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1.1NTRODUCAO 

1.1 TEMA 

0 Comprometimento no trabalho em uma organiza<;ao social. 

1.2 PROBLEMA 

Quais os fatores que geram o comprometimento ou nao comprometimento e seus 

efeitos sabre o trabalho dos funcionarios da Primeira lgreja Presbiteriana 

lndependente de Curitiba? 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: ldentificar o nfvel de comprometimento e os fatores que afetam o 

comprometimento dos funcionarios da Primeira lgreja Presbiteriana lndependente de 

Curitiba. 

Objetivos especfficos: 

1. ldentificar o nfvel de comprometimento dos funcionarios. 

2. ldentificar os fatores que afetam o comprometimento dos funcionarios. 

3. Recomendar a<;6es a serem tomadas pela institui<;ao em rela<;ao ao 

comprometimento de seus funcionarios. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A importancia deste trabalho se da em identificar dentro da institui<;ao escolhida, 

atitudes praticas que possam ser executadas pela lideran<;a, no sentido de 

comprometer seus funcionarios com a institui<;ao. 
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Devido ao fato de a Primeira lgreja Presbiteriana Independents de Curitiba nao 

possuir instrumentos que venha a medir o nfvel de comprometimento de seus 

funcionarios, este trabalho vern agregar informagoes que auxiliem a gestao da 

instituigao. 

1.5 METODOLOGIA 

Este trabalho se caracteriza par ser urn Estudo de Casas e foi desenvolvido em 

termos de uma pesquisa quantitativa, onde a analise com estatfstica simples, 

entrevistas e a observagao nao participants orientaram os resultados alcangados, 

bern como as recomendagoes apresentadas. 

0 nfvel de analise sera organizacional, uma vez que tanto funcionarios quanta 

terceirizados estarao participando da coleta de dados a ser realizada. 0 instrumento 

da coleta de dados sera urn questionario que sera entregue aos funcionarios para ser 

preenchido e posteriormente entregue para analise. 

As informagoes coletadas tern origem em entrevistas, questionarios e 

observagoes nao participantes, alem da analise de documentos da lgreja. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 COMPROMETIMENTO 

"Em um ambiente de mudangas velozes, os funcionarios comprometidos com a 

empresa tornam-se sua margem competitiva". (Dessler, 1997, p.5) 

Nao sao raras as empresas que, atualmente, tem buscado descobrir o nivel de 

comprometimento de seus funcionarios. As instituigoes desenvolvem pesquisas, 

formam equipes internas e ate mesmo contratam consultorias externas com o intuito 

de "ouvir" seus colaboradores e entender o quanta eles estao engajados em exercem 

suas atividades para as empresas em que trabalham. 

Um dos significados do verba comprometer, segundo dicionario Aurelio e: "Tomar 

compromisso, obrigar-se". Em outras palavras, pode-se dizer que a pessoa 

comprometida assume, voluntariamente, ser responsavel par alguma coisa, executar 

uma tarefa. 

"0 conceito de comprometimento envolve alguma forma de lago psicol6gico entre 

pessoas e aspectos do seu ambiente de trabalho". (Bastos, 1994, p. 76). 

0 mesmo autor, em um estudo realizado sabre o conceito de comprometimento 

faz diversas analises sabre o significado desta palavra no cotidiano e depois alinha 

estes conceitos ao pensamento organizacional.. 

"Em sfntese, na linguagem cotidiana, pelo menos tres usos do conceito de 
comprometimento sao mais frequentes: o primeiro, aproxima-se dos conceitos de 
"compromisso", "com envolvimento" e descreve formas de como as pessoas se 
comportam em rela<;ao a determinados alvos; "com comprometimento", seria o 
posto de "descompromissadamente" e indicaria o grau de aten<;ao, esfor<;o, 
cuidado que a pessoa coloca ao realizar alga. Por extensao, comprometimento 
passou a significar um estado do indivfduo; urn estado de lealdade a alga 
relativamente duradouro e que pode ser analisado atraves de senten<;as que 
descrevem inten<;6es, sentimentos, desejos. Finalmente, urn terceiro uso 
frequente, refere-se a rela<;ao entre conjuntos de condic;6es que conduzem a 
produtos indesejados (comprometer como prejudicar, impedir). (Bastos, 1994, 
p.84) 
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De acordo com Bastes (1994) "Como nas demais tradigoes de estudos sabre 

atitudes e comportamento no trabalho, a pesquisa sabre comprometimento 

organizacional lida com urn conjunto de variaveis com antecedentes que podem ser 

agrupadas em: variaveis pessoais, caracteristicas do trabalho (ocupacionais), 

experiencias no trabalho e caracteristicas organizacionais". Ainda segundo o autor, 

existem fatores externos a organizagao que podem influenciar no comprometimento 

dos funcionarios. 

0 principal desafio neste caso, seria o de aliar todas as variaveis do 

comprometimento atingindo assim o maximo de resultado de urn individuo em todas 

as areas de sua vida. 

Especialistas afirmam que o funcionario comprometido e aquele que vai alem das 

expectativas, aquele que consegue enxergar mais do que a maioria a sua volta, e 

com isso atinge resultados 6timos, e as vezes ate acima do esperado. 

0 consultor Joao Carlos Boiczuk Rego conta a seguinte hist6ria sabre o 

comprometimento, no site http://www.guiarh.com.br- acessado 21/10 

"Sabado a noitinha; shopping lotado, fui tomar urn cafezinho - valor: 1 pila (R$ 
1 ,00 em idioma "gauches"). 

A moc;a do caixa me disse: "Boa Noite", com uma cara de quem estava louca 
para ir embora. Eu respondi: "Boa Noite sem sorriso nao e boa noite; e melhor 
dizer "Ma Noite", combina mais. Recebi de volta urn sorriso meio amarelo, mas, 
por falta de opc;ao, acabei comprando meu cafezinho ali. 

Logo em seguida, chegou urn casal com uma crianc;a de aproximadamente 8 
anos. 0 queixo do menino mal alcanc;ava a altura do balcao e ele ficou olhando 
fixamente para o display ao lade do caixa, onde havia balas, chicletes, chocolates 
e outras guloseimas. Ele nao tirava os olhos de urn chocolate. 

0 pai pediu para a funcionaria uma carteira de cigarros. A moc;a prontamente 
atendeu, colocou o mac;o de cigarros em cima da maquina registradora e fez a 
classica pergunta: "Mais alguma coisa?". Nao, respondeu o cavalheiro. 

