynamics, 12 (2), 1983, Sathe (1983) salienta que as crenças e valores comuns 

representam um papel importante no pensamento e na ação da organização. 
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O conceito de cultura organizacional tem as suas raízes na Antropologia e são 

diversas as tentativas utilizadas pelos teóricos da área da teoria organizacional no 

sentido de precisar o que deve ser entendido por cultura organizacional. Na literatura é 

comum o uso da metáfora, ou outra comparação, como meio de apresentar uma nova 

proposta para este conceito, conforme já sublinhava Smircich (1983), razão de muitos 

investigadores se preocuparem mais com o modelo conceptual de cultura existente na 

organização. Segundo Reichers & Schneider (1990) e na linha do referido por Smircich 

(1983), existiram duas grandes vias de chegar à definição de cultura organizacional: a 

primeira considerando a cultura organizacional como algo que a organização é, e a 

segunda como algo que a organização tem. Académicos como Hofstede (2000) e Schein 

(2009) concordam com a segunda abordagem, e a literatura revista leva a considerar que 

o conceito de cultura organizacional ainda não está nem amplamente definido nem 

aceite, principalmente se considerarmos a variedade de definições que foram 

encontradas e das quais destacamos as de Burke & Litwin (1992), Schein (2009), 

Denison (1996), Deshpandé & Webster (1989), e Ogbonna & Harris (2002). 

Burke & Litwin (1992) definem a cultura organizacional como o modo de fazer 

as coisas na organização. Schein (1990, p. 111) considera a cultura organizacional como 

um “padrão de convicções básicas que foram descobertas, inventadas, ou desenvolvidas 

por um grupo determinado, como forma de encontrar soluções aos seus problemas de 

integração interna ou de adaptação externa. Soluções que obtiveram resultados efetivos, 

considerados válidos, para serem transmitidos ou ensinados aos novos membros do 

grupo como a forma correta de entender, pensar e sentir esses problemas”. Denison 

(1996) coloca a definição em termos dos valores, crenças e princípios que servem para 

formar o sistema de gestão da organização, ao estabelecimento de práticas e condutas 

que permanecem por fazerem sentido para os membros da organização. Numa 
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perspetiva não muto diferente das anteriores está Deshpandé & Webster (1989) que 

definem a cultura organizacional como o padrão de valores e crenças que ajudam os 

indivíduos a compreender o funcionamento organizacional e, assim, proporcionar-lhes 

normas de comportamento na organização. Ogbonna & Harris (2002) sugerem que a 

cultura organizacional é o conjunto dinâmico de crenças, valores e artefactos com 

significado coletivamente partilhado por uma determinada unidade social, num 

momento preciso. 

Para Schein (2009) o desenvolvimento da cultura organizacional está 

relacionado com a capacidade das organizações em conseguirem resolver os seus 

problemas de coesão interna que permitem dar resposta aos seus problemas de 

adaptação à envolvente externa. Na mesma linha de pensamento, Hofstede (2000) refere 

que apenas podemos definir “cultura” para um determinado grupo de pessoas e sublinha 

que a cultura organizacional é o que distingue os elementos de uma organização em 

relação às demais pessoas. 

De um modo geral e no seguimento de autores como Hofstede (2000), Sathe 

(1983), e Schein (2009), consideraremos o conceito de cultura organizacional como a 

energia social que impulsiona os membros de uma organização a agir, o elemento 

aglutinador que permite à direção da organização tomar um rumo, ao mesmo tempo que 

serve de mecanismo de controlo, ao aprovar ou reprovar informalmente 

comportamentos, através de elementos como ritos, valores, crenças, pressupostos, 

normas, regras, símbolos e emoções, os quais são algumas das componentes que 

integram este constructo. 
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Entre as inúmeras conceções de cultura, destacamos a de Deshpandé, Farley & 

Webster (1993), cujo perfil gráfico de cultura (vd. figura 1),  adaptado de Cameron & 

Freeman (1991) & Quinn (1988), permite verificar a cultura predominante numa 

organização através de quatro quadrantes: Clã, Adocracia, Mercado e Hierarquica. 

A diferença entre os quatro tipos de cultura enunciados por Deshpandé et al. (1993), é 

apresentada a seguir por Cameron & Quinn (2006, p. 66). 

Cultura Clã 

Um local muito amigável para trabalhar onde as pessoas partilham muito de si 

próprias. É como uma extensão da família. Os líderes, ou as cabeças da organização, são 

considerados os mentores e até mesmo figuras parentais. A organização é mantida unida 

pela lealdade e tradição. O compromisso é elevado. A organização realça os benefícios 

a longo prazo do desenvolvimento dos recursos humanos e dá grande importância à 

coesão e à moral. O sucesso é definido em termos de sensibilidade para os clientes e 

preocupação pelas pessoas.  

Cultura Adocracia 

Um local dinâmico e empreendedor e criativo para trabalhar. As pessoas 

arriscam. Os líderes são considerados inovadores e que arriscam. A cola que mantém a 

organização unida é o compromisso com a experimentação e a inovação. A ênfase é 

colocada em estar na linha da frente. O realce da organização a longo prazo está no 

crescimento e na aquisição de novos recursos. O sucesso significa ganhar produtos ou 

serviços únicos e novos. Ser um líder de um produto ou serviço é importante. A 

organização encoraja a iniciativa individual e liberdade.  

 



Influência da Cultura no Comprometimento Organizacional: Comparação entre duas Universidades em Angola 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 
9 

 

 

 

Cultura Hierárquica 

Um local de trabalho muito formalizado e estruturado. Os procedimentos 

governam aquilo que as pessoas fazem. Os líderes orgulham-se de ser bons 

coordenadores e organizadores com preocupações de eficiência. Manter uma 

organização funcional é crucial. As regras e políticas mantêm a organização unida. A 

preocupação a longo prazo está na estabilidade e na performance com um 

funcionamento sem grandes altos e baixos. A gestão dos funcionários está preocupada 

com o emprego seguro e a previsibilidade.  

Cultura Mercado 

Organização orientada para os resultados cuja principal preocupação é efectuar o 

trabalho. As pessoas são competitivas e orientadas para os objectivos. Os líderes são 

hard-drivers, produtores e competidores. São duros e exigentes. A cola que mantém a 

organização unida é uma ênfase na vitória. Reputação e sucesso são preocupações 

comuns. O enfoque a longo prazo reside nas acções competitivas e no alcance dos 

objectivos e alvos mensuráveis. O sucesso é definido em termos de cota e penetração de 

mercado. Preços competitivos e liderança de mercado são importantes.  

Deshpandé et al. (1993) utilizam dois eixos: 1) Processos orgânicos 

(flexibilidade, espontaneidade, autonomia) versus Processos mecânicos (controlo, 

ordem, estabilidade) 2) Manutenção interna (actividade estável e integração) versus 

Posicionamento externo (competitividade e diferenciação). Com base nesses dois eixos 

são formados quatro quadrantes, em que cada um representa um tipo distinto de cultura 

organizacional. 
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Figura 1- Modelo de  Deshpandé, Farley & Webster  

Fonte: Deshpandé, Farley & Webster (1993, p. 25) Adaptado de Cameron & Freeman (1991) e Quinn 

(1988). 

 

A análise da cultura não se resume no modelo proposto por Deshpandé et al. 

(1993). Em ambientes universitários, por exemplo, Ferreira & Hill (2007) propõem uma 

alternativa para analisar a cultura organizacional em instituições do ensino superior. Os 

autores referem quatro tipos de culturas: Colegiais (quando se assiste à criação de 

subcultura dentro da universidade); de Gestão (quando os processos de decisão estão 

centralizados e existe pouca descentralização); de Desenvolvimento (quando existe uma 

preocupação no desenvolvimento dos recursos humanos); e de Negociação (quando 

existe uma procura de equilíbrio na distribuição dos recursos existentes) (Bergquist, 

1992; cit. por Ferreira & Hill, 2007). 

Processos Orgânicos
(Flexibilidade, Espontaneidade,

Autonomia)

Processos Mecanicos
(Controlo, Ordem, Estabilidade)

Posicionamento Externo
(Competitividade e Diferenciação)

Manutenção Interna
(Actividade estável e Integração)

Tipo: Clã

Atributos Dominantes: Coesão, participação,

espírito de equipa, sentido de família

Estilo de Liderança: Mentor, facilitador, figura

paternal

Base dos Relacionamentos: Lealdade, tradição,

coesão interpessoal

Ênfase Estratégica: Desenvolvimento dos recursos

humanos, compromisso, moral

Tipo: Adocracia

Atributos Dominantes: Empreendedorismo,

criatividade, adaptabilidade

Estilo de Liderança: Empreendedor, inovador,

sem medo de arriscar

Base dos Relacionamentos: Empreededorismo,

flexibilidade, risco

Ênfase Estratégica: Inovação, crescimento, novos

recursos

Tipo: Mercado

Atributos Dominantes: Competitividade,

cumprimento de objectivos

Estilo de Liderança: Decisivo, orientado para

alcançar resultados

Base dos Relacionamentos: Lealdade, tradição,

coesão interpessoal

Ênfase Estratégica: Voltado para a vantagem

competitiva e superioridade no mercado

Tipo: Hierárquica

Atributos Dominantes: Ordem, regras e regula-

mentos, uniformidade

Estilo de Liderança: Coordenador, administrador

Base dos Relacionamentos: Regras, políticas e

procedimentos

Ênfase Estratégica: Estabilidade, previsibilidade,

actividade estável
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2.1.2 Funções e impatos da cultura na organização 

A cultura desempenha várias funções nas organizações (Bilhim, 2008; Robbins  

Robbins, Judge & Sobral, 2011). Estes autores são convergentes ao enumerar alguns 

pontos sobre o papel desempenhado pela cultura na organização, afirmando que: 1) a 

cultura tem um papel na definição das suas fronteiras, e que permite distingui-las umas 

das outras; 2) proporciona um sentido de identidade aos membros da organização; 3) 

facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses individuais de cada 

um, ou seja, facilita a identificação com as metas organizacionais; 4) estimula e alarga a 

estabilidade do sistema social; 5) serve como mecanismo de controlo que guia e dá 

forma às atitudes e comportamentos dos empregados, O'Reilly & Chatman, 1996 (cit. 

por Robbins et al., 2011). As funções acima citadas, boa parte delas, são favoráveis e 

benéficas à organização e aos seus colaboradores. Se para a organização, a cultura 

melhora o comprometimento organizacional e aumenta a uniformidade no 

comportamento dos colaboradores, do ponto de vista deste último, a cultura é positiva 

porque diz claramente como as coisas devem ser feitas e o que é importante (Robbins, 

2011).   

