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Resumo: Este artigo utiliza mapas cognitivos de conteúdo para avaliar, 
junto a profissionais de RH, a compreensão desses funcionários em relação a 
duas teorias de maior impacto na gestão de pessoas atualmente: os contratos 
psicológicos e o comprometimento organizacional. Para isso, são entrevistados 
psicólogos e profissionais de outras áreas, com base em questionários de res-
posta aberta, sendo elas avaliadas a partir da análise de conteúdo. Os resulta-
dos indicam diferenças na forma como os dois grupos entendem os construtos 
em questão, além de pouca clareza acerca dos mesmos. Destaca-se, ainda, a 
importância de estudos futuros sobre os contratos psicológicos no Brasil e dos 
diferentes vínculos com o trabalho. 
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PSYCHOLOGICAL CONTRACTS AND COMMITMENT: COGNITIVE MAPPING 
OF BOTH CONSTRUCTS IN A GROUP OF HR PROFESSIONALS

abstRact: This study used content cognitive maps to evaluate the com-
prehension of organizational commitment and psychological contracts for HR 
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professionals. The sample was a group of psychologist and other of bachelors 
of other areas. They were interviewed based on open questionnaires, and the 
responses were evaluated with content analysis technique. The results indicate 
differences in groups’ comprehension of both constructs, and a narrow unders-
tanding of them. It’s also important to emphasize the need of future research 
on Psychological Contracts in Brazil, and different work relations.

Key-woRds: psychological contracts, commitment, cognitive maps

Introdução

O estudo da dinâmica organizacional sofreu significativas alterações a partir da se-
gunda metade do século 20. Essas mudanças, acompanhando transformações não menos 
drásticas nas rotinas das empresas, passaram a considerar o fator humano como peça cen-
tral para o desenvolvimento de qualquer estratégia e para o sucesso de todo processo de 
mudança na organização. Dessa forma, considerando-se o crescente nível de turbulência 
com o qual as organizações tendem a se defrontar, considerar o fator humano passa a ser 
essencial para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo.

Na tentativa de considerar as pessoas envolvidas nos processos organizacionais, 
torna-se necessário que se desenvolvam novas teorias da organização que permitam con-
templar a diversidade e multideterminação humana, bem como os fatores subjetivos em 
jogo. Além disso, o uso de técnicas e estratégias para lidar com esse tipo de informação 
passa a ser igualmente relevante, de modo que se possa sintetizar os dados oferecidos e 
simplificar processos decisórios e a apreensão dos resultados obtidos.

Este artigo utiliza mapas cognitivos de conteúdo para avaliar, junto a profissionais 
de RH, a compreensão desses funcionários em relação a duas teorias de maior impacto na 
gestão de pessoas, atualmente: os contratos psicológicos e o comprometimento organi-
zacional. Assim, o artigo procura verificar a compreensão de profissionais que lidam com 
o fator humano no trabalho em suas rotinas, no que se refere a ambos, por considerar a 
amplitude de seu impacto. Por fim, para ilustrar e organizar os dados obtidos, trabalhou-se 
com mapas cognitivos, uma vez que essa ferramenta permite a organização de modelos 
mentais, tornando possível a compreensão da organização mental de temas complexos.

Mapas cognitivos

De acordo com Bastos (2002), o conceito de mapas cognitivos tem início na Psi-
cologia por meio dos experimentos realizados em labirintos por E. Tolman (1948). Esse 
autor acredita que no decorrer da aprendizagem no labirinto, algo como um mapa do 
ambiente se forma no cérebro do rato. Ele também utiliza esse conceito para explicar a 
discrepância observada no desempenho de animais familiarizados com o labirinto.  

Posteriormente, Laszlo et al. (apud Bastos, 2002) definiram o conceito de mapa cog-
nitivo como a representação do ambiente pelo organismo, no cérebro do indivíduo. E é por 
meio dessa representação que os indivíduos compreendem o ambiente que os cerca, como 
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Bastos (2002) pontua. No entanto, tal representação não corresponde a uma cópia perfeita 
do ambiente, como assinala Laszlo et al. (apud Bastos, 2002). 