0 menino nao tirava os olhos do chocolate e seu pai, com a carteira de 
dinheiro na mao demorava para tirar o dinheiro de dentro, quem sabe procurando 
facilitar o troco. 

Eu, ao lade, apreciava a cena- a moc;a do caixa esperando o pagamento, o 
cavalheiro com a carteira na mao procurando o dinheiro e o menino com os olhos 
fixes no chocolate. Eu fiquei torcendo com meus bot6es: "Eia vai oferecer o 
chocolate, ela vai oferecer, ela vai". Mas ela nao ofereceu. 0 cavalheiro pagou o 
cigarro e foram em bora, o menino com um olhar murcho. 

Entao, resolvi comentar o fate com a moc;a: "Puxa, o menino nao tirava os 
olhos daquele chocolate; quanto custa? - R$0,90 , respondeu-me ela. "Eu fiquei 
torcendo para voce oferecer para ele. Sabe, estaticamente a venda adicional 
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corresponds de 25 a 30% de todas as vendas do varejo. Bastaria que voce desse 
urn sorriso para o menino, perguntasse o seu nome e se dirigisse ao pai dele, que 
estava com a carteira aberta entre as maos, comprando vfcio e falasse para ele: 
"0 Sr. nao quer levar um chocolate para o fulano ... O menino iria dizer: "compra 
pai" e voce teria feito uma venda adicional de 50%. 

Ela me disse: "eu nunca havia pensado assim". E eu pensei: "Eia nunca foi 
treinada para isso".". 

Este fato, apesar de simples, mostra claramente a grande diferenc;a existente 

entre o conceito de comprometimento na visao do funcionario e o mesmo conceito na 

visao da empresa (neste caso a empresa estaria sendo representada pelo consultor 

Joao Carlos Boiczuk Rego, que presenciou o ocorrido sob o ponto de vista do 

empreendedor). 

"( ... ) os valores pessoais do indivfduo sao tornados como importantes 

antecedentes de comprometimento ja que e preciso que haja uma identificac;ao como 

os valores da organizac;ao para que se estabelec;a o comprometimento".(Bastos e 

Costa, 1998, p.88). 

Parece obvio entao que o caminho e alinhar os conceitos de comprometimento de 

ambas as partes para que assim ambas possam atingir um objetivo em comum. 

"Poucos argumentariam com o fato de que a forma mais poderosa de garantir 
a execuc;ao correta do trabalho da empresa e sincronizar as suas metas com as 
de seus funcionarios - garantir, em outras palavras, que os dois conjuntos de 
metas sejam essencialmente os mesmos, de modo que, ao procurar realizar suas 
pr6prias metas, o funcionario procure realizar tambem as metas da empresa. 
Criar comprometimento significa forjar tal sfntese". (Dessler, 1997, p. 16). 

Em uma analise do termo comprometimento dentro de uma perspectiva 

corporativa e organizacional, e possfvel percebe que o mesmo esta diretamente 

relacionado a apoio, companheirismo, uma especie de parceria que o trabalhador 

assume com o seu trabalho. 

Desta forma, com o intuito de absorver e reter talentos que estejam dispostos a 

tal parceria, as empresas vern desenvolvendo polfticas que proporcionem aos 

indivfduos razoes para se engajarem aos objetivos empresariais, tambem 

conhecidas como -as polfticas de Recursos Humanos, ou Gestao de Pessoas. 
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"Entre as praticas de recursos humanos que estao ligadas com o 

comprometimento estao os sistemas de avaliac;ao e promoc;ao".Atraves dessas 

praticas os empregados perceberao o quanto seu trabalho esta sendo valorizado e 

como ele esta sendo mensurado. Urn fator de grande relevancia e a visao do 

empregado quanto a justic;a que esta sendo aplicada destas praticas."(Bastos e 

Lira, 1997, p. 75) 

Um funcionario pode agir descompromissadamente a partir do momenta em que 

sentir que sua avaliagao de desempenho esta sendo realizado de forma incoerente. 

0 mesmo pode ocorrer quando uma promogao for aplicada de maneira equivocada 

dentro de uma area ou divisao. 

Com relagao as polfticas e praticas de Recursos Humanos, as empresas podem 

optar par trabalharem com quatro diferentes tipos de situag6es, cada uma delas trara 

consigo um diferente impacto em seus colaboradores: 

• Aus€mcia de polfticas e praticas: a nao formulagao de metodos e processes 

que avaliem e acompanhem o desenvolvimento do funcionario produzirao 

desinteresse, alem de produzir funcionarios negligentes. 

• Polfticas e praticas mal desenvolvidas: existem muitas empresas que 

desenvolvem programas fracas e sem consistencia, o que nao traz resultado 

algum para a empresa e nao gera o comprometimento do funcionario. Tais 

programas estao fadados ao fracasso. 

• Polfticas e praticas consistentes, mas aplicadas sem criterios: a criagao de 

uma polftica forte e fundamental para 0 desenvolvimento dos funcionarios, 0 

que os leva a estabelecerem um alto nfvel de comprometimento· com suas 

empresas. No entanto, quando aplicadas sem regras, elas perdem a 

credibilidade e tornam-se ferramentas obsoletas e sem nenhum valor. 

• Boas polfticas e praticas aplicadas de forma justa: quando o funcionario se 

sente valorizado, o comprometimento e apenas uma conseqOencia atingida 

pelas praticas de Recursos Humanos. Ao Iongo dos anos, as empresas que 

tem se dedicado a desenvolver pessoas tem alcangado diferencial 
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competitive. Polfticas que valorizem as pessoas de forma justa e coerente tern 

grandes chances de se tornarem destaque no cenario mundial. 

Uma forc;a de trabalho comprometida e de grande valia para as organizac;oes, 

porque e atraves de times comprometidos que se consegue diminuir indicadores 

como rotatividade e absentefsmo, aumentado a produtividade e a qualidade de 

produtos e servic;os e ainda reduzindo custos. 

Brito e Bastos (2001) reforc;am a ideia da importancia de se desenvolver os recursos 

humanos nas empresas quando dizem que "A gestao de pessoas tern se tornado 

uma area vital no contexto das organizac;oes. Para mobilizar e utilizar plenamente as 

pessoas em suas atividades, as organizac;oes estao revendo os seus conceitos e 

alterando as suas praticas gerenciais, visualizando as pessoas como elemento 

basico do sucesso empresarial" (Brito e Bastos, 2001, p.180). No entanto, ao 

falar novamente sobre comprometimento e ao estudar a literatura nota-se tratar de 

urn assunto recente onde muito estudos ainda estao sendo desenvolvidos no sentido 

de compreender o que o termo realmente significa no mundo organizacional. 

