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Resumo:  
 
O objetivo principal desta pesquisa foi verificar o relacionamento entre 
comprometimento organizacional, segundo a abordagem multidimensional definida 
pelos autores Meyer e Allen (1991), e desempenho na carreira, este entendido 
como desempenho individual acumulado ao longo dos anos, medido por meio de 
indicadores de performance. Aproveitando um campo propício para a avaliação do 
desempenho na carreira, este estudo buscou verificar se o comprometimento 
organizacional poderia ser consequente do desempenho na carreira. O estudo 
teve como campo de pesquisa uma unidade industrial, situada em Minas Gerais, 
de uma empresa brasileira de energia. A população do estudo foi composta por 
963 empregados próprios da empresa veículo de pesquisa, sendo a amostra da 
investigação composta por 226 participantes. Inicialmente foi feito um 
levantamento teórico acerca dos temas envolvidos no problema de pesquisa, 
sendo eles: comprometimento organizacional, desempenho e carreira. Os dados 
de pesquisa foram coletados por meio de um único questionário composto por 
duas partes: a primeira continha perguntas demográficas e funcionais, cujos 
objetivos eram obter informações de perfil dos participantes e dados necessários 
para se verificar o desempenho relativo destes segundo os indicadores definidos 
no estudo; a segunda parte buscou identificar a participação relativa das 
dimensões afetiva, instrumental e normativa no comprometimento dos 
respondentes. Foi utilizado para esse fim o questionário de conceitualização de 
três componentes do comprometimento organizacional de Meyer e Allen (1997), 
validado no Brasil por Medeiros e Enders (1998) e por Bandeira, Marques e Veiga 
(1999), composto por perguntas fechadas do tipo likert de 5 pontos. Para 
comparação dos índices de comprometimento afetivo, normativo e instrumental, 
além do desempenho na carreira, com as variáveis de perfil, utilizou-se uma 
técnica intitulada CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector), que permite 
avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e outras em nível 
categórico ou contínuo, sendo o resultado apresentado em forma de árvore, 
evidenciando as variáveis preditoras que mais estejam associadas à variável 
dependente. Para a avaliação do desempenho na carreira, foram utilizados dois 
indicadores: o primeiro, obtido por meio da relação entre a posição ocupada pelo 
empregado em sua carreira na organização pesquisada versus tempo de empresa, 
e o segundo, por meio do exercício ou não de função gratificada. Os resultados 
revelaram um alto índice de empregados comprometidos organizacionalmente 
(94,7%), especialmente quanto à dimensão afetiva (88%). Foram encontradas 
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relações significativas positivas entre comprometimento organizacional afetivo e 
normativo com os dois indicadores de desempenho na carreira adotados na 
pesquisa. Os resultados também encontraram relações positivas significativas 
entre comprometimento organizacional afetivo e função gratificada, faixa etária, 
estado civil, número de dependentes e tempo de empresa. Já o comprometimento 
organizacional normativo se relacionou positiva e significativamente com função 
gratificada, faixa etária, estado civil, número de dependentes e tempo de empresa. 
A única relação negativa significativa encontrada no estudo foi entre 
comprometimento organizacional normativo e escolaridade. Não foram 
encontradas relações significativas entre comprometimento organizacional 
instrumental e nenhuma das variáveis analisadas no estudo. Recomenda-se que 
outros estudos abordem o comprometimento organizacional como consequente do 
desempenho e não apenas como seu antecedente, buscando verificar e endossar 
esse relacionamento, ampliando, assim, a compreensão sistêmica dos processos 
que o circundam. 
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