Mesmo assim, conforme Swan (1997), os mapas seriam úteis na resolução de pro-
blemas similares, pois ao se deparar com a situação problema, o indivíduo se valeria desses 
mapas para compreender a dificuldade e iniciar um curso de ação. Além disso, os mapas 
cognitivos são dinâmicos. Desse modo, mudam ao processar uma nova informação e tam-
bém determinam como ela é selecionada para ser processada sendo, em alguma medida, 
auto confirmatórios (swan, 1995; Barttlett apud swan, 1997).

Tais informações, no que diz respeito aos mapas elaborados por seres humanos, se 
referem a mais aspectos, além daqueles do ambiente físico. Assim, uma vez que são me-
diados pela linguagem, constituem-se como mapas de conceitos, conforme Csányi (apud 
Bastos, 2002). Mapas que organizam regularidades percebidas pelos indivíduos, de acor-
do com Weick e Bougon (apud Bastos, 2002).

Os mapas são ordenados por Huff  (1990) em cinco conjuntos. Essa classificação 
os organiza tomando por base o nível de interpretação empregado na sua elaboração. Eles 
também são diferenciados dos mapas que têm por foco o conteúdo manifesto e avaliam 
a atenção, associação e importância dos materiais manifestos; aos mapas que investigam 
schemas, enquadramentos e códigos perceptuais. Fiol e Huff  (1992) focam três tipos dos 
mapas mais empregados nas pesquisas organizacionais: de identidade, de categorização e 
causais, e de argumento. 

Os mapas de identidade são aqueles que assimilam os conceitos dos quais os in-
divíduos se valem para organizar seu entendimento de um problema ou campo especial 
(Fiol e HuFF, 1992). Esses mapas são a base para os demais. No que tange aos mapas de 
categorização, sabe-se que objetivam revelar como os indivíduos estruturam seu conhe-
cimento. Tais mapas têm como pressupostos o resgate da memória organizada realizado 
pelo pensamento, o processo de categorização e a emergência do significado de um con-
ceito pelo contraste com os outros. Esse grupo de mapas tem sua metodologia apoiada na 
teoria dos construtos pessoais de G. Kelly (Bastos, 2002). 

Além desses, também são empregados os mapas causais. Conforme Bastos (2002), 
os mapas causais, amplamente utilizados nas pesquisas organizacionais, propiciam o en-
tendimento das ligações entre ações e consequências em longo prazo feitas pelos indiví-
duos e as suposições inerentes a essas ligações. 

Comprometimento

De acordo com Glenn e Mallot (2005), as organizações são compostas pela inte-
ração entre os comportamentos entrelaçados (relacionados entre si) dos colaboradores e 
os respectivos produtos. Tais procedimentos, por sua vez, são o resultado de contingên-
cias de seleção comportamentais, tanto internas quanto externas. As contingências são 
definidas como a relação entre os comportamentos dos indivíduos e as consequências 
produzidas pelo seu proceder.

Essas contingências cada vez mais têm obrigado as organizações a compreende-
rem o comportamento dos seus colaboradores no contexto de trabalho, haja vista a sua 
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importância para a oferta de um serviço ou produto de qualidade, o que tem forte peso 
na sobrevivência da organização. Também em função dessa necessidade, a Psicologia 
organizacional tem dado grande importância ao estudo do comprometimento organi-
zacional, investigando suas diferentes bases e focos (tamayo et al., 2001; siqueira e 
Gomide Júnior, 2004).

siqueira e Gomide Júnior (2004) mostram que vários estudos foram empreendidos 
a fim de compreender os alicerces do vínculo do funcionário com a instituição onde ele 
trabalha, ou seja, seu comprometimento organizacional. Dentre os estudos mais antigos, 
encontram-se o de Dubin, no qual aparece o conceito central life interest, realizado em 1956, 
e o de Lodahl e Kejner, de 1965, que utiliza o conceito de job involvement. Após esses, mui-
tos outros estudos se seguiram, a maioria na década de 1970. Então, novos construtos 
foram produzidos sem rigor na delimitação teórica (Bastos, 1995).

