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Resumo:  

O fenômeno da globalização, a incorporação cada vez maior de novas tecnologias 
a alta competitividade das empresas demandam modelos e padrões de 
administração que produzam resultados superiores e elevada produtividade. 
Reconhece-se a importância do patrimônio humano nas organizações, 
responsável por dirigir as ações e práticas que conduzem as empresas a 
resultados surpreendentes. Nesse contexto, as organizações necessitam conhecer 
as razões que direcionam a motivação e o comprometimento dos empregados, a 
fim de adotar medidas que conduzam os indivíduos a produzirem os resultados 
desejados. Uma vez identificados, as organizações poderão estimular os 
empregados a incorporarem os tipos de motivação e comprometimento 
idealizados, a fim de alcançar resultados e desempenhos superiores. No entanto, 
as pessoas são orientadas por valores distintos, sendo que essas características 
repercutirão no tipo de motivação e comprometimento a ser estabelecido com a 
organização. Os valores pessoais conduzirão os indivíduos a comportamentos 
variados, sendo necessário avaliar se grupos de indivíduos dotados de valores 
similares tendem a incorporar determinado comportamento em detrimento de 
outro. Além disso, um importante aspecto relativo ao trabalho é a questão das 
recompensas, principalmente as extrínsecas, por constituírem a forma mais 
concreta de reconhecimento do empregado. A presente pesquisa propõe um 
modelo de avaliação das variáveis, a fim de identificar as associações existentes 
entre elas. A partir da literatura pesquisada, foi construído um primeiro modelo 
relacional hipotético para a investigação. Foram feitos três grupos de foco em 
caráter exploratório, com o objetivo de se buscar uma melhor compreensão da 
relação entre as variáveis. Em seguida, realizou-se um estudo quantitativo 
explicativo. Os indivíduos pesquisados tinham graduação em áreas diversificadas 
e deveriam estar cursando ou ter cursado uma pós-graduação lato sensu ou stricto 

sensu. Além disto, estavam empregados em alguma organização ou exercendo 
algum  tipo de atividade profissional. A investigação das hipóteses ocorreu a partir 
das informações levantadas por meio de um questionário fechado, ajustado após a 
realização de um pré teste. Foram entrevistadas 441 pessoas em dezembro de 
2009, estudantes dos cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu de 
diversas instituições localizadas em Belo Horizonte (MG) e na Região 
Metropolitana. Do total, 20% dos questionários foram aplicados por meio eletrônico 
e 80% pessoalmente. Os dados coletados foram tratados utilizando-se ferramentas 
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da estatística multivariada. Pressupõe-se, com base nas conclusões da pesquisa, 
que o componente recompensas produz efeito mais representativo na motivação 
dos  indivíduos do que os valores pessoais. Além disso, a delimitação de clusters 
de indivíduos com valores homogêneos, porém heterogêneos comparados aos 
demais grupos, permitiu a constatação de que os indivíduos se comportam de 
maneira distinta frente às variáveis – motivação, comprometimento, desempenho e 
recompensas –, de acordo com os valores internalizados. Conclui-se que o campo 
da pesquisa em questão encontra-se em terreno fértil, com grandes possibilidades 
de investigações que explorem as diversas interações dos construtos com as 
variáveis organizacionais. 
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