Robbins et al. (2011) mostram como é o impacto da cultura organizacional sobre 

o desempenho e a satisfação dos colaboradores, assumindo a cultura organizacional 

como uma variável interveniente. Os colaboradores formam uma percepção geral 

subjectiva da organização com base em factores como o apoio as pessoas, ênfase nas 

equipas e grau de tolerância aos riscos. É esse conhecimento genérico que se torna a 

cultura ou personalidade da organização e afecta o desempenho e a satisfação dos 

colaboradores. Quanto mais forte for a cultura, maior será o seu impacto (Robbins et al., 

2011). 
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Uma das principais implicações da cultura organizacional sobre a organização 

está relacionada com as decisões sobre a selecção de pessoal. Contratar pessoas com 

valores desajustados aos da empresa geralmente resulta em colaboradores com baixo 

comprometimento, insatisfeitos com o trabalho e por conseguinte com a organização, 

Chatman, 1991 (cit. por Robbins et al., 2011). Assim sendo, não é surpreendente o facto 

dos colaboradores não ajustados apresentarem índices de rotatividade muito mais altos 

(Sheridan, 1992).    

Um bom processo de recrutamento e selecção não significa que o novo 

colaborador tenha internalizado a cultura da organização e pode desorganizar as 

convicções e costumes vigente. Assim sendo, existe um processo que permite ajudar a 

integrar ou adaptar o colaborador à organização denominado Socialização (Chao et al, 

1994). A socialização é um processo formado por três etapas/estágios: pré-chegada, 

encontro e metamorfose Feldman, 1981(cit. por Robbins et al., 2011)  

O processo de socialização bem-sucedido tem um impacto positivo sobre a 

produtividade do colaborador, sobre o seu comprometimento com a organização e 

permite reduzir a propensão do colaborador abandonar a organização (Robbins et al., 

2011). Num outro sentido, mas na mesma linha de pensamento da consequência da 

cultura para a organização, Machintosh & Doherty, 2007 (cit. por Santos & Gonçalves, 

2010) apontam que a cultura organizacional tem um impacto positivo sobre a satisfação 

profissional e a diminuição da intenção de abandonar a organização.  

As consequências da cultura na organização, enunciadas acima, são ,em parte, 

semelhantes as consequências do comprometimento organizacional citadas por Meyer, 

Stanley, Herscovitch & Topolnytsky (2002) nas três componentes, afectiva, calculativa 

e normativa.  



Influência da Cultura no Comprometimento Organizacional: Comparação entre duas Universidades em Angola 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 
13 

 

 

 

2.2. Comprometimento Organizacional 

O comprometimento é um tema recorrente e sublinhado na literatura científica 

em temas que relacionam a gestão de recursos humanos com o desempenho da 

organização (El Shikieri & Musa, 2012; Sahertian & Frisdiantara, 2012).  

Zahra (1984) opina que o comprometimento organizacional é um fator mais 

significativo na rotatividade dos empregados do que a satisfação no trabalho. No 

entanto é igualmente um fator importante no absenteísmo, nos atrasos, e no desempenho 

dos empregados em geral, razão de que detém funções de supervisão deve entender a 

natureza e os determinantes do comprometimento organizacional. Para Zahra (1984), o 

comprometimento organizacional significa que o empregado aceita os objetivos e 

valores organizacionais, tenha vontade de exercer um esforço considerável para atingir 

metas, e o desejo concreto de manter uma participação ativa na organização. O papel de 

supervisão na determinação do comprometimento organizacional do empregado é 

crítico e a sua eficácia está ligada ao processo de recrutamento, orientação adequada e 

acompanhamento do empregado nos primeiros 3 a 6 meses de atividade na organização 

e à existência de boas práticas de recursos humanos (Zahra, 1984). 

Meyer & Hercovitch (2001) referem que ao longo da evolução dos estudos sobre 

o comprometimento, foram desenvolvidas várias abordagens do constructo:  

 Geral – conceitos que descrevem com alguma amplitude a relação da pessoa 

com uma atividade, uma crença ou uma força que orienta o seu comportamento; 

 Comprometimento com o trabalho – relaciona diretamente o sentimento ou 

apego que a pessoa tem com o seu trabalho;  
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 Comprometimento com os objetivos e metas – relaciona o alcance dos objetivos 

e metas com as recompensas esperadas; 

 Comprometimento com a carreira ou ocupação – trata do comportamento da 

pessoa em relação à sua profissão, vocação, considerando a sua motivação para 

trabalhar no posto de trabalho escolhido;  

 Comprometimento com as mudanças organizacionais – investigação dos 

vínculos psicológicos que promovem as ações consideradas necessárias ao 

sucesso das mudanças organizacionais;  

 Comprometimento com a estratégia – centra o foco nas características 

espontâneas da pessoa no sentido de alcançar as metas referentes aos objetivos 

da estratégia; 

 Comprometimento organizacional – a maneira como se estabelece o 

relacionamento do empregado com a organização onde trabalha, mediante o 

contrato psicológico, a identificação e o envolvimento da pessoa com uma 

organização em particular; 

Este trabalho de Meyer & Hercovitch é útil, pois permite apreender as várias 

perspectivas sobre o comprometimento. Sendo de 2001, é possível que mais visões 

tenham sido desenvolvidas desde então, não sendo todavia o propósito deste trabalho 

apresentar todas essas colorações do conceito, e sim ilustrar as possibilidades da sua 

aplicação em contexto organizacional. 

De acordo com Mowday (1998), o comprometimento organizacional é 

importante quer para a organização quer para as pessoas que trabalham na mesma. Para 

a empresa significa um instrumento que permite aumentar o desempenho, diminuir a 

rotatividade de pessoal e o absentismo. Para as pessoas significa uma relação positiva 
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com a organização, a qual pode contribuir para um maior significado das suas vidas e 

realização pessoal.  

Podemos definir o comprometimento como um processo afetivo de identificação 

e envolvimento do indivíduo em relação a algo. É nessa base que surge na literatura o 

conceito de comprometimento organizacional, definido por Mowday, Porter & Steers 

(1979; 1982) como sendo a existência de uma relação entre um indivíduo e a 

organização onde trabalha, que leva essa pessoa a sentir-se identificada e envolvido com 

a mesma: 1) ao ponto de estar disposta a efetuar um esforço importante em benefício da 

organização; 2) a ter uma forte convicção que leva a aceitar os objetivos e valores da 

organização; e 3) a sentir um desejo forte de se sentir e se manter membro dessa 

organização. 

Com base na literatura revista, identificaram-se três abordagens unidimensionais 

(afetiva, calculativa, e normativa) e duas abordagens multidimensionais do constructo 

(modelo de Meyer & Allen e o modelo de O'Reilly & Chatman). Os modelos 

unidimensionais apresentam a desvantagem de apenas medir uma dimensão e segundo 

Mowday (1998) reconhecer que há mais de uma dimensão no constructo permitiu um 

importante avanço na compreensão do que é o comprometimento organizacional. De 

acordo com Meyer et al. (2002), o constructo é multidimensional, o que aliás tem sido 

constatado em trabalhos recentes (e.g. Cohen, 2007; Meyer & Parfyonova, 2010; Weng, 

McElroy, Morrow, & Liu, 2010). 

A respeito da multidimensionalidade do constructo, Rego (2003) questiona-se 

sobre quantas dimensões estão envolvidas. Segundo o autor, as dimensões 

habitualmente consideradas nas pesquisas podem não caracterizar fielmente os vários 

tipos de laços psicológicos entre os indivíduos e as organizações, dado que os seus 
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próprios estudos sugerem a existência de seis dimensões (afetiva, de futuro comum, 

normativa, de sacrifícios avultados, de escassez de alternativas, e de ausência 

psicológica). Contudo, o autor coloca reservas e sugere a realização de outras pesquisas 

com diferentes amostras com o intuito de testar a relação das dimensões com diferentes 

antecedentes e consequências. 

Não é nosso objectivo seguir as deixas sugeridas por Rego (2003), dado tratar-se 

de um modelo ainda em evolução, mas deixa-se aqui a nota de alerta para que este 

assunto da multimensionalidade do comprometimento sofrerá provavelmente uma 

evolução em anos vindouros. Neste trabalho adopta-se o modelo tridimensional testado 

e comprovado de Meyer & Allen (1991). 

Segundo Meyer & Allen (1991) o comprometimento da pessoa em relação à 

organização onde trabalha assume em simultâneo as componentes afetiva, calculativa e 

normativa, ou seja, o trabalhador está comprometido com a organização mediante 

relações de carácter emocional (comprometimento afetivo), transaccional, em que 

coloca o seu investimento pessoal, tendo em vista um retorno futuro determinado 

(comprometimento calculativo), e também de obrigação e dever moral face à 

organização (comprometimento normativo). De acordo com esta concepção, o 

comprometimento organizacional representa o estado psicológico da pessoa em relação 

à organização, o qual é determinado pelas três componentes e respectivas intensidades: 

1) a existência de um comprometimento afetivo elevado anima a pessoa em relação ao 

seu trabalho e conduz esta a dar um melhor contributo para o sucesso da organização, 

reduzindo inclusive as probabilidades de sair da mesma (Meyer & Herscovitch, 2001; 

Meyer et al., 2002); 2) a presença de um comprometimento calculativo elevado provoca 

na pessoa um estado psicológico que a leva a esforçar-se mais no seu trabalho para 

alcançar objetivos pessoais como a manutenção do emprego, o aumento da remuneração 
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ou a possibilidade de uma promoção, e contribuirá no sentido de permanecer na 

organização por não ter melhor alternativa ou por percecionar que os custos associados 

à mudança de organização são elevados (Meyer & Herscovitch, 2001; Weng et al., 

2010); 3) a existência de um comprometimento normativo elevado significa que a 

pessoa sente uma grande responsabilidade moral em relação à organização, o que a leva 

a desenvolver o seu trabalho com competência, mas sem entusiasmo ou dedicação, pois 

é o forte sentimento de obrigação moral que a leva a permanecer na organização (Meyer 

& Parfyonova, 2010; Meyer et al., 2002). 