De acordo com Becker (1992), houve uma diversificação dos estudos acerca do 
comprometimento com as duas esferas advogadas por Dubin, Hedley e Taveggia (apud 
Bastos, 1995). A primeira diz respeito ao ambiente laboral que atua como gerador de afe-
to. A segunda, por sua vez, refere-se às respostas dadas pelo indivíduo aos componentes 
do ambiente de trabalho.

Becker (1992) aponta que essas esferas vêm sendo consideradas como focos e 
bases. Morrow (apud Bastos, 1997) postula a existência de cinco: valores, organização, car-
reira, trabalho e sindicato. Já Bishop, Scott, Lee, Carswell, Allen e Morrow, (apud tamayo 
et al., 2001) advogam a existência de seis tipos de comprometimento: com o trabalho, com 
o emprego, com a carreira, com a equipe, com o sindicato e com a organização. 

Portanto, existe a possibilidade de múltiplos comprometimentos, com diferentes 
focos do ambiente de trabalho. Além da diversidade de focos, a literatura discute que a 
natureza do vínculo de comprometimento pode ser diferente. Essa possibilidade justifica 
a proposição de diferentes bases para o comprometimento, dentre as quais as três mais 
estudadas são as bases afetiva, instrumental, normativa. 

Dentre essas bases do comprometimento organizacional, uma, por um maior período 
de tempo, chamou a atenção dos pesquisadores: a base afetiva (mowday, steers e Porter 
apud medeiros, 2003; mowday et al., meyer e allen apud alBuquerque e tróccoli, 2004). 
Mowday et al. iniciaram seus estudos nos anos de 1970 e terminaram por validar o Organiza-
tional Commitment Questionnaire (OCQ). Esse instrumento foi elaborado com base no entendi-
mento de que o comprometimento organizacional constituía-se de (1) concordância com os 
objetivos e valores da organização; (2) motivação para empenhar-se para o bem da empresa; 
e (3) desejo de permanecer como colaborador da mesma. Além disso, medeiros (2003) co-
loca que foi validado no Brasil por Borges-Andrade, Afanasief  e Silva, no ano de 1989.

Em seguida, de acordo com Bastos (1995) e medeiros (2003), estão as pesqui-
sas pertencentes à tradição instrumental ou side-bets, criada por Becker (1960). Esse autor 
define o comprometimento instrumental como uma predisposição a agir segundo deter-
minados padrões de atividade. Esse tipo de comportamento, segundo Bastos (1995), é o 
resultado das recompensas que o colaborador obtém na organização e, principalmente, 
das consequências adversas que ele evita para permanecer na empresa. Um custo maior de 
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saída faz com que o indivíduo continue “comprometido” com a organização. Acredita-se 
que aqui o funcionário não tomou um verdadeiro compromisso com a organização, pois, 
se pudesse, a deixaria.

No que diz respeito ao comprometimento normativo, Wiener (1982) o coloca como 
a assimilação das regras da organização pelo colaborador e que o conduz a buscar os 
objetivos organizacionais. Logo, são comportamentos selecionados pelo ambiente organi-
zacional. A pesquisa de Wiener (1982) resulta do Modelo de Intenções Comportamentais 
desenvolvido por Fishbein, em 1967. Esse modelo trabalha com a predição e compreen-
são das intenções comportamentais. Também advoga que o comportamento do indivíduo 
resulta da intenção de emitir aquele procedimento. E tal intenção é determinada pela sua 
atitude para a execução do ato e por sua norma subjetiva ou percepção das pressões nor-
mativas referentes ao comportamento (wiener, 1982).