E fato que a medida em que as organizac;oes caminham, a busca pelo 

comprometimento de seus funcionarios torna-se cada vez maior e consigo a busca 

pela compreensao de seu significado. Alem disso, o interesse em captar e otimizar o 

comprometimento ao Iongo dos anos. 

A estrategia empresarial inclina-se a ouvir os trabalhadores, com interesses reais 

de entender suas necessidades e desenvolver novos pianos que venham a satisfazer 

e suprir tais anseios. 

A despeito de toda a filosofia e crenc;a desenvolvidas a decadas a tras, quando 

Charles Chaplin vivia situac;oes medfocres como trabalhador operario, atualmente 

ve-se que o alta gerencia tern redobrado atenc;oes e esforc;os objetivando entender 

os pensamentos de seu proletariado. 

Certamente que todo este reconhecimento tras ao trabalhador urn alto nfvel de 

satisfac;ao, o que e automaticamente revertido para os nfveis de produc;ao, e pode 

ser facilmente observado nos Indices de qualidade. 

Dentro deste contexto, pode-se inclusive mencionar que todos esses esforc;os 

estao tambem indiretamente relacionados ao fndice de satisfac;ao no trabalho, uma 
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vez que "0 ser humano vive urn estado de carencia que sera suprido a partir da 

busca do seu correspondente fator de motivac;ao" (Hastenreiter, 2000, p.18). 

0 objetivo deste trabalho nao e o de discorrer sabre a motivac;ao no trabalho e 

nem falar sabre nenhuma de suas variaveis, no entanto tal premissa nao esta tao 

distante deste estudo quando se afirma que as organizac;oes trabalham cada vez 

mais para desenvolver ferramentas na area de Gestao de Pessoas. 

0 aspecto da satisfac;ao no trabalho torna-se clara e proximo ao tema abordado 

quando se percebe que quanta mais realizado o funcionario estiver em seu ambiente 

de trabalho, mais comprometido ele se mostrara ao realizar suas atividades. 

Atingindo, mesmo que indiretamente este sentimento, fica nftido perceber o 

quanta os interesses profissionais e pessoais dos trabalhadores se misturam e se 

perdem dentro de urn contexto organizacional. 

Mas fica simples compreender o motivo que impulsiona as organizac;oes a se 

desprenderem de recursos financeiros e de tempo para construfrem polfticas de RH. 

Trabalham estimulados pelo resultado trazido pelo funcionario comprometido. 

Este e o cenario vista do ponto de vista organizacional. Certamente esta e 

apenas uma das vertebras dentro de todo o contexto em que atuam as empresas em 

plena seculo XXI. Outras motivac;oes ainda mais intrfnsecas podem ser 

desenvolvidas, analisadas e estudadas dentro do tema de comprometimento. 

Todavia, o aspecto do trabalhador deve ser fortemente levando em considerac;ao 

no desenvolvimento deste material. Conforme citado anteriormente, os estfmulos 

liberados por parte da empresa para os funcionarios podem leva-los a tornar-se mais 

ou menos comprometidos com a empresa em questao. 

0 estudo realizado ate o presente momenta neste material vern sinalizando de 

que os interesses multiples dos funcionarios se misturam e se perdem dentro de urn 

objetivo maior. A integrac;ao destes anseios com as oportunidades oferecidas pelo 

mercado de trabalho irao direcionar esforc;os para se comprometer a algo, ou seja, 

interesses mutuos tornam-se unicos quando olhados sob uma mesma perspectiva. 

Em outras palavras, empresa e funcionario trabalhando juntos chegarao em 

determinado momenta em seus destinos. 
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Brito e Bastos (2001) relatam de mane ira clara o quao relevante e a pesquisa 

sabre o comprometimento no trabalho sob dais argumentos, 

"0 primeiro destaca o fato de qualquer processo organizativo implicar relac;6es 

de compromisso entre os atores envolvidos em torno de metas, missao e os valores 

que os fundamentam. Comprometimento e vista, assim, como o fen6meno que 

permiti unir pessoas em torno de qualquer empreendimento coletivo. 0 segundo 

ressalta ser o comprometimento urn fator que potencializa as chances de as 

organizac;6es enfrentarem, com exito, as transic;6es e turbulencias atuais. Estes 

dais argumentos nos levam a apontar o comprometimento do trabalhador como 

alga estrategico para as organizac;6es e a centralidade deste fen6meno para as 

ac;6es dos gestores e, particularmente, da area de gestae de pessoas".(Brito e 

Bastes, 2001, p.178). 

Apesar de os recursos literarios brasileiros serem poucos, a experiemcia 

vivenciada em organizagoes proporciona visao e entendimento para, mesmo que de 

maneira simples, argumentar sabre o tema. 

0 constante estfmulo proporcionado pela empresas gera, de certa maneira, 

incentive e motivagao (motivo) ao trabalhador para tornar-se melhor, mais capacitado 

e competente. As constantes mudangas trazidas pelo mundo globalizando tambem 

fazem o funcionario caminhar para frente, impulsionado pelo desejo de se 

desenvolver e crescer. lsso tudo tambem gera comprometimento. 

A saber, pela experiencia, setores publicos brasileiros tendem a possuir urn grupo 

de trabalhadores pouco engajados. Segue aqui urn relata real de uma conversa 

presenciada pela autora deste material, onde uma das pessoas dizia que no setor 

publico em que ela trabalhava, era incentiva a trabalhar o menos possfvel. A pessoa 

em questao mencionou que deixava de fazer coisas importantes para executar 

atividades sem valor nenhum, em fungao da pressao exercida pelo seu grupo de 

trabalho. Inclusive, fazia urn horario de almogo maior do que o determinado em seu 

contrato de trabalho. 



10 

Situac:;oes como essas, raras em empreendimentos particulares, nao geram 

nenhum tipo de comprometimento nas pessoas, ou contrario, forc:;am com que elas 

trabalhem descompromissadamente. 

AIE§m disso, promoc:;oes incoerentes e praticas de gestao mal aplicadas tambem 

ocorrem dentro destes setores. E na maioria dos casas, ao adentrar em repartic:;oes 

publicas o que se ve sao funcionarios mal humorados e sem o menor vigor para 

prestar bam servic:;os a comunidade. 