Meyer et al. (2002) sumariam os antecedentes e as consequências das três 

componentes do comprometimento organizacional. Assim, os antecedentes do 

comprometimento organizacional incluem: a) características pessoais (sexo, idade, 

antiguidade no posto e na organização, o estado civil, número de filhos, nível educativo, 

entre outros); b) experiências do trabalhador na organização; c) constatação da ausência 

de alternativas; d) investimentos realizados pelos trabalhadores na organização; e e) 

experiências de socialização que vão desencadear o sentimento de obrigação moral de 

permanecer leal à entidade empregadora. Como consequências, incluem-se o turnover, a 

performance, o comportamento de cidadania organizacional e a saúde e bem estar dos 

funcionários (Allen & Meyer, 1990; Meyer et al., 2002; Rodriguez, et al., 2006).     

Ainda sobre o modelo de Meyer & Allen (1991), é de referir que o mesmo 

pressupõe a independência das três componentes do comprometimento organizacional, 

contudo Meyer et al. (2002) referem a existência de uma relação positiva entre o 

comprometimento afetivo e o comprometimento normativo, o que questiona a 

independência dos dois constructos. Apesar da verificação desse fato tem-se optado por 

manter a independência dos constructos (Meyer et al., 2002).  
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2.3. Hipóteses de investigação 

Na revisão da literatura foram identificados diversos estudos empíricos que 

utilizaram a cultura e o comprometimento organizacional em contextos distintos, 

associando os constructos a outros constructos relevantes. Sem carácter exaustivo 

sublinham-se alguns desses trabalhos.  

Ferreira & Hill (2007), no seu estudo de caso sobre as diferenças de cultura entre 

instituições do ensino superior público e privado, referem que os resultados mostram 

valores médios de cultura superior na universidade privada e uma maior orientação para 

mercado como diferenças significativas. Na mesma conclusão, sublinham o fato da 

universidade pública demonstrar uma maior preocupação burocrática e uma maior 

aproximação a culturas do tipo clã. 

Bradley & Parker (2000) afirmam, no seu estudo sobre cultura organizacional no 

sector público, que ainda há um conhecimento empírico limitado daquilo que é a cultura 

em organizações públicas, e concluem sugerindo que o sector público continua a dar 

ênfase nos valores de uma cultura organizacional burocrática ou hierárquica. 

Segundo Robbins et al. (2011) cada organização tem a sua cultura e pode 

influênciar as atitudes e comportamento dos colaboradores, e é um factor importante 

que deve ser do conhecimento dos gestores, tanto nas organizações publicas como nas 

privadas. 

Meyer & Allen (1987) examinaram o desenvolvimento e as consequências de 

comprometimento organizacional no início de carreira dos empregados, em relação às 

experiências de trabalho, comportamento e intenção de abandonar a organização após 1, 
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5 e 9 meses de trabalho. O estudo revelou um declínio significativo no compromisso e o 

favorecimento de experiências de trabalho durante os primeiros 9 meses de emprego.  

Bourontas & Papalexandris (1992) examinaram as diferenças de 

comprometimento organizacional entre os gestores dos setores público e privado na 

Grécia, sublinhando que tal qual noutros estudos efetuados em outros países, se 

registam diferenças entre o comprometimento organizacional existentes nas 

organizações privadas e públicas, sendo o comprometimento muito menor no caso do 

setor público e afetado pela perceção da cultura organizacional existente. 

Malik, Nawab, Naeem & Danish, (2010) evidenciam no seu estudo que a 

satisfação com o trabalho em si, a qualidade de supervisão e a satisfação salarial têm 

influência positiva significativa sobre o comprometimento organizacional dos membros 

do corpo docente, contribuindo para a existência de um bom contrato psicológico entre 

o trabalhador e a organização (Shen, 2010). 

Rashid, Murali & Johari (2003) no seu estudo empírico sobre a influência da 

cultura corporativa e comprometimento organizacional no desempenho, sublinham a 

existência de uma correlação significativa entre a cultura corporativa e o 

comprometimento organizacional, salientando que o tipo de cultura corporativa e 

comprometimento organizacional tem uma influência sobre o desempenho financeiro 

das empresas que foram observadas. 

Rastegar & Aghayan (2012) realizaram uma investigação sobre o impacto da 

cultura no comprometimento organizacional. O estudo contou com uma amostra 77 

inqueridos numa organização de formação e educação do Irão. Os resultados revelam 

que as variáveis demográficas incluindo educação, estado civil, e experiência 

profissional não têm impacto significativo no comprometimento organizacional. O 
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resultado mais importante deste estudo é que uma cultura organizacional de apoio e 

inovação é positivamente correlacionada com comprometimento organizacional. No 

entanto, os resultados do estudo também mostram uma baixa correlação entre a cultura 

organizacional burocrática e o comprometimento organizacional. 

Lok & Crawford (2001) no seu estudo empírico sobre antecedentes do 

comprometimento organizacional e o papel mediador da satisfação no trabalho, 

realizado no setor da saúde, referem a importância das sub-culturas existentes na 

construção do comprometimento organizacional, e sugerem que os gestores devem 

concentrar-se mais nas subculturas organizacionais para gerar um maior 

comprometimento entre os funcionários. 

Os estudos referentes ao meio académico colocam em evidência a importância 

da cultura organizacional e do comprometimento organizacional como fatores que 

influem na satisfação académica dos docentes e que esta tem um efeito significativo no 

comprometimento em relação à universidade, salientando Faleh & As’ad (2011) que a 

visão existente na instituição, o trabalho em equipa, o apoio prestado, o salário e o 

ambiente de trabalho são fatores que revelam maior impacto no comprometimento 

organizacional existente em relação à instituição. 

Num estudo sobre professores universitários e a sua perceção sobre o suporte 

que lhes é dado pela organização, Khurram (2009) refere que a perceção de suporte 

organizacional tem consequências que afetam o comprometimento afetivo e normativo, 

mas não o comprometimento calculativo. A perceção psicológica de propriedade 

(Psychological Ownership) sentida pelos professores afeta diversas variáveis, entre elas, 

o comprometimento com o trabalho, satisfação no trabalho e desempenho (Md-Sidin, 

Sambasivan, & Muniandy, 2010), não se podendo desprezar os fatores motivacionais 
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que contribuem para o desempenho das organizações (Ahmed, Nawaz, Iqbal, Ali, 

Shaukat & Usman, 2010). 

Em Angola, o sistema de ensino superior depara-se com duas realidades: o 

ensino superior público e privado. O último surgiu mais recentemente na atmosfera do 

ensino superior, mas parece não ter dificuldade de afirmação no mercado, embora estar 

dependente do financiamento proveniente das propinas dos estudantes. O percurso da 

universidade privada é marcado pelo crescente aumento de cursos o que reflete uma 

clara adaptação as necessidades socioprofissional do mercado envolvente. 

A universidade pública é uma instituição mais dependente do estado a nível 

financeiro e administrativo o que tendencialmente remete para um sistema mais 

burocrático. A cultura burocrática é característica da função pública e reflete a ausência 

da avaliação de desempenho, segurança e estabilidade contratual, inexistência de 

instrumentos para dissuadir e punir os maus desempenhos e remuneração de acordo 

com a tabela de antiguidade (Ferreira & Hill, 2007). 

Tem-se verificado, tanto na universidade pública como privada, uma clara 

aposta e investimento no melhoramento e ampliação das infra-estruturas, com a 

modernização e impressão de maior qualidade para responder as exigências e 

expectativas dos seus clientes. 
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Com base no exposto, procedeu-se à colocação de duas hipóteses, que 

relacionam o tipo de universidade com as variáveis centrais neste estudo: 

H1 – Embora tenha havido uma reformulação no ensino superior com a mudança 

no estatuto e conferindo mais autonomia a universidade pública, ainda assim, se assiste 

a uma migração de alguns docentes da pública para a privada. Acrescentando a esse fato 

a síntese feita na revisão da literatura, espera-se um nível de comprometimento 

organizacional maior na universidade privada do que na universidade pública. 

H2 – Espera-se que a universidade pública tenha uma cultura diferente da 

universidade privada, sendo a universidade pública com uma cultura mais orientada 

para hierarquia e a privada com uma cultura mais orientada para o clã e mercado. 

Na revisão da literatura foram apresentados vários trabalhos que remetem para 

uma relação entre o comprometimento e a cultura organizacional. A última hipótese 

desta pesquisa procura associar estes dois conceitos, mas ao nível mais fino das suas 

sub-dimensões.  

A relação entre o comprometimento afectivo e a cultura clã pode justificar-se 

pelo fato de que as pessoas altamente envolvidas, identificadas e emocionalmente 

ligadas à organização conseguem à coesão do grupo, à participação de todos os 

membros, o trabalho de equipa e permanecem na organização porque assim o desejam. 

Essa relação positiva torna-se possível porque a organização coloca à satisfação pessoal 

em primeiro plano. Um local muito amigável para se trabalhar reflete-se numa boa 

qualidade do ambiente de trabalho o que anima a pessoa em relação ao seu trabalho. Os 

lideres que apoiam os seus colaboradores facilitam a ligação entre ambas as partes o que 

aumenta o comprometimento da pessoa em relação a organização e diminui a 

probabilidade da pessoa abandonar a organização. Deste modo, espera-se que: 
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H3a) A cultura clã tenha uma relação positiva com o comprometimento afectivo. 

