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Resumo

Nogueira, Alexandre Santana; Lemos, Ana Heloisa da Costa.
Comprometimento dos Oficiais Intendentes com a Organização
Comando da Aeronáutica. Rio de Janeiro, 2011. 90p. Dissertação de
Mestrado - Departamento de Administração, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Para uma organização alcançar os seus objetivos o comprometimento dos
seus colaboradores é fundamental. Por esse motivo, o entendimento dos fatores
que influenciam o comprometimento dos indivíduos para com as suas
organizações tem inspirado o trabalho de inúmeros pesquisadores. Ao desafio de
comprometer a força de trabalho pode-se acrescentar a dificuldade de fazê-lo em
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ambientes organizacionais em que convivem indivíduos de pelo menos quatro
diferentes

gerações.

As

possíveis

diferenças

geracionais,

no ambiente

organizacional, também têm motivado diversos estudos. Tendo como pano de
fundo essas questões, o presente trabalho buscou unir os dois temas e teve como
objetivo a identificação e a análise do grau de comprometimento organizacional
dos oficiais intendentes do Comando da Aeronáutica, pertencentes à Geração X
(indivíduos nascidos entre 1965 a 1979) e à Geração Y (indivíduos nascidos a
partir de 1980), que são as gerações prevalentes nas organizações, nos dias de
hoje. Para tal, foi realizado um levantamento, utilizando-se um modelo de
múltiplas bases para mensurar o comprometimento organizacional: a Escala de
Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO). A escala avalia sete bases
do comprometimento organizacional: afetiva; obrigação em permanecer;
obrigação pelo desempenho; afiliativa; falta de recompensas e oportunidades;
linha consistente de atividade e escassez de alternativas. A análise dos dados
obtidos apontou similaridades entre as duas gerações avaliadas, no que diz
respeito às bases de comprometimento. Tanto os respondentes da Geração X,
quanto os da Y apresentaram um alto comprometimento em relação à base
obrigação pelo desempenho e um comprometimento acima da média em relação à
base afetiva, bem como um baixo comprometimento em relação às bases
obrigação em permanecer e escassez de alternativas. Contudo, houve pequenas
diferenças quantos às bases afiliativa e linha consistente de atividade, tendo a

Geração X, nessas bases, apresentado comprometimento abaixo da média, e a
Geração Y, baixo comprometimento.

Palavras-chave
Comportamento

organizacional;

comprometimento
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diferenças geracionais; gestão de recursos humanos.

organizacional;

Abstract

Nogueira, Alexandre Santana; Lemos, Ana Heloisa da Costa (Advisor).
Logistics Officers’ Commitment with Air Force Command
Organization. Rio de Janeiro, 2011. 90p. Msc. Dissertation - Departamento
de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
For an organization to achieve its goals, the commitment of its employees is
essential. Therefore, understanding the factors that influence the commitment of
individuals to their organizations has inspired the work of many researchers. To
the challenge of committing the working force one can add the difficulty of
performing this task in organization environments where at least four different
generations are enclosed. Possible generational differences in the organizational
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0813064/CA

environment, have also motivated many studies. Having these issues as a
background, the present work sought to unite these two themes, as well as had as
its objective the identification and the analysis of the main factors that influence
the organizational commitment of the Brazilian Airforce administration officers
from the X Generation (individuals born between 1965 and 1979) and from the Y
Generation (individuals born from 1980 onwards), for these are the more
prevalent generations in the organizations at the moment. In order to achieve this
objective, a survey was conducted, using a model of multiple databases to
measure organizational commitment: the Scale Bases of Organizational
Commitment. This scale evaluates seven bases of the organizational commitment:
affective; obligation to remain; obligation for performance; affiliative; lack of
rewards and opportunities; consistent line of activity and lack of alternatives. The
data analysis indicated similarities between the two generations evaluated
regarding the bases of commitment. Both X Generation respondents, as those of Y
revealed a high commitment regarding the “obligation for performance” base and
a commitment above average regarding the “affective” base, as well as a low
commitment regarding the “obligation to remain” and “lack of alternatives” bases.
In relation to the “affiliative” and “consistent line of activity” bases, however, a
small difference could be observed, where the X Generation presented a
commitment below average, and the Y Generation a low commitment.

Keywords
Organizational

behavior;

organizational
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differences; human resources management.
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