Acontecimentos reais vern fortalecer o que a teoria vern comprovando, sabre a 

necessidade de que as empresas possuam ferramentas que as auxiliem a 

desdobrarem em detalhes os fatores que causa o comprometimento ou a falta dele e 

seu quadro de funcionarios. 

E apesar de escassa, a literatura ainda vern a agregar o assunto, com o estudo 

de Bastos e Borges-Andrade (2002) quando os autores mostram resultados 

comparatives dos padr6es de comprometimento em quatro contextos 

organizacionais: 

• "Administragao publica direta: Baixo comprometimento organizacional; 

Predominagao de "descomprometidos"; Maior participagao de 

"comprometidos apenas com a carreira"; Presenga relativamente mais 

alta de "sindicalistas" e de "profissionais- sindicalistas" 

• Empresa metalurgica: Alto comprometimento organizacional; Elevada 

concentragao de "comprometidos"; Forte presenga de "localistas"; Baixo 

comprometimento com o sindicato; Alto comprometimento com a 

carreira. 

• Fundagao de saude: Presenga forte "anti-sindicato"; Menor contingents 

de "comprometidos" entre os tres contextos inovadores; Maior 

contingents de "descomprometidos" entre os tres contextos inovadores. 

• Empresa de telecomunicagao: Maior comprometimento organizacional; 

0 maior elevado contingents de "comprometidos"; Mais elevado 

comprometimento com a carreira; Relativamente mais alto 

comprometimento com o sindicato."(Bastos e Borges-Andrade, 2002, 

p.38) 
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Para os autores, os "localistas sao indivfduos cujo comprometimento com a 

organizac;ao e moderadamente positive, sendo negatives seus vfnculos com carreira 

e sindicato". 

Ja os tres contextos organizacionais escolhidos como inovadores sao: Empresa 

metalurgica; Fundac;ao de saude e Empresa de telecomunicac;ao. 

E certo que nao existe uma formula matematica que va resolver as quest6es 

relacionadas ao comprometimento, no entanto, estudar e compreender as atitudes e 

comportamentos humanos, levam a aprimorar as relac;oes de trabalho vivenciadas 

na pratica. 

A medida em que OS metodos aplicados a gestae de pessoas tornam-se 

concretes, deixam de ser idealizados para serem realizados e os interesses entre as 

partes tornam-se comuns o caminho do comprometimento torna-se natural e 

inevitavel. 0 trabalhador sentira responsabilidade em tornar sua empresa produtiva e 

reconhecida, tera prazer em sair de sua casa para poder contribuir com seus 

conhecimentos e esforc;os. 

Assim, fecha-se o ciclo. 
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3 DADOS DA EMPRESA 

3.1 IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE 

3.1.1 Origem 

A lgreja Presbiteriana tern origem na lgreja Crista, do primeiro SEkula, quando os 

judeus convertidos espalharam pelas nagoes a mensagem de Jesus, o Cristo. 

Atraves dos seculos esta mensagem foi propagada e com isto a religiao crista foi se 

espalhando, entre o Oriente Media. 

Foi durante o 4° seculo que a igreja, ap6s seculos de perseguigao romana, 

passou a estabelecer-se, nao s6 no campo espiritual como no campo polftica. Foi 

Constantino o primeiro imperador a converter-se ao Cristianismo. 

Neste perfodo o cristianismo era comandado, aos olhos humanos, pela lgreja 

Cat61ica, que se dividia entre lgreja Cat61ica Apost61ica Romana e lgreja Ortodoxa 

Oriental. 

A lgreja Cat61ica Romana era autoridade maxima na Europa Ocidental e isto 

perdurou ate o seculo XV, seculo do Renascimento. Gutenberg, na Alemanha, ao 

revolucionar o mundo com a imprensa permitiu que a populagao tivesse acesso a 

materiais impressos, e foi neste perfodo que muitas pessoas tiveram acesso a Biblia, 

ate entao objeto de possessao exclusiva do Alto Clero da lgreja. 

Esta quebra de paradigmas deu a oportunidade para o surgimento de diversos 

pensadores cristaos, que, munidos de conhecimento, passaram a questionar 

algumas praticas da lgreja Cat61ica. 

Martinho Lutero foi um deles, o padre conhecimento par dar infcio a chamada 

Reforma Protestante em 1517. Cerca de duas decadas mais tarde na Suiga, Joao 

Calvina desenvolveu novas pensamentos sabre Deus e sabre o Cristianismo. Esta 

era a Teologia Reformada. 

Depois disso, John Knox, levou para a Esc6cia os estudos de Calvina. Alem 

disso, a Franga, Holanda e lnglaterra tambem desenvolveram estudos sabre o 

ass unto. 
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Foi basicamente atraves dos movimentos ingleses e escoceses que a lgreja 

Presbiteriana Surgiu. 

Segundo informac;oes do website da lgreja Presbiteriana lndependente do Brasil 

"Os varies reformadores tinham muitas ideias em comum. Ha uma grande 

semelhanga entre as doutrinas que ensinaram. Destacam-se as seguintes: 

- Autoridade das Sagradas Escrituras - os reformadores defenderam a 

autoridade suprema das Escrituras. Para eles a tradigao nao tinha a mesma 

autoridade e valor que a Bfblia. As decis6es conciliares ou papais nao valiam como 

as Escrituras. Todas as doutrinas e crengas tinha de se basear e de se sujeitar 

completamente a Bfblia. 

- Salvagao pela graga - os reformadores ensinaram que, segundo a Bfblia, a 

salvagao depende exclusivamente da graga de Deus, mediante a fe em Jesus 

Cristo. Em outras palavras, nao ha necessidade de boas obras para a salvagao. 

lsso significava colocar-se contra o ensino da lgreja Cat61ica Romana, que 

prescrevia penitencias e sacramentos para a salvagao. 

- Sacerd6cio universal - os reformadores pregaram tambem que ninguem 

precisa de um sacerdote para se relacionar com Deus. Qualquer pessoa tem 

acesso a Deus atraves de Jesus Cristo. Essa doutrina passou a ser conhecida 

como "sacerd6cio universal de todos os crentes". 