No mercado de trabalho em análise, Angola, o maior empregador é o estado 

devido, em grande parte, a ausência do tecido empresarial privado e a imprevisibilidade 

e insegurança que estes apresentam. Assim, os trabalhadores optam por um trabalho 

seguro e previsível (emprego para toda vida) ainda que com regras e politicas.  

A cultura hierárquica dá ênfase às regras e regulamentos, o que torna a 

organização mais rígida e burocrática. A uniformização dos procedimentos e a 

centralização da tomada de decisões leva a baixo envolvimento com a organização e 

cria dificuldades a mesma quando tem de dar resposta à mudanças externas. Assim, a 

inexistência do desejo trocada pela necessidade, leva o colaborador a manter-se ligado à 

organização por perceber que a sua saída implicará custos e sacrifícios pessoais 

elevados. Assim sendo, espera-se que: 

H3b) A cultura hierárquica tenha uma relação positiva com o comprometimento 

calculativo. 
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Capí tulo 3 – Me todo 

 

No presente capítulo descreve-se o desenho metodológico que foi seguido para o 

estudo, com o objetivo de investigar e validar as hipóteses colocadas (Lakatos & 

Marconi, 1995). Descrevem-se igualmente as técnicas utilizadas na investigação, assim 

como a operacionalização das variáveis e procedimentos de recolha e análise dos dados 

(Lakatos & Marconi, 1991).  

3.1. Delineamento 

A realização deste estudo foi dividida em três etapas. Desenvolveu-se 

inicialmente uma pesquisa bibliográfica destinada a identificar os aspetos relacionados 

com o tema em questão e fundamentar as hipóteses apresentadas neste estudo, a qual 

teve como ponto de partida os autores que abordam os constructos de cultura 

organizacional e comprometimento organizacional. Num segundo momento foi 

elaborado o questionário e realizada a coleta de dados através de questionários 

distribuídos nas duas universidades selecionadas para o estudo, tendo particular atenção 

com a parte referente a investigação por questionário (Hill & Hill, 2005). Na terceira 

etapa, procedeu-se à análise estatística dos dados coletados e validação das hipóteses 

com base na literatura referente à estatística e uso do SPSS (Field, 2009). Seguiu-se um 

paradigma quantitativo e uma pesquisa exploratória, com recolha de dados através de 

questionário, dada a natureza das questões de investigação e respectivas hipóteses (Hill 

& Hill, 2005). 
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3.2. Participantes 

Foram recolhidos 127 questionários, dos quais 42 referentes à Universidade 

Pública e 85 à Universidade Privada. A caracterização dos inquiridos é apresentada no 

Anexo 6, sendo de destacar que 74,8% dos respondentes são do sexo masculino e 25,2% 

do sexo feminino, cerca de 68,5% inquiridos têm idades compreendidas entre os 31 e os 

50 anos de idade, e apenas 10,2% dos inquiridos têm o grau de Doutor. Quanto ao 

exercício da profissão 45,7% exercem a mesma há menos de cinco anos.  

3.3. Variáveis, Escalas e Elaboração do Questionário 

No presente estudo o tipo de universidade foi a variável critério ou antecedente, 

enquanto a cultura organizacional e o comprometimento organizacional foram as 

variáveis consequentes. 

O questionário (vd. Anexo 1) foi elaborado com base em instrumentos já 

existentes na língua portuguesa e validados, tendo sido objeto de um pré teste, junto de 

cinco professores de cada universidade para avaliarem os inquéritos quanto a escrita e 

compreensão. Tendo em conta o feedback fornecido, não foi preciso fazer adaptações ao 

questionário. 

Para medir a Cultura Organizacional recorreu-se à escala usada por Deshpandé 

et al. (1993). A escala foi adaptada de Cameron & Freeman (1991), e Quinn (1988), e 

consiste em distribuir 100 pontos por quatro descritivos, dependendo do quão 

semelhante é a descrição à organização. O item A corresponde a cultura Clã, o item B à 

cultura Adocracia, o item C à cultura Hierárquica e o item D à cultura Mercado.  

É importante referir que quando aqui se refere cultura, quer dizer-se sobretudo 

perceção que as pessoas têm de cultura. Ou seja, esta investigação é alicerçada na 

intepretação e perceção que os respondentes fazem da cultura das respetivas 
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instituições, mais do que uma avaliação objetiva do fenómeno. O nível de análise é, 

deste modo, o indivíduo, ou melhor, as perceções individuais sobre fenómenos coletivos 

(no caso da cultura) e individuais (no caso do comprometimento). 

Para medir o Comprometimento Organizacional recorreu-se, como se referiu, ao 

referencial teórico de Meyer & Allen (1991), e usou-se a escala publicada em 

Nascimento, Lopes & Salgueiro (2008), com algumas alterações. A mais relevante 

implicou substituir a palavra “empresa” por “instituição”. O questionário permite medir 

as três componentes do comprometimento organizacional: afetivo, calculativo e 

normativo. A escala usada é de tipo Likert, em que (1) significa “Discordo Totalmente” 

e (7) “Concordo Totalmente”. 

Na versão revista e validada por Nascimento et al. (2008) a escala apresenta 19 

itens, dos quais 4 são invertidos). No presente caso, calculou-se o alfa de Cronbach para 

fornecer uma indicação sobre a fidelidade das medidas de comprometimento. Os 

resultados oscilam entre 0,76 (comprometimento normativo) e 0,82 (comprometimento 

afetivo). A escala completa tem um alfa de 0,85. Foi ainda verificado que os alfas não 

sofriam um incremento se fossem eliminados itens, pelo que se considerou que estes 

valores refletem um bom grau de confiança nas escalas (Pestana & Gageiro, 2005). 

Relativamente à validade de construto, utilizou-se a técnica da análise fatorial 

em componentes principais com a escala do comprometimento. Os resultados são 

apresentados no anexo 2. Como pode ser verificado, a solução apresenta 5 fatores, 

havendo uma confirmação das escalas de comprometimento calculativo e normativo, 

enquanto os itens do comprometimento afetivo surgem espartilhados por dois fatores. 

Dada a dimensão da amostra, e dado não ser o objetivo deste trabalho a validação da 

escala, decidiu-se face a estes resultados que a validade de construto da escala de 
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comprometimento é razoável. Todavia, a divisão em dois fatores da escala de 

comprometimento afetivo sugere que no futuro sejam realizadas investigações no 

sentido de explorar este resultado. 

No caso da cultura organizacional, e dada a natureza da forma de medição 

(variável de natureza ordinal), não foi possível calcular a fidelidade através do alfa de 

Cronbach, nem a análise fatorial (que requerem variáveis de natureza intervalar). 

3.4. Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por uma amostra de conveniência, referente a 

duas universidades que exemplificam o panorama universitário atualmente existente em 

Angola. Ainda que este tipo de amostragem não seja representativo da população e que 

os resultados obtidos só se apliquem à amostra recolhida, este tipo de amostragem pode 

ser usada com sucesso em situações nas quais seja mais importante captar ideias gerais 

ou identificar aspetos críticos (Lakatos & Marconi, 1995) como no caso de um estudo 

exploratório, ao mesmo tempo que é um método que tem a vantagem de ser rápido, 

barato e fácil. Considerando-se que no caso do presente estudo os enviesamentos podem 

ser substanciais e colocar em causa o rigor científico da generalização das conclusões, 

justifica-se não caracterizar a amostra como aleatória.  

3.5. Tratamento e Análise dos Dados 

Para tratamento dos dados recolhidos foi utilizado o SPSS, “Statistical Package 

for the Social Sciences” (Versão 19.0). A análise dos dados começou pelas estatísticas 

descritivas e da qualidade das medidas usadas, seguindo-se os tratamentos das 

hipóteses. O capítulo 4 apresenta os resultados principais, enquanto os anexos referidos 

ao longo do capítulo expõem os resultados na íntegra. 
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Capí tulo 4 – Ana lise de Resultados 

No presente capítulo, dividido em três secções, apresentam-se os resultados e 

respetiva análise. 

4.1. Hipótese 1: Relação positiva entre o comprometimento 

organizacional e o tipo de universidade 

A H1 pressupõe uma relação entre o comprometimento organizacional e o tipo 

de universidade (Pública versus Privada). Em concreto, espera-se um maior nível de 

comprometimento na universidade privada do que na universidade pública. 

Para estudar esta hipótese, foi necessário desdobrar os testes estatísticos para 

analisar as três componentes do comprometimento, assim como o indicador global de 

comprometimento. O teste estatístico apropriado nestas condições é o t-Student para 

amostras independentes. A tabela 1 sumariza os resultados do teste efectuado, enquanto 

o anexo 2 apresenta todos os resultados associados a este teste. 

Tabela 1 –Síntese do resultado  estatistico t-student 

 Comprometimento 

Afetivo 

Comprometimento 

Normativo 

Comprometimento 

Calculativo 

Comprometimento 

Total 

Privada (85) 6,08 (0,87) 5,82 (1,01) 4,24 (1,48) 5,32 (0,88) 

Pública (42) 5,15 (1,53) 5,11 (1,29) 3,35 (1,22) 4,47 (0,92) 

t-student 

Sig. 

-3,650 

<0,001 

-3,400 

<0,001 

-3,393 

<0,001 

-5,025 

<0,001 

 

Conforme pode ser observado da tabela, o teste t é estatisticamente significativo 

para as três componentes do comprometimento, assim como para o índice total de 

comprometimento, pelo que se confirma a H1. 
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4.2. Hipótese 2: Culturas diferentes segundo o tipo de 

universidade 

A H2 propunha que a universidade pública tem uma cultura diferente da 

universidade privada, sendo que se espera: a) a universidade pública tenha uma cultura 

mais orientada para hierarquia; b) a universidade privada tenha uma cultura mais 

orientada para o clã ou para o mercado; e c) com relação a cultura adocrática, não se 

esperam diferenças significativas entre as universidades. 