O crescimento da pesquisa sobre comprometimento foi tão intenso durante os 
anos de 1980 que, na década seguinte, já pôde gerar uma grande revisão, que consolidou 
o grande número de pesquisas conduzidas e publicadas. Trata-se da meta-análise realizada 
por matHieu e ZaJac (1990). Esses autores propuseram um esquema no qual são con-
templados os antecedentes, os correlatos e os consequentes do comprometimento organi-
zacional. Na categoria dos antecedentes encontram-se fatores pessoais, como por exemplo, 
a idade, estado civil, educação, competência pessoal percebida, capacidade, salário, ética 
protestante do trabalho; características dos aspectos do papel, que são a ambiguidade, 
conflito e sobrecarga; características do trabalho tais como variedade de habilidades, au-
tonomia das tarefas, mudança; fatores da relação líder/grupo tais como coesão grupal, 
independência de tarefa, comunicação do líder, consideração, participação e estruturação 
do mesmo (leader initiating structure); e características organizacionais (tamanho da organi-
zação e centralidade organizacional).

Quanto aos correlatos, eles são classificados em motivação (total, interna, envolvimen-
to com o trabalho e estresse) e satisfação com o trabalho (total, intrínseca, extrínseca, su-
pervisão, suporte dos colegas de trabalho, promoção, pagamento e trabalho próprio). Os 
consequentes, por sua vez, são as características do desempenho no trabalho (alternativas per-
cebidas de trabalho, intenção de busca, intenção de sair, comparecimento, lateness, e turnover). 
Percebe-se, por meio da leitura dessa meta-análise que o BES não aparece como correlato 
nos estudos anteriores.

Contratos psicológicos

O tema “contratos psicológicos”, embora não seja exatamente um tema recente, 
há mudanças na forma como é concebido, bem como a falta de publicações no cenário 
nacional aportam a um aspecto comum de inovação ao mesmo. Os autores que se debru-
çaram de maneira mais detida nas origens do tema (roeHlinG, 1997; conway e Briner, 
2005; e cullinae e dundon, 2006) concordam entre si que o assunto, embora tenha 
sido iniciado com Argyris e Levinson, tem raízes mais antigas, chegando aos filósofos 
contratualistas da Grécia Antiga, para citar a referência mais remota. Mas nem mesmo a 
concepção inicial de Argyris, tampouco a de Levinson se mantêm. 
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Para os autores desse momento inicial, o contrato psicológico poderia ser facil-
mente entendido em termos das expectativas “mútuas das quais as partes nem sempre 
têm consciência plena, mas que ainda assim regulam a sua relação recíproca” (levinson 
e al apud roeHlinG, 1997). Diversos autores irão contribuir, ao longo dos anos, com 
estudos e ideias que implementam o construto. Contudo, quando Denise Rousseau lan-
ça seu primeiro trabalho focado no tema, a perspectiva passa se ser alterada de maneira 
mais expressiva.

 Em seu estudo inicial sobre o tema, em 1989, Rousseau introduz algumas mu-
danças ao conceito de contrato psicológico, duas delas, em especial, influenciaram toda a 
literatura posterior. Em primeiro lugar, a autora distingue explicitamente pelo menos três 
níveis de análise para os contratos: o nível individual, com base nas expectativas e valores 
dos atores; o nível da relação, envolvendo díades, estudos intra e interorganizacionais; e o 
nível organizacional, envolvendo as práticas e expectativas desta. 

Uma segunda mudança é a conceituação de contrato, que passa a focar um tipo 
específico de obrigação: aquela baseada em promessas percebidas e crenças em torno 
dessa relação. Dessa maneira, o tema passa a envolver algo mais forte do que somente 
uma expectativa, mas uma promessa tácita, cujo não-cumprimento corre o risco de gerar 
o sentimento de violação, de engodo.

A partir de então, uma série de concepções começam a se desenvolver. Há concor-
dância entre os autores com relação às características que delimitam e definem o construto 
(sels et al., 2004; mucHinsk, 2004; cavanauGH e noe, 1999; rousseau, 1995, 2000 e 2005; 
tHomas, au e ravlin, 2003), dentre elas: os contratos têm orientação para o futuro – esse 
elemento é o que dá estabilidade à relação de troca, diferenciando de outras transações de 
duração mais estreita; os contratos são subjetivos – uma vez que se referem a um sistema de 
crenças individuais, relacionadas à maneira como o acordo de trabalho é interpretado, enten-
dido e cumprido, com base na interação diária do indivíduo com seu ambiente de trabalho. 