- Livre exame das Escrituras - os reformadores insistiram para que todos os 

crentes lessem as Sagradas Escrituras e as interpretassem contando com a 

iluminagao do Espfrito Santo. Essa doutrina ficou conhecida como "livre exame das 

Escrituras". Era uma doutrina que contradizia o ensino da lgreja Cat61ica Romana, 

que dizia que todos tinham de aceitar a interpretagao oficial da Bfblia feita pelas 

autoridades eclesiasticas. 
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Outras ideias comuns a todos os reformadores poderiam ser acrescentadas. 

Convem porem destacar o que caracterizou especialmente o ensino de Joao 

Calvi no: 

- Soberania de Deus - Calvino enfatizou a doutrina da soberania de Deus. lsso 

fez com que Calvino tivesse diante de si, em todos os mementos, uma grande 

pergunta: "0 que Deus quer de mim, da lgreja e da humanidade?". 

- Forma de Governo - Calvino criou uma forma de governo da lgreja em que a 

autoridade nao depende de uma s6 pessoa, mas de urn grupo de pessoas formado 

por presbfteros. Esse grupo e o que se chama Presbiterio. 

- Aplicagao do ensino bfblico - Calvino preocupou-se em aplicar o ensino bfblico 

a vida. Foi por isso que a cidade de Genebra foi profundamente influenciada pela 

Reforma. A cidade acabou se transformando numa especie de modele em que a 

mensagem bfblica era aplicada a todas as esferas da realidade. "". 

3.2 0 PRESBITERIANISMO NO BRASIL 

A lgreja Presbiteriana se desenvolveu bastante nos Estados Unidos, muitas 

pessoas importantes na hist6ria norte americana eram presbiterianos. Atualmente a 

maier igreja presbiteriana no pals e a Presbyterian Church U.S.A., com sede em 

Louisville, no estado de Kentucky. 

Com isso, a igreja comegou a sentir uma enorme necessidade em estender seus 

conhecimentos cristaos e espalhar-se para outros pafses. No ana de 1859 alguns 

missionaries americanos chegaram ao Rio de Janeiro. 0 Reverendo Ashbel Green 

Simonton, que tinha apenas 26 anos e s6 fala sua lingua nativa, criou a primeira 

igreja presbiteriana em solo brasileiro. 

Ele teve participa<;ao tambem na criagao da primeira igreja presbiteriana em Sao 

Paulo. Com o passar dos anos, urn grupo de pastores brasileiros foi sendo formado e 

a denominagao presbiteriana foi se espalhando em territ6rio nacional. 
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3.3 A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL 

No dia 31 de Julho de 1903 alguns pastores pertencentes a lgreja Presbiteriana 

do Brasil deixaram o Sfnodo (6rgao maximo da lgreja Presbiteriana) e fundaram a 

Egreja Presbyteriana lndependente Brazileira (conforme escrita da epoca). A partir 

daf, a igreja independente foi criando rafzes no Brasil e foi se desenvolvendo. 

3.4 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE CURITIBA (1a IPI 

DE CURITIBA) 

A Primeira lgreja Presbiteriana lndependente de Curitiba surgiu em 1904. 

Atualmente ela e formada par 13 funcionarios que se dividem entre administrac;ao, 

limpeza e zeladores/recepc;ao. 

Nao existe a area de Recursos Humanos, nem Departamento Pessoal. 0 servic;o 

de folha de pagamento e feito externamente par urn contador, que recebe da 

administrac;ao 0 cartao ponto dos funcionarios, para fazer 0 calculo do pagamento. 

Atualmente quem vern exercendo algumas simples func;oes referentes a area de 

Recursos Humanos sao os funcionarios da administrac;ao. 

A visao da 1a IPI e ser "Uma lgreja que na doutrina e fiel a Palavra de Deus; na 

hist6ria e reformada e brasileira, com pratica contextualizada, missionaria, 

acolhedora, amorosa, e na celebrac;ao, dinamica e inovadora". 

Sua missao e "Fazer discfpulos de Jesus Cristo em uma igreja brasileira, 

missionaria, viva na celebrac;ao, no ensino, na comunhao e no servic;o". 

Alem disso, a ac;ao social e "Uma lgreja que olha para o ser humano de forma 

integral, que na pratica trabalha visando o homem todo e todos os homens". 

A lgreja conta com o apoio de urn projeto, chamado Projeto Misericordia. Este 

projeto tern administrac;ao e recursos desvinculados a lgreja, no entanto faz parte 

dela uma vez que a ideia e originaria da lgreja e o projeto acorre dentro das 

instalac;oes da lgreja. 
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0 projeto conta com diversos voluntarios, geralmente profissionais da area de 

saude, que disponibilizam algumas horas na semana para prestarem servic;:os gratis 

a comunidade. 

Mas o projeto tambem conta com 5 funcionarios que sao remunerados para 

executarem determinadas atividades administrativas e tambem servic;:os de saude. 
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4. ANALISE DE DADOS 

Foi aplicado urn questionario entre os funcionarios da 1a IPI e do Projeto 

Misericordia. Apesar de nao estarem sob responsabilidade da mesma administragao, 

o questionario sera analisado em conjunto uma vez que as praticas administrativas 

sao praticamente as mesmas e podem ser comparadas. 

Em urn universe de 18 funcionarios, 11 responderam a pesquisa, sendo que 

alguns estavam em perfodo de ferias e par este motivo nao puderam participar. 

As perguntas feitas tinham o objetivo de melhor entender o nfvel de 

comprometimento dos funcionarios e tambem, perceber os fatores que afetam o 

comprometimento dentro do local de trabalho. 

E importante salientar que nenhum funcionario com menos de 3 meses da data 

de admissao participou desta pesquisa. 

A seguir, seguem as perguntas e os resultados que foram levantados dentre os 

funcionarios pesquisados. 

As tres primeiras perguntas, que nao esta numeradas, servem para conhecer o 

perfil dos profissionais da instituigao. 

A quanta tempo voce trabalha nesta instituigao? 
De 3 meses a 2 anos 45% 
De 3 a 5 anos 36% 
De 6 a 10 anos 0% 
Mais de 1 0 a nos 19% 

• • N 

Quadro 1 -Tempo que trabalho na mst1tuu;ao 

Percebe-se que 81% dos funcionarios que estao trabalhando hoje na 1a IPI, estao 

Ia 5 anos ou menos. Pode-se dizer que a rotatividade dentro da instituigao e 

relativamente baixa. 
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Qual e o seu grau de escolaridade? 
Ensino Fundamentallncompleto 27% 
Ensino Fundamental Completo 9% 
Ensino Media lncompleto 0% 
Ensino Media Completo 27% 
Ensino Superior lncompleto 9% 
Ensino Superior Completo 19% 
P6s-g rad uado 9% 
Outros Qual? 0% 
Quadro 2 - Escolandade 

A maioria dos funcionarios, ou seja, 55% tem pelo menos o Ensino Media 

concluldo. Alem disso, nao existem funcionarios analfabetos. 