Na tabela 2 e no gráfico da ilustração 1 estão representados os valores obtidos 

para a caracterização da cultura organizacional das duas universidades seguindo as 

indicações de Deshpandé et al. (1993). As pontuações obtidas são relativamente 

semelhantes, revelando a universidade privada pontuações mais elevada para cultura de 

clã e adocracia, e a universidade pública pontuações mais elevadas para cultura de 

mercado e hierárquica. Dado curioso é o fato da universidade pública apresentar maior 

pontuação no quadrante de cultura de mercado que a universidade privada. Contudo, 

coloca-se reserva ao afirmar que as universidades têm uma cultura dominante pelo fato 

dos valores de cada cultura estarem bastante próximos.  

 

Tabela 2: Cultura Organizacional (Univ. Pública vs Univ. Privada)  

Cultura U. Pública (D.P) U. Privada (D.P) F (sig.) 

H2a – Hierárquica 114,7 (37,3) 105 (41,6) 1,639 (n.s) 

H2b – Clã 85,4 (35,7) 112,5 (55,2) 8,334 (p<0,05) 

H2b – Mercado 100,2 (31,3) 82,4 (40) 6,306 (p<0,01) 

H2c – Adocracia 99,8 (36,2) 100,1 (32,7) 0,003 (n.s) 
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Ilustração 2: Gráfico comparativo entre as Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem evidências estatisticas para se afirmar que a cultura clã (H2b) na 

universidade privada seja significativamente diferente na universidade pública (F(1;125) = 

8,334; p-value = 0,05). A mesma afirmação não se repete para cultura hierárquica (H2a) 

(F(1;125) = 1,634; p-value = 0,204) e para a cultura de mercado (H2b) (F(1;125) = 6,306; p-

value = 0,013) que apesar de haver uma tendência, não existem diferenças 

estatisticamente significativas. No que concerne a cultura adocratica (H2c) (F(1;125) = 

0,003; p-value = 0,956) não há diferenças estatisticamente significativas entre as 

universidades (vd. anexo 4). 

Assim sendo, podemos afirmar que a H2 confirma-se parcialmente. 
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4.3. Hipótese 3: Sub-dimensões (Comprometimento vs Cultura) 

A H3a pressupõe uma associação positiva entre o comprometimento afetivo e a 

cultura clã. 

Para um nivel de significância máximo de 0,05 (e também para 0,01) existem 

evidências estatísticas para se afirmar que a cultura clã e o comprometimento afetivo 

estão relacionados (r(127) = 0,190; p-value = 0,033). De fato, verifica-se que existe uma 

relação significativa entre as duas caracteristicas, havendo, portanto, uma tendência para 

o comprometimento afetivo aumentar com o aumento da cultura clã e vice-versa, pelo 

que se confirma a H3a. 

A H3b pressupõe uma associação positiva entre o comprometimento calculativo e 

a cultura hierárquica. 

Para um nivel de significância máximo de 0,05 (e também para 0,01) existem 

evidências estatísticas para se afirmar que a cultura hierárquica e o comprometimento 

calculativo não estão relacionados (r(127) = 0,016; p-value = 0,860 ). A ausência de 

associação entre as duas váriaveis não confirma a H3b.  

O anexo 5 apresenta o resultado das correlações entre as várias sub-dimensões 

do comprometimento e da cultura organizacional. Apesar dos resultados serem 

interessantes, o nosso objectivo consiste em explicar apenas as correlações das hipóteses 

formuladas, ficando as outras recomendadas para estudos futuro. Contudo, é possível 

verificar na tabela em questão que temos um padrão, ou seja, há uma correlação positiva 

entre os três tipos de comprometimento (afectivo, calculativo e normativo) com a 

cultura clã e hierárquica, e uma correlação negativa entre os três tipos de 

comprometimento com a cultura de mercado. Para cultura adocratica, há uma correlação 

positiva com o comprometimento calculativo e negativa com o comprometimento 

afectivo e normativo.  
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Capí tulo 5 – Concluso es 

No presente capítulo apresentam-se as conclusões referentes ao trabalho de 

investigação, as quais têm suporte nos dados e análises estatísticas apresentadas no 

capítulo 4. Após as conclusões, apresentam-se as contribuições teóricas e práticas, e as 

principais limitações que surgiram ao longo da pesquisa. Finalmente, conclui-se o 

capítulo com uma breve referência a algumas das possíveis linhas de investigação a 

seguir no futuro.  

5.1. Conclusões da Pesquisa 

São diversos os aspetos que merecem ser destacados em relação à literatura 

consultada e ao conjunto dos elementos teóricos apresentados, à análise quantitativa dos 

dados referentes ao estudo empírico, começando desde logo pela literatura consultada: 

Nos últimos 50 anos, o tema da Cultura Organizacional e do Comprometimento 

Organizacional mereceu atenção crescente da comunidade científica, conforme o 

testemunham os inúmeros artigos científicos e livros publicados. Os gestores e as 

organizações também têm demonstrado um interesse crescente pelo tema e as vantagens 

da sua aplicação na gestão para aumentar o desempenho individual e organizacional. 

Este interesse crescente dos académicos e dos gestores acompanha mudanças que 

ocorrem em novos cenários socioeconômicos, em que a interação dinâmica da 

globalização leva à busca de melhores práticas de gestão, que a sobrevivência e o 

crescimento das organizações. Foram desenvolvidos diversos modelos do constructo 

comprometimento organizacional, mas a literatura revela uma preferência pelo modelo 

de Meyer & Allen (1991). Em geral, os autores consultados concordam sobre a 

importância da cultura organizacional e do comprometimento organizacional como 

antecedentes que contribuem para o desempenho da organização. As principais 
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diferenças entre autores estão mais situadas nas abordagens propostas para conceituar os 

dois constructos e os instrumentos de mensuração dos mesmos. 

Com relação a componente do Comprometimento Organizacional (H1), regista-

se que existe de fato diferenças de comprometimento entre as duas universidades. No 

entanto as diferenças encontradas apenas confirmam a aceitação da hipótese formulada.  

A análise do comprometimento foi feita dentro das suas sub-dimensões. Para tal 

foi necessário desdobrar os testes estatísticos para analisar as três componentes do 

comprometimento organizacional e verificou-se que a sub-dimensão afectiva, normativa 

e calculativa é maior na universidade privada em relação a pública. Essa confirmação, 

vem de certa forma confirmar os argumentos de Meyer & Allen (1991), segundo o qual, 

o comprometimento da pessoa em relação à organização onde trabalha assume em 

simultâneo as três componentes. Assim sendo, o docente está comprometido com a 

universidade mediante relações de carácter emocional (permanece na universidade 

porque assim o deseja), transaccional, em que coloca o seu investimento pessoal, tendo 

em vista um retorno futuro determinado (permanece na universidade porque sente que 

tem a necessidade de permanecer e a sua saída implicaria custos como a ausência de 

alternativas de emprego no mercado), e também de obrigação e dever moral face à 

universidade (permanece porque sente que deve). 

Assim, com essa diferença de comprometimento, é provável que os docentes da 

universidade privada exerçam elevados esforços de desempenho porque desejam 

pertencer na instituição, tendo em conta que o desejo de contribuir para os objectivos 

organizacionais é influenciado pelo laço emocional/psicológico que os liga à 

organização. Como consequência, esses docentes podem denotar menos intenções de 

abandono e mais baixos índices de absentismo. 
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Os resultados do estudo empírico revelam que não existem muitas diferenças 

entre a Cultura Organizacional existente nas duas universidades estudadas. Uma das 

razões dessa conclusão deve-se a diferença de opiniões dos docentes sobre a percepção 

da cultura da universidade. Segundo Robbins et al. (2011), se a maioria dos docentes 

responder com o mesmo nível de percepção sobre as características da organização, 

então estamos perante uma cultura forte. Como as opiniões variam bastante, então 

estamos perante uma cultura fraca que justifica-se pelo fato do crescimento do Ensino 

Superior em Angola ser relativamente recente. 

Ao nível da análise das sub-dimensões da cultura organizacional, foi possível 

confirmar que a universidade privada tem uma cultura mais orientada para o clã em 

relação a universidade pública. Assim, de acordo com Desphandé et al. (1993) e 

Cameron e Quinn (2006), afirma-se que a universidade privada privilegia uma 

actividade mais estável e predomina uma maior flexibilidade, espontaneidade e 

autonomia. Existe uma maior coesão e participação dos docentes que se consideram 

como uma extensão da família. A aposta no desenvolvimento dos recursos humanos é 

uma componente estratégia importante para o sucesso do todo.  

A cultura adocratica, embora não se tenha colocado hipotese, já se esperava não 

haver diferenças entre as univeridades. 

Para cultura hierárquica, embora possa aparentemente mostrar uma 

superioridade na universidade pública em relação a privada, os resultados do teste 

estatistico mostram não haver diferenças significativas. 

Um dado curioso prende-se com a sub-dimensão da cultura de mercado onde os 

resultados mostram estar mais enraizada na universidade pública do que na privada, 

embora o teste estatistíco mostra uma tendência nesse sentido mas assume como não 
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significativo. Essa ligeira superioridade pode estar relacionada com o fato dos docentes 

percepcionarem como ênfase da estratégia organizacional a competitividade e 

superioridade no mercado fruto do tempo de existência, tamanho da estrutura fisica, 

exigência do lider e arrecadação de receitas dos estudantes afetos a um determinado 

períordo de formação.      

Em termos das hipóteses (H2) regista-se que sobre a cultura organizacional esta 

apenas pode ser confirmada parcialmente. 

Ao nível das correlações, após aplicação do teste estatístico ficou provado que a 

cultura clã está positivamente associada ao comprometimento organizacional, o que 

confirma a hipótese. O fato do docente permanecer na instituição porque assim deseja, 

está realmente associado ao ambiente de trabalho familiar e agradável, a união pela 

lealdade, a figura de apoio e até mesmo paternal dos líderes que elevam o seu 

comprometimento.  