Esse elemento também implica no fato de que cada parte envolvida acredita que 
ambas fizeram promessas e aceitaram condições iguais de acordo, o que nem sempre é 
verdade; os contratos implicam em algum grau de reciprocidade – nesse caso, não se fala 
em obrigações exatamente iguais, mas, ao ser uma troca, espera-se mutualidade e sintonia 
na relação, o que implica a percepção de justiça entre os envolvidos, com consequências 
na percepção de injustiças, avaliadas como violações de contrato.

A partir desse primeiro momento, o tema passa a ganhar um novo eixo e novo 
fôlego nas produções. É a partir de Rousseau (1995) que surgem as primeiras tipologias 
para delimitar melhor o que seria o contrato psicológico, definindo também os possíveis 
tipos desse contrato. A primeira e possivelmente mais conhecida tipologia é proposta por 
Rousseau (1995), levando-se em conta as duas dimensões que melhor diferenciariam os 
tipos de contrato psicológico: a estrutura temporal, ou seja, a duração esperada para a 
relação de troca entre organização e trabalhador; e a tangibilidade, isto é, o grau de espe-
cificidade ou de difusão e imprecisão nas obrigações recíprocas. A partir do cruzamento 
entre essas duas dimensões, surgem quatro tipos diferentes de contrato psicológico, con-
forme a Figura 1 apresenta.
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Termos de Performance

Transicional

Transacional

Balanceado

Curta

Duração

Longa

Transacional/
Sem garantias

Não-Específicos

Relacional

Figura 1: Tipos de contrato psicológico. Extraído de Rousseau (2005)

Esses quatro tipos são definidos, segundo Rousseau (1995, 2005), da seguinte maneira:
Relacional: arranjo de emprego de longa duração ou sem final especificado, baseado 

em confiança e lealdade mútuas. As recompensas são vinculadas ao pertencimento e à 
participação na organização, sendo pouco condicionadas à performance.

Balanceado: arranjo dinâmico e sem um final determinado, condicionado pelo su-
cesso econômico da organização e por oportunidades de desenvolvimento e crescimento 
na carreira para o funcionário. Ambas as partes contribuem grandemente para a apren-
dizagem e o desenvolvimento mútuos. As recompensas têm por base a performance e as 
contribuições para com vantagens trazidas à empresa, especialmente diante de demandas 
relacionadas às pressões de mercado.

Transacional: arranjo de duração curta ou limitada, focado mais fortemente na troca 
econômica; as obrigações são específicas e estreitas e o envolvimento do trabalhador com 
a organização é limitado.

Transicional: não é exatamente uma forma de contrato, mas um estado cognitivo 
que reflete as consequências da mudança organizacional e as transições que apresentam 
diferenças do arranjo de trabalho previamente estabelecido. 

Dessa forma, os contratos psicológicos de trabalho e o comprometimento orga-
nizacional apresentam algumas características em comum. Em primeiro lugar, ambos de-
correm de um momento em que se sente a necessidade de considerar o fator humano 
no trabalho, dada a dinâmica que o ambiente organizacional passa a assumir. Além disso, 
em ambos existe a consideração, mais ou menos implícita de acordo com o construto em 
questão, das trocas envolvidas entre trabalhadores e organização, bem como o impacto da 
natureza dessa troca. 

Cada um, no entanto, embora apresente interconexão com o outro, tem sua pró-
pria identidade, com características que o delimitam e diferenciam do outro. O assunto 
comprometimento organizacional conta com uma maior difusão em território nacional, 
especialmente a partir dos trabalhos de Bastos na década de 1990. O tema contrato psico-
lógico, por sua vez, embora exista há um tempo considerável, inclusive, sendo mais antigo 
que o comprometimento, e apesar de contar com um vasto número de publicações dis-
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ponível internacionalmente, conta com poucos trabalhos produzidos no Brasil, e mesmo 
esses começam a surgir nos últimos cinco anos. Tendo esse fato em consideração, bem 
como o impacto de ambos os temas para lidar com o fator humano no trabalho, este arti-
go procura investigar, a partir do uso de mapas cognitivos, a