Qual e o seu estado civil? 
Casado 27% 
Solteiro 55% 
\tiuvo 18% 
Separado 0% 
Desquitado 0% 
Uniao Estavel 0% 

.. 
Quadro 3- Estado CIVIl 

A maior populagao de funcionarios encontra-se atualmente solteira. Sendo que 

27% sao casados e 18% sao viuvos. Nao ha atualmente funcionarios, separados, 

desquitados ou em uniao estavel. 

As pr6ximas perguntas estao relacionadas ao nlvel de comprometimento dos 

funcionarios e os fatores que podem influenciar, positiva ou negativamente, o 

comprometimento no local de trabalho. A pesquisa totaliza 10 quest6es. 



19 

1. 0 que o levou a trabalhar nesta institui<;ao? 
Remunera<;ao 0% 
Necessidade 55% 
Interesse pessoal 36% 
Oportunidade de crescimento profissional 0% 
Polfticas da empresa 0% 
Convicgao religiosa 9% 
Quadro 4 - Mot1vo pelo qual trabalha na 1nst1tU1<;:ao 

55% do quadro de funcionarios que estao atualmente trabalhando na 1a estao 

trabalhando Ia por necessidade. Nenhum deles esta Ia pela remuneragao ou por uma 

eventual oportunidade de crescimento que enxerga dentro da instituigao. 

2. No caso de haver outra opgao de emprego, 
com condigoes similares ao seu emprego atual, 

trabalhar aqui continuaria sendo sua op<;ao? 
Sim 73% 
Nao 27% 
Quadro 5- Outra oportun1dade de emprego 

No entanto, quando perguntados sabre o surgimento de uma nova oportunidade 

de trabalho no mercado, 73% disseram que optariam por continuarem em seus 

empregos atuais. 

3. Considerando seu emprego com outros no 
mercado de trabalho, voce considera sua 

remunera<;ao: 
Muito boa 10% 
Boa 18% 
Regular 36% 
Ruim 18% 
Pessima 18% 

-Quadro 6 - Avaha<;:ao da remunera<;:ao atual 

Ao avaliarem sua remuneragao atual com a remuneragao oferecida no 

mercado de trabalho, 72% consideram sua remuneragao entre regular e pessima. 
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4. Voce considera que praticas de Recursos 
Humanos e Gestao de Pessoas em uma 

institui<;ao sao: 
Muito importantes 45% 
lmportantes 45% 
Nao sei 10% 
Pouco importantes 0% 
Nada importantes 0% 
Quadro 7 - Prat1cas de Recursos Humanos 

90% dos entrevistados consideram as praticas de Recursos Humanos muito 

importantes ou importantes dentro das instituigoes. Apenas 10% nao sou be ram 

responder. 

5. Voce gostaria que seus amigos e parentes 
trabalhassem nesta institui<;ao? 

Gostaria muito 0% 
Gostaria 36% 
Nao sei 10% 
Talvez 27% 
Nao gostaria 27% 
Quadro 8- Gostana de am1gos e parentes trabalhando na mesma instituic;ao 

A maioria dos funcionarios que atualmente trabalham na instituigao tem 

duvidas ou nao gostariam de ver seus amigos e parentes trabalhando na 1a IPI. 

6. Em termos gerais, quao satisfeito voce esta 
com seu emprego? 

Muito satisfeito 18% 
Satisfeito 64% 
Nao sei 0% 
Pouco satisfeito 18% 
Nada satisfeito 0% 
Quadro 9 - Sat1sfac;ao com emprego atual 

Mais de 80% dos funcionarios estao satisfeitos com seus trabalhos 

atualmente. 



7. Dentro das opc;oes abaixo, qual voce considera 
mais importante quando vai procurar urn novo 

emprego? 
Oportunidade de crescimento profissional 73% 
Remunerac;ao 9% 
Beneffcios 18% 
Ambiente de trabalho 0% 
Proximidade com sua residencia 0% 
Outro Qual? 0% 
Quadro 10- Opc;oes 1mportantes na escolha de emprego 

A oportunidade de crescimento profissional aparece como a mais importante 

para os funcionarios quanto procurando por urn novo emprego. Em segundo Iugar 

aparecem os beneffcios e em terceiro a remunerac;ao. 

8. Voce gostaria que seu emprego lhe 
proporcionasse oportunidade de crescimento 

profissional? 
Gostaria muito 55% 
Gostaria 36% 
Nao sei 9% 
Talvez 0% 
Nao gostaria 0% 
Quadro 11 - Opc;oes 1mportantes na escolha de emprego 

91% dos funcionarios da 1a IPI tern interesse que seus empregos 

proporcionem crescimento profissional. 

21 



9. Considerando o seu local de trabalho, voce 
considera as instalagoes: 

Muito boas 18% 
Boas 73% 
Regulares 9% 
Ruins 0% 
Pessimas 0% 
Quadro 12- lnstalagoes de trabalho 

Ao avaliarem as instalagoes de trabalho atualmente, 91% dos respondentes 

consideram as instalagoes boas e muito boas. E apenas 9% consideram as 

instalagoes regulares. 

1 0. Com relagao aos relacionamentos que voce 
tern com seus colegas de trabalho, voce poderia 

dizer que esta: 
Muito satisfeito 73% 
Satisfeito 27% 
Nao sei 0% 
Pouco satisfeito 0% 
Nada satisfeito 0% 
Quadro 13 -Relactonamentos no local de trabalho 
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100% dos funcionarios da instituigao estao muito satisfeitos e satisfeitos com 

os relacionamentos que vern desenvolvendo dentro de seu local de trabalho. 
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5. RECOMENDACOES 

As diversas forma de gestao criam no mundo organizacional uma diversidade 

(Jnica e contrastante, Em um mundo onde grandes multinacionais espalham pelo 

mundo suas maneiras pr6prias de conduzir os neg6cios e seus recursos humanos, 

apesar das diferen<;as culturais, existem organiza<;oes que trabalham alheias a essa 

realidade organizando suas ideias e seus conceitos independents de tendencias. 