Para outra hipótese formulada em que se espera haver uma associação positiva 

entre a cultura hierárquica e o comprometimento calculativo, ficou provado 

estatisticamente a não existência de relação entre ambas. O fato do docente permanecer 

na instituição porque necessita, não está associado ao ambiente de trabalho muito 

formalizado e estruturada onde os procedimentos e as regras governam aquilo que é 

feito. A permanência na instituição deve-se a outros fatores e não propriamente a 

ausência do tecido empresarial privado e a imprevisibilidade e insegurança que este 

sector do mercado angolano apresenta. 

No entanto os resultados do nosso estudo não permitem passar além do domínio 

das suposições.  



Influência da Cultura no Comprometimento Organizacional: Comparação entre duas Universidades em Angola 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 
36 

 

 

 

No seguimento dos objectivos específicos do presente trabalho, o presente 

estudo também contribui com dados, informação e conclusões com impacto prático, as 

quais podem ser relevantes no desenvolvimento de atividades relacionadas com 

programas de implementação ou desenvolvimento de programas de mudança da cultura 

organizacional e de aumento do comprometimento organizacional. Entre as diversas 

contribuições existentes ao longo dos capítulos anteriores, sublinhamos os seguintes 

aspetos: 

 Uso dos questionários permite mensurar o comprometimento organizacional e a 

cultura organizacional; 

 Dados e informação que permitem servir de “benchmarking” para outras 

universidades; 

 Informação que permite iniciar um processo de gestão da cultura e 

comprometimento organizacional no seio académico angolano. 

5.2. Principais Limitações 
 

A investigação não está isenta de limitações e restrições. Na presente 

investigação importa assinalar as seguintes: 

 A maioria da literatura académica é referente a países de cultura anglo-saxónica; 

 O estudo é de caráter exploratório e sofre de limitações referentes à inexistência 

de dados anteriores sobre Angola, os quais permitam estabelecer comparações; 
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5.3. Futuras Linhas de Pesquisa 

Para futuras investigações, considerando os resultados obtidos, as conclusões e 

as limitações apontadas, poderá ser relevante e interessante continuar a investigação nos 

pontos seguintes: 

 Dar continuidade ao presente estudo com uma amostra maior;  

 Efetuar um estudo com o método qualitativo e quantitativo; 

 Dar continuidade ao estudo com outras variáveis a fim de perceber a causa 

associada as diferenças de comprometimento entre as universidades; 

 Dar continuidade ao estudo respondendo aos resultados estatísticos produzidos. 

 Alargar o estudo a outras instituições académicas angolanas; 

 Efetuar um estudo comparativo nos países da CPLP. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Questionário 
 

 

QUESTIONÁRIO 

 

O presente questionário é parte integrante de uma tese de mestrado na área de 

Gestão de Recursos Humanos do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da 

Universidade Técnica de Lisboa. Destina-se a registar a sua opinião relativamente a 

vários aspectos, relacionados com o seu trabalho como docente universitário.  

Não existem respostas certas ou erradas e nenhuma resposta é melhor do que a 

outra, pelo que a sua opinião sincera é muito importante para o tratamento estatístico e 

apuramento dos resultados. Este questionário é anónimo e confidencial. Os dados 

fornecidos serão utilizados exclusivamente para fins académicos. 

O questionário não demora mais do que 10 minutos a completar. 

 

 

 

Muito Obrigado pela sua Participação! 

 

 

1) CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA 
 

1.1) TIPO DE ORGANIZAÇÃO  
Por favor distribua 100 pontos pelas quatro descrições dependendo do quão semelhante é a 

descrição à sua organização. Nenhuma descrição é melhor do que a outra; são simplesmente 

diferentes. Pode dividir os pontos da maneira que desejar. 

_____ (A) A minha organização é um sítio bastante pessoal. É informal, amigável, 

aberta, como uma grande família. As pessoas partilham a intimidade umas com as 

outras. 

_____ (B) A minha organização é um sítio bastante dinâmico e empreendedor. As 

pessoas estão dispostas a correr riscos.  

_____ (C) A minha organização é um sítio bastante formal e estruturado. 

Procedimentos estabelecidos normalmente definem o que as pessoas fazem.  

_____ (D) A minha organização é bastante orientada para a produção. Uma 

preocupação importante é ter o trabalho feito, sem muito envolvimento pessoal.  

________________ 

Total = 100 Pontos 

=============== 



Influência da Cultura no Comprometimento Organizacional: Comparação entre duas Universidades em Angola 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 
45 

 

 

 

1.2) LIDERANÇA 
Por favor distribua 100 pontos pelas quatro descrições dependendo do quão semelhante é a 

descrição à sua organização. Nenhuma descrição é melhor do que a outra; são simplesmente 

diferentes. Pode dividir os pontos da maneira que desejar. 

_____ (A) O líder da minha organização é geralmente considerado um mentor.  

_____ (B) O líder da minha organização é geralmente considerado um empreendedor.  

_____ (C) O líder da minha organização é geralmente considerado um coordenador.  

_____ (D) O líder da minha organização é geralmente considerado um técnico.  

________________ 

Total = 100 Pontos 

=============== 

1.3) O QUE MANTÉM A ORGANIZAÇÃO COESA?  
Por favor distribua 100 pontos pelas quatro descrições dependendo do quão semelhante é a 

descrição à sua organização. Nenhuma descrição é melhor do que a outra; são simplesmente 

diferentes. Pode dividir os pontos da maneira que desejar. 

_____ (A) O elo que mantém a minha organização unida é a tradição e a lealdade dos 

colaboradores. O compromisso com a organização é bastante elevado. 

_____ (B) O elo que mantém a minha organização unida é o compromisso com a 

inovação e desenvolvimento.  

_____ (C) O elo que mantém a minha organização unida, são as políticas e as regras 

formais. Manter uma instituição a funcionar bem é importante aqui. 

_____ (D) O elo que mantém a minha organização unida é a ênfase nas tarefas e no 

alcançar de objectivos. Uma orientação para a produção é geralmente partilhada.  
________________ 

Total = 100 Pontos 

=============== 

1.4) O QUE É IMPORTANTE? 
Por favor distribua 100 pontos pelas quatro descrições dependendo do quão semelhante é a 

descrição à sua organização. Nenhuma descrição é melhor do que a outra; são simplesmente 

diferentes. Pode dividir os pontos da maneira que desejar. 

_____ (A) A minha organização dá importância aos recursos humanos. Uma forte 

coesão e moral na organização são importantes.  

_____ (B) A minha organização dá importância ao crescimento e a aquisição novos 

recursos. A prontidão para alcançar novos desafios é importante.  

_____ (C) A minha organização dá importância à permanência e estabilidade. As 

operações eficientes e sem problemas são importantes.  

_____ (D) A minha organização dá importância às acções competitivas e ao 

atingimento de objectivos. Objectivos mensuráveis são importantes.  

________________ 

Total = 100 Pontos 

=============== 
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2) COMPROMETIMENTO ORGANIZA3CIONAL 

Tendo em conta o que sente pessoalmente em relação à instituição onde trabalha actualmente. 

Indique o grau com que concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações, assinalando com 

uma cruz (X) a opção de resposta que melhor traduz o que sente, sabendo que: 

 
1 

Discordo 

Totalmente 

2 

Discordo 

Moderadamente 

3 

Discordo 

Ligeiramente 

4 

Não concordo, 

Nem Discordo 

5 

Concordo 

Ligeiramente 

6 

Concordo 

Moderadamente 

7 

Concordo 

Totalmente 

 
 

1. Acredito que há muito poucas alternativas para poder 
pensar em sair desta instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

2. Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição. 

1  2  3  4  5  6  7  

 

3. Seria materialmente muito penalizador para mim, neste 

momento, sair desta instituição, mesmo que o pudesse fazer. 

1  2  3  4  5  6  7  

 

4. Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque 

sinto que tenho uma obrigação pessoal para com as pessoas 

que trabalham aqui.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

5. Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer 

na instituição onde estou actualmente.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
6. Esta instituição tem um grande significado pessoal para 

mim.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

7. Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta 

instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

8. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não 

seria correcto deixar esta instituição no presente momento. 

1  2  3  4  5  6  7  

 
9. Na realidade sinto os problemas desta instituição como se 

fossem meus.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
10. Esta instituição merece a minha lealdade.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

11. Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira 
nesta instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

12. Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

13. Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar 

para esta instituição é que a saída iria requerer um 
considerável sacrifício pessoal, porque uma outra instituição 

poderá não cobrir a totalidade de benefícios que tenho aqui. 

1  2  3  4  5  6  7  

 

14. Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma 
questão de necessidade material quanto de vontade pessoal. 

1  2  3  4  5  6  7  
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15. Não me sinto como fazendo parte desta instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
16. Uma das consequências negativas para mim, se saísse 

desta instituição, resulta da escassez de alternativas de 

emprego que teria disponíveis.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

17. Muito da minha vida iria ser afectada se decidisse sair 

desta instituição neste momento.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
18. Sinto que tenho um grande dever para com esta 

instituição.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
19. Como já dei tanto a esta instituição, não considero 

actualmente a possibilidade de trabalhar numa outra.  

1  2  3  4  5  6  7  

 
 

3) IDENTIFICAÇÃO 

 

Sexo  

□ Masculino  

□ Feminino  

 

Estado Civil  

□ Solteiro(a)  

□ Casado(a)  

Outro _____________  

 

Tempo de profissão  

(tempo que trabalha  

nesta área)  

□ Menos de 1 ano  

□ 1 a 5 anos  

□ 5 a 10  

□ 10 a 15  

□ 15 a 20  

□ 20 a 25  

□ 25 a 30  

□ Mais de 30 anos  

 

Idade  

□ Menos de 20 anos  

□ 20 a 30 anos  

□ 30 a 40 anos  

□ 40 a 50 anos  

□ 50 a 65 anos  

□ Mais de 65 anos  

 

 

Antiguidade  

(tempo que  

trabalha nesta instituição)  

□ Menos de 1 ano  

□ 1 a 5  

□ 5 a 10  

□ 10 a 15  

□ 15 a 20  

□ 20 a 25  

□ 25 a 30  

□ Mais de 30 anos  

 

Habilitações literárias  

□ Licenciatura  

□ Mestrado 

□ Doutoramento 

Outro 

___________________  

 

 

 

Tipo contrato de trabalho 

□ Tempo determinado 

□ Tempo indeterminado 

Outro 

_________________  
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Caso tenha algum assunto ou comentário que, em seu entender, tenha ficado por 
abordar e lhe pareça relevante, por favor utilize o espaço que se segue. 

 

 

Caso tenha algum assunto ou comentário que, em seu entender, tenha ficado por 
abordar e lhe pareça relevante, por favor utilize o espaço que se segue. 

 
99 

 
 
 
 
 
 

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXO 2 – Analise Fatorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,679 29,888 29,888 5,679 29,888 29,888 3,198 16,830 16,830 

2 2,901 15,269 45,156 2,901 15,269 45,156 3,119 16,417 33,247 

3 1,347 7,091 52,247 1,347 7,091 52,247 2,373 12,491 45,739 

4 1,187 6,246 58,493 1,187 6,246 58,493 2,140 11,263 57,001 

5 1,015 5,342 63,835 1,015 5,342 63,835 1,298 6,834 63,835 

6 ,889 4,680 68,515 
      

7 ,755 3,976 72,492 
      

8 ,695 3,657 76,149 
      

9 ,656 3,451 79,599 
      

10 ,552 2,904 82,503 
      

11 ,549 2,888 85,392 
      

12 ,535 2,816 88,207 
      

13 ,443 2,331 90,539 
      

14 ,415 2,182 92,720 
      

15 ,370 1,948 94,668 
      

16 ,303 1,593 96,262 
      

17 ,291 1,531 97,792 
      

18 ,221 1,166 98,958 
      

19 ,198 1,042 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Componente Analise Fatorial 

1 2 3 4 5 

Item 1 Calculativo      0,424   

Item 2 Afetivo       0,751   

Item 3 Calculativo   0,636       

Item 4 Normativo         0,732 

Item 5 Normativo     0,503     

Item 6 Afetivo 0,560         

Item 7 Afetivo 0,547         

Item 8 Normativo    0,749      

Item 9 Afetivo 0,806         

Item 10 Normativo 0,570         

Item 11 Afetivo      0,617    

Item 12 Normativo    0,734     

Item 13 Calculativo   0,695       

Item 14 Calculativo        0,635  

Item 15 Afetivo 0,767         

Item 16 Calculativo   0,797       

Item 17 Calculativo   0,832       

Item 18 Normativo 0,684         

Item 19 Calculativo       0,465   

Mostradas apenas loadings acima de 0,40 
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ANEXO 3 – Teste estatístico (t-Student ) 

Descriptives 
 

Universidade Statistic Std. Error 

= "Comprometimento afetivo" 1 A. Pública Mean 5,1548 ,23662 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,6769  

Upper Bound 5,6326  

5% Trimmed Mean 5,2500  

Median 5,7500  

Variance 2,351  

Std. Deviation 1,53345  

Minimum 1,50  

Maximum 7,00  

Range 5,50  

Interquartile Range 2,21  

Skewness -,997 ,365 

Kurtosis ,062 ,717 

2 B. Privada Mean 6,0843 ,09417 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5,8971  

Upper Bound 6,2716  

5% Trimmed Mean 6,1634  

Median 6,3333  

Variance ,754  

Std. Deviation ,86817  

Minimum 3,17  

Maximum 7,00  

Range 3,83  

Interquartile Range 1,17  

Skewness -1,208 ,261 

Kurtosis 1,431 ,517 

= "Comprometimento 

normativo" 

1 A. Pública Mean 5,1071 ,19830 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,7067  

Upper Bound 5,5076  

5% Trimmed Mean 5,1737  

Median 5,2500  

Variance 1,652  

Std. Deviation 1,28511  

Minimum 2,00  

Maximum 7,00  

Range 5,00  

Interquartile Range 1,50  

Skewness -,836 ,365 

Kurtosis ,350 ,717 
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2 B. Privada 

 

 

Mean 

 

 

5,8176 

 

 

,10956 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5,5998  

Upper Bound 6,0355  

5% Trimmed Mean 5,8883  

Median 6,1667  

Variance 1,020  

Std. Deviation 1,01008  

Minimum 2,83  

Maximum 7,00  

Range 4,17  

Interquartile Range 1,50  

Skewness -,902 ,261 

Kurtosis ,099 ,517 

= "Comprometimento 

calculativo" 

1 A. Pública Mean 3,3469 ,18876 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,9657  

Upper Bound 3,7281  

5% Trimmed Mean 3,3348  

Median 3,2857  

Variance 1,496  

Std. Deviation 1,22328  

Minimum 1,00  

Maximum 6,00  

Range 5,00  

Interquartile Range 1,32  

Skewness ,107 ,365 

Kurtosis -,198 ,717 

   

2 B. Privada Mean 4,2420 ,16019 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,9235  

Upper Bound 4,5606  

5% Trimmed Mean 4,2456  

Median 4,1429  

Variance 2,181  

Std. Deviation 1,47691  

Minimum 1,00  

Maximum 7,00  

Range 6,00  

Interquartile Range 2,36  

Skewness ,017 ,261 

Kurtosis -,650 ,517 
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= "Comprometimento Total" 

 

1 A. Pública 

 

Mean 

 

4,4737 

 

,14217 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,1866  

Upper Bound 4,7608  

5% Trimmed Mean 4,4967  

Median 4,5789  

Variance ,849  

Std. Deviation ,92134  

Minimum 2,37  

Maximum 6,21  

Range 3,84  

Interquartile Range 1,34  

Skewness -,477 ,365 

Kurtosis -,242 ,717 

2 B. Privada Mean 5,3214 ,09557 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5,1313  

Upper Bound 5,5114  

5% Trimmed Mean 5,3220  

Median 5,2105  

Variance ,776  

Std. Deviation ,88107  

Minimum 3,37  

Maximum 7,00  

Range 3,63  

Interquartile Range 1,37  

Skewness ,070 ,261 

Kurtosis -,629 ,517 
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ANEXO 4 – Teste One-way Anova 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Clã Between Groups 20573,868 1 20573,868 8,334 ,005 

Within Groups 308592,348 125 2468,739   

Total 329166,217 126    

Adocracia Between Groups 3,444 1 3,444 ,003 ,956 

Within Groups 143807,025 125 1150,456   

Total 143810,469 126    

Hierárquica Between Groups 2642,907 1 2642,907 1,634 ,204 

Within Groups 202205,223 125 1617,642   

Total 204848,130 126    

Mercado Between Groups 8813,905 1 8813,905 6,306 ,013 

Within Groups 174720,993 125 1397,768   

Total 183534,898 126    

 

 

 
 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Cla 1 A. Pública 42 85,440 35,7126 5,5106 74,312 96,569 ,0 180,0 

2 B. Privada 85 112,494 55,2377 5,9914 100,580 124,409 ,0 300,0 

Total 127 103,547 51,1119 4,5355 94,572 112,523 ,0 300,0 

adocracia 1 A. Pública 42 99,750 36,2066 5,5868 88,467 111,033 ,0 200,0 

2 B. Privada 85 100,100 32,7435 3,5515 93,037 107,163 10,0 200,0 

Total 127 99,984 33,7839 2,9978 94,052 105,917 ,0 200,0 

hierarquica 1 A. Pública 42 114,690 37,3040 5,7561 103,066 126,315 45,0 220,0 

2 B. Privada 85 104,994 41,5690 4,5088 96,028 113,960 ,0 230,0 

Total 127 108,201 40,3209 3,5779 101,120 115,281 ,0 230,0 

Mercado 1 A. Pública 42 100,119 31,3137 4,8318 90,361 109,877 47,0 190,0 

2 B. Privada 85 82,412 40,0176 4,3405 73,780 91,043 ,0 205,0 

Total 127 88,268 38,1658 3,3867 81,566 94,970 ,0 205,0 
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ANEXO 5 – Tabela Correlações 
 

 

 

  

cla adocracia hierarquica mercado 

= 
"Comprometi

mento 
afetivo" 

= 
"Comprome

timento 
calculativo" 

= 
"Comprome

timento 
normativo" 

Cla Pearson 
Correlation 

1             

Sig. (2-
tailed) 

  
            

N 127             

Adocracia Pearson 
Correlation 

-,210* 1           

Sig. (2-
tailed) 

,018 
  

          

N 127 127           

Hierarquica Pearson 
Correlation 

-,489** -,434** 1         

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 
  

        

N 127 127 127         

Mercado Pearson 
Correlation 

-,637** -,145 -,018 1       

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,104 ,844 
  

      

N 127 127 127 127       

= 
"Comprometimento 
afetivo" 

Pearson 
Correlation 

,190* -,130 ,071 -,213* 1     

Sig. (2-
tailed) 

,033 ,144 ,427 ,016 
  

    

N 127 127 127 127 127     

= 
"Comprometimento 
calculativo" 

Pearson 
Correlation 

,205* ,035 ,016 -,323** ,209* 1   

Sig. (2-
tailed) 

,021 ,693 ,860 ,000 ,018 
  

  

N 127 127 127 127 127 127   

= 
"Comprometimento 
normativo" 

Pearson 
Correlation 

,194* -,079 ,070 -,263** ,579** ,362** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,029 ,379 ,437 ,003 ,000 ,000 
  

N 127 127 127 127 127 127 127 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
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ANEXO 6 – Tabelas Complementares de Resultados 
 

Análise cruzada Sexo por Universidade 

 
Universidade 

Total Pública Privada 

Sexo Masculino Contagem 27 68 95 

% por Sexo 28,4% 71,6% 100,0% 

% por Universidade 64,3% 80,0% 74,8% 

% do Total 21,3% 53,5% 74,8% 

Feminino Contagem 15 17 32 

% por Sexo 46,9% 53,1% 100,0% 

% por Universidade 35,7% 20,0% 25,2% 

% do Total 11,8% 13,4% 25,2% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Sexo 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