0 presente trabalho nao tern o foco de avaliar se as maneiras de gestao 

empresariais estao corretas ou nao, mas simplesmente perceber quais os fatores 

que levam o funcionario a sentir-se comprometido com seu trabalho e sua empresa. 

Muitas novidades vern surgindo de tempos em tempos sobre como gerenciar 

os potenciais humanos que existem dentro das fabricas, lojas, empresas de 

presta<;ao de servi<;o e outros lugares que empregam pessoas. 

Mas ao mesmo tempo em que muitas coisas vern sendo estudadas e teorias 

vern sendo desenvolvidas, a experiencia mostra que existem ainda no Brasil diversas 

empresas institui<;oes que estao muito distantes de oferecer aos seus funcionarios 

oportunidades que venham a torna-los mais comprometidos com o trabalho. 

Os diversos estabelecimentos que dia ap6s dia recrutam e selecionam 

pessoas que trabalhem em prol de seus objetivos, se veem muitas vezes frustrados 

e desanimados aos constatar que estao sempre selecionando novas pessoas ao 

mesmo tempo em que estao desligando outras. E os desligamentos podem estar 

ocorrendo por vontade de empresa ou do proprio funcionario. 

A questao e que muitas vezes e diffcil manter funcionarios satisfeitos, felizes e 

comprometidos dentro das empresas. Manter funcionarios nao e necessariamente 

um problema, no entanto, muitas vezes estes funcionarios estao infelizes e 

frustrados e transmitem esse descontentamento aos clientes seja na forma de uma 

mal atendimento ou na falta de qualidade durante a produ<;ao de um produto. 

Atraves da pesquisa realizada neste trabalho, algumas situa<;oes puderam ser 

analisadas e percebidas. Assim, torna-se possfvel perceber algumas necessidades 

expressas pelos funcionarios que podem ser desenvolvidas ou ate mesmo 

melhoradas pela administra<;ao da Primeira lgreja Presbiteriana Independents. 
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Atraves da pesquisa, pode-se perceber urn nfvel de comprometimento 

relativamente alto dentro dos funcionarios da instituigao, pais 73% dos entrevistados 

respondeu que prefere permanecerem na instituigao quando questionados se 

mudariam de emprego no caso de receberem uma nova oferta de emprego. 

Alem disso, grandes partes dos entrevistados, mostrassem satisfeitos com seu 

emprego atual. lsto tende a levar o funcionario ao comprometimento, uma vez que, 

estando satisfeito ele encontrara motivos que o levem a se comprometer com seu 

trabalho. 

Outro aspecto positive levantado na pesquisa foi de que os funcionarios estao 

satisfeitos com as instalagoes oferecidas pela empresa. lsto significa que, 

aparentemente nao existem grandes necessidades de mudanga no ambiente ffsico 

do local, como aumentar a luminosidade ou melhorar as condigoes ergonomicas 

estabelecidas na instituigao. 

Ainda uma outra descoberta bastante positiva feita atraves da pesquisa e que 

os relacionamentos que vern sendo estabelecidos dentro da instituigao tern sido 

positives na vida dos funcionarios, pais todos se mostram satisfeitos nesse sentido. 

Com relagao aos aspectos que ja vern se apresentando relativamente bern, a 

recomendagao e que a empresa mantenha a gestao destas praticas da maneira 

como vern gerindo, buscando sempre a melhoria continua destes aspectos. 

lncentivar que os funcionarios trabalhem em equipe e se conhegam, 

estreitando seus relacionamentos pode ser bastante positive para tornar o clima 

organizacional ainda melhor. 

A satisfagao dos funcionarios com relagao as instalagoes nao significa que 

elas devem permanecer da maneira como estao para sempre. Pequenas reformar 

peri6dicas, como pinturas e realocagao de m6veis podem tornar o ambiente ainda 

mais agradavel. 

No entanto, alguns aspectos merecem atengao especial, como e o caso das 

oportunidades de crescimento profissional oferecida pelo empregador. As maiorias 

dos entrevistados buscam esta oportunidade quando esta a procura de urn novo 

emprego. Demonstram estar interessados em se desenvolver em suas carreiras e 
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por perceber o quando estao evoluindo em decorrencia das atividades profissionais 

que vern desenvolvendo. 

E mais, alem de pensarem em desenvolvimento profissional quando buscam 

urn novo emprego, os funcionarios gostariam que atualmente, em seus empregos 

pudessem desempenhar suas atividades pensando em urn plano maior para suas 

carreiras, esperam estfmulos e incentives externos para poderem aprender mais e 

desenvolverem todas as habilidades adquiridas seja de forma te6rica, em escolas e 

universidades, ou de forma pratica, em empregos anteriores. 

Sobre praticas de Recursos Humanos, quase que a totalidade dos 

entrevistados respondeu considera-las muito importante dentro de uma instituigao. 

Pode-se entao perceber a necessidade e o interesse que as pessoas tern em 

identificar-se com praticas de RH desenvolvidas pela instituic;ao. 

Quando questionados sobre o interesse em ter parentes e amigos trabalhando 

na mesma instituic;ao em que trabalham, a maioria mostrasse em duvida ou 

desfavoravel neste sentido. Obviamente existem diversos fatores que podem 

influenciar esta resposta, mas algo deve ser levado em considerac;ao, pessoas que 

estao extremamente satisfeitas e comprometidas com seu trabalho tendem a desejar 

que pessoas pelas quais ela nutre carinho tambem possam se sentir satisfeitas como 

ela. lsso as leva a pensar em ter essas pessoas trabalhando com elas, nas 

organizac;oes em que elas trabalham. 

Na pergunta referente a remunerac;ao, 72% dos entrevistados consideram sua 

remunerac;ao entre regular e pessima. Aparentemente este nao e urn resultado 

positive para a instituic;ao. 

Existem algumas recomendac;oes para os casos menos positives encontrados 

nos resultados da pesquisam, como, por exemplo, desenvolver uma polftica de 

salaries para os funcionarios. A 1a IPI poderia realizar algumas pesquisas de 

mercado com instituic;oes que tenham a mesma finalidade ou finalidades parecidas 

com a sua para entender como esta o mercado de Curitiba. 