Análise cruzada Escalão Etário por Universidade  

 
Universidade 

Total Pública   Privada 

Escalão Etário B. 20 a 30 anos Contagem 7 16 23 

% por Escalão Etário 30,4% 69,6% 100,0% 

% por Universidade 16,7% 18,8% 18,1% 

% do Total 5,5% 12,6% 18,1% 

C. 31 a 40 anos Contagem 14 23 37 

% por Escalão Etário 37,8% 62,2% 100,0% 

% por Universidade 33,3% 27,1% 29,1% 

% do Total 11,0% 18,1% 29,1% 

D. 41 a 50 anos Contagem 19 31 50 

% por Escalão Etário 38,0% 62,0% 100,0% 

% por Universidade 45,2% 36,5% 39,4% 

% do Total 15,0% 24,4% 39,4% 

E. 51 a 65 anos Contagem 2 14 16 

% por Escalão Etário 12,5% 87,5% 100,0% 

% por Universidade 4,8% 16,5% 12,6% 

% do Total 1,6% 11,0% 12,6% 

F. Mais de 65 anos Contagem 0 1 1 

% por Escalão Etário ,0% 100,0% 100,0% 

% por Universidade ,0% 1,2% ,8% 

% do Total ,0% ,8% ,8% 
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Análise cruzada Escalão Etário por Universidade (continuação) 

 Universidade 

 

 

 

 

Total 

Total Contagem 42 85 127 

% por Escalão Etário 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

Análise Cruzada Habilitações Literárias por Universidade 

 

Universidade 

Total Pública Privada 

Habilitações Literárias A. Licenciatura Contagem 20 40 60 

% por Habilitações Literárias 33,3% 66,7% 100,0% 

% por Universidade 47,6% 47,1% 47,2% 

% do Total 15,7% 31,5% 47,2% 

B. Mestrado Contagem 17 36 53 

% por Habilitações Literárias 32,1% 67,9% 100,0% 

% por Universidade 40,5% 42,4% 41,7% 

% do Total 13,4% 28,3% 41,7% 

C. Doutoramento Contagem 5 8 13 

% por Habilitações Literárias 38,5% 61,5% 100,0% 

% por Universidade 11,9% 9,4% 10,2% 

% do Total 3,9% 6,3% 10,2% 

Outra Contagem 0 1 1 

% por Habilitações Literárias ,0% 100,0% 100,0% 

% por Universidade ,0% 1,2% ,8% 

% do Total ,0% ,8% ,8% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Habilitações Literárias 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

 

Análise cruzada Estado Civil por Universidade 

 
Universidade 

Total Pública Privada 

Estado Civil A. Solteiro(a) Contagem 22 38 60 

% por Estado Civil 36,7% 63,3% 100,0% 

% por Universidade 52,4% 44,7% 47,2% 

% do Total 17,3% 29,9% 47,2% 
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B. Casado(a) Contagem 17 32 49 

% por Estado Civil 34,7% 65,3% 100,0% 

% por Universidade 40,5% 37,6% 38,6% 

% do Total 13,4% 25,2% 38,6% 

C. Outro Contagem 3 15 18 

% por Estado Civil 16,7% 83,3% 100,0% 

% por Universidade 7,1% 17,6% 14,2% 

% do Total 2,4% 11,8% 14,2% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Estado Civil 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

Análise cruzada Tempo na Profissão por Universidade 

Tempo na Profissão 
Universidade 

Total Pública  Privada 

 A. Menos de 1 ano Contagem 2 5 7 

% por Tempo na Profissão 28,6% 71,4% 100,0% 

% por Universidade 4,8% 5,9% 5,5% 

% do Total 1,6% 3,9% 5,5% 

B. 1 a 5 anos Contagem 17 34 51 

% por Tempo na Profissão 33,3% 66,7% 100,0% 

% por Universidade 40,5% 40,0% 40,2% 

% do Total 13,4% 26,8% 40,2% 

C. 6 a 10 anos Contagem 8 11 19 

% por Tempo na Profissão 42,1% 57,9% 100,0% 

% por Universidade 19,0% 12,9% 15,0% 

% do Total 6,3% 8,7% 15,0% 

D. 11 a 15 anos Contagem 8 12 20 

% por Tempo na Profissão 40,0% 60,0% 100,0% 

% por Universidade 19,0% 14,1% 15,7% 

% do Total 6,3% 9,4% 15,7% 

E. 16 a 20 anos Contagem 3 6 9 

% por Tempo na Profissão 33,3% 66,7% 100,0% 

% por Universidade 7,1% 7,1% 7,1% 

% do Total 2,4% 4,7% 7,1% 

F. 21 a 25 anos Contagem 2 6 8 

% por Tempo na Profissão 25,0% 75,0% 100,0% 

% por Universidade 4,8% 7,1% 6,3% 

% do Total 1,6% 4,7% 6,3% 
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G. 26 a 30 anos Contagem 2 5 7 

% por Tempo na Profissão 28,6% 71,4% 100,0% 

% por Universidade 4,8% 5,9% 5,5% 

% do Total 1,6% 3,9% 5,5% 

H. Mais de 30 anos Contagem 0 6 6 

% por Tempo na Profissão ,0% 100,0% 100,0% 

% por Universidade ,0% 7,1% 4,7% 

% do Total ,0% 4,7% 4,7% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Tempo na Profissão 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

Análise cruzada Antiguidade por Universidade 

 
Universidade 

Total A. Pública B. Privada 

Antiguidade A. Menos de 1 ano Contagem 5 14 19 

% por Antiguidade 26,3% 73,7% 100,0% 

% por Universidade 11,9% 16,5% 15,0% 

% do Total 3,9% 11,0% 15,0% 

B. 1 a 5 anos Contagem 24 41 65 

% por Antiguidade 36,9% 63,1% 100,0% 

% por Universidade 57,1% 48,2% 51,2% 

% do Total 18,9% 32,3% 51,2% 

C. 6 a 10 anos Contagem 10 10 20 

% por Antiguidade 50,0% 50,0% 100,0% 

% por Universidade 23,8% 11,8% 15,7% 

% do Total 7,9% 7,9% 15,7% 

D. 11 a 15 anos Contagem 0 10 10 

% por Antiguidade ,0% 100,0% 100,0% 

% por Universidade ,0% 11,8% 7,9% 

% do Total ,0% 7,9% 7,9% 

E. 16 a 20 anos Contagem 1 10 11 

% por Antiguidade 9,1% 90,9% 100,0% 

% por Universidade 2,4% 11,8% 8,7% 

% do Total ,8% 7,9% 8,7% 

F. 21 a 25 anos Contagem 1 0 1 

% por Antiguidade 100,0% ,0% 100,0% 

% por Universidade 2,4% ,0% ,8% 

% do Total ,8% ,0% ,8% 
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G. 26 a 30 anos Contagem 1 0 1 

% por Antiguidade 100,0% ,0% 100,0% 

% por Universidade 2,4% ,0% ,8% 

% do Total ,8% ,0% ,8% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Antiguidade 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 

 

 

Análise cruzada Tipo de Contrato por Universidade 

Tipo de Contrato 
Universidade 

Total Pública Privada 

 A. Tempo determinado Contagem 23 41 64 

% por Tipo de Contrato 35,9% 64,1% 100,0% 

% por Universidade 54,8% 48,2% 50,4% 

% do Total 18,1% 32,3% 50,4% 

B. Tempo indeterminado Contagem 19 44 63 

% por Tipo de Contrato 30,2% 69,8% 100,0% 

% por Universidade 45,2% 51,8% 49,6% 

% do Total 15,0% 34,6% 49,6% 

Total Contagem 42 85 127 

% por Tipo de Contrato 33,1% 66,9% 100,0% 

% por Universidade 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 33,1% 66,9% 100,0% 
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ANEXO 7 – Escalas do Comprometimento Organizacional 
 
R= invertido 

Fonte: Adaptado Nascimento et al. (2008, p. 121) com base em Mayer & Allen (1997, pp. 118-119) 
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2: Não me sinto “emocionalmente ligado” a esta instituição. (R)  

6: Esta instituição tem um grande significado pessoal para mim.  

7: Não me sinto como “fazendo parte da família” nesta instituição. (R)  

9: Na realidade sinto os problemas desta instituição como se fossem meus.  

11: Ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta instituição.  

15: Não me sinto como fazendo parte desta instituição. (R)  
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1: Acredito que há muito poucas alternativas para poder pensar em sair desta 

instituição.  

3: Seria materialmente muito penalizador para mim, neste momento, sair 

desta instituição, mesmo que o pudesse fazer.  

13: Uma das principais razões para eu continuar a trabalhar para esta 

instituição é que a saída iria requerer um considerável sacrifício pessoal, 

porque uma outra instituição poderá não cobrir a totalidade de benefícios que 

tenho aqui.  

14: Neste momento, manter-me nesta instituição é tanto uma questão de 

necessidade material quanto de vontade pessoal.  

16: Uma das consequências negativas para mim, se saísse desta instituição, 

resulta da escassez de alternativas de emprego que teria disponíveis.  

17: Muito da minha vida iria ser afectada se decidisse sair desta instituição 

neste momento.  

19: Como já dei tanto a esta instituição, não considero actualmente a 

possibilidade de trabalhar numa outra. 
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4: Eu não iria deixar esta instituição neste momento porque sinto que tenho 

uma obrigação pessoal para com as pessoas que trabalham aqui. 

5: Sinto que não tenho qualquer dever moral em permanecer na instituição 

onde estou actualmente. (R) 

8: Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria correcto 

deixar esta instituição no presente momento.  

12: Sentir-me-ia culpado se deixasse esta instituição agora. 

10: Esta instituição merece a minha lealdade.  

18: Sinto que tenho um grande dever para com esta instituição 