Desta maneira seria possfvel identificar possfveis necessidades de melhoria, 

ou ate mesmo, argumentos positives para mostrar aos funcionarios como ele estao 

inseridos dentro do mercado curitibano. 
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Os funcionarios ja estao conscientes sabre a importancia de existirem polfticas 

e praticas de RH dentro das instituigoes, neste caso, seria interessante dialogar com 

os funcionarios para que eles entendam que dentro de uma estrutura como a da 

instituigao em questao, seria inviavel possuir um departamento inteiro de Recursos 

Humanos, mas que, no entanto algumas praticas seriam desenvolvidas com o intuito 

de beneficiar a todos. 

Uma sugestao seria envolver os pr6prios funcionarios na criagao dessas 

praticas. lsto poderia se tornar um incentive para que todos participassem das 

atividades administrativas da igreja, alem de demonstrar ainda mais 

comprometimento par parte da igreja com seus funcionarios. 

A questao do desenvolvimento dos funcionarios pode ser feita de diversas 

maneiras, desde a simples conscientizagao sabre a importancia do estudo para os 

funcionarios, ate a criagao de beneffcios financeiros na carreira dos funcionarios. 

Como a igreja possui trabalhadores que ainda nao conclufram o Ensino Media, 

poderia ser desenvolvida uma campanha apresentando os beneffcios que podem ser 

adquiridos atraves do estudo. Pequenos incentives, como uma cesta basica, 

poderiam ser distribufdos para os funcionarios que optassem par voltar a estudar, 

como forma de estfmulo. 

Ainda poderiam ser desenvolvidas atividades culturais simples que levassem 

os profissionais a se atualizarem sabre suas profissoes e sabre assuntos da 

atualidade, como economia, globalizagao, mercado financeiro, polftica e outros. 

Palestrar voluntarias sabre economia no lar, poupanga e assuntos 

relacionados ao dinheiro poderiam ser dadas aos funcionarios para que eles 

aprendessem a lidar com suas rendas, de maneira a otimizarem aquila que ganham. 

Atividades desenvolvidas fora do ambiente de trabalho tambem poderiam ser 

exploradas, objetivando melhorar ainda mais os relacionamentos existentes no 

trabalho e tambem valorizar os indivfduos, demonstrando interesse par parte da 

administragao em conhecer outros aspectos dos funcionarios, alem do aspecto 

profissional. 

Entender as necessidades especfficas dos funcionarios, para poder 

desenvolve-los profissionalmente e de extrema importancia. Par isso, a realizagoes 
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de reuni6es peri6dicas com os trabalhadores para ouvi-los traria grandes beneffcios 

a todos. lsto tambem geraria urn alto nfvel de comprometimento no funcionario na 

medida em que ele sente que suas opini6es sao ouvidas e de que a presenc;a dele 

dentro da instituic;ao realmente faz diferenc;a. 

Desta maneira ele podera perceber que e pec;a fundamental no 

desenvolvimento da em igreja e em seu proprio desenvolvimento tambem. 
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6. CONCLUSAO 

Em urn mundo cada vez mais competitive, nada mais importante do que saber 

aliar for9as, diminuindo amea9as e abrindo novas horizontes. As estrategias 

organizacionais sao fundamentais como diferencial em urn ambiente cada vez mais 

cheio de oportunidades e ao menos tempo restrito apenas aos melhores. 

Dentro de urn cenario cada vez mais propenso a mudan9as e preciso 

desenvolver maquina adaptaveis que possam ser alteradas a qualquer instante para 

atender novas demandas. 

No entanto, nada vale desenvolver novas tecnologias sem antes alicer9ar uma 

for9a de trabalho competente e eficaz que possa ser altamente flexfvel e confiavel. 

Acima de tudo, e importante encontrar pessoas realmente comprometidas, que 

estejam dispostas a dedicar suas capacidades ffsicas e intelectuais para o 

desenvolvimento organizacional. 

E atraves de uma for9a de trabalho engajada que o verdadeiro diferencial 

competitive sera alcan9ado e este comprometimento pode estar diretamente ligado 

ao tipo de polfticas e praticas de Recursos Humanos desenvolvidas nas 

organiza96es. 

Atualmente, muito tern se falado sabre o desenvolvimento de uma area de 

Recursos Humanos, ou Gestao de Pessoas, estrategica. No entanto, pouco ainda se 

sabe sabre isso, e este assunto tern sido alvo de diversos pensadores. 

0 que realmente esta em jogo, no entanto e a capacidade que as empresas, 

ou os RHs, tern de engajar seus funcionarios fazendo com que eles contribuam ao 

maximo com os objetivos empresariais. 

E a medida em que os gestores e lfderes encontram maneira de entrela9ar 

objetivos empresariais com objetivos profissionais e ate pessoais de seus 

funcionarios, mais facil eles atingirao o comprometimento de seus funcionarios. 

Do ponto de vista da empresa, isso trara diversos beneffcios economicos, 

quando as metas forem atingidas e essencialmente o lucro for otimizado. 
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Com relagao aos funcionarios, certamente ele ira atingir a realizagao 

profissional dentro do ambiente de trabalho e levara essa realizagao ate o seu 

ambiente social, familiar e de lazer, sentindo-se mais valorizado e otimista. 

Para a sociedade, a geragao de empregos duradouros e bastante positiva a 

medida em que torna as relagoes ainda mais s6lidas e confiaveis, permitido assim 

atingir do bern estar social. 

Enfim, o comprometimento no trabalho, apesar de ser urn tema novo e ainda 

com muitas coisas a serem descobertas, ja desperta anseio multiples que sendo 

realizados poderao beneficiar de maneira geral, diversas camadas da sociedade. 

E atraves do comprometimento que diversas atividades do dia-a-dia sao 

realizadas e e atraves do comprometimento que novas, maiores e melhores coisas 

poderao se tornar realidade. 

Atraves dos estudos e resultados desenvolvidos foi passive! perceber a forte 

influencia das politicas de Recursos Humanos com o comprometimento no trabalho. 

Os fortes indicios de que a presenga de praticas de recursos humana e fundamental 

as instituigoes mostra que e atraves destas poderosas ferramentas que as empresas 

irao atingir o maximo comprometimento de seus funcionarios. 

Mais uma vez a teoria vern samar a pratica quando as bibliografias 

apresentam fatos e dados que comprovam a importancia da utilizagao de politicas de 

gestao no ambiente de trabalho. 

Gragas a estes estudos, e passive! hoje entender urn pouco melhor na 

dimensao que a comprometimento no trabalho vern tomando dentro da sociedade 

atual. E e com base nestes estudos que se pode tambem comprovar com estudos 

praticos impactos organizacionais e fatores que levam o trabalhador a ser mais ou 

menos comprometido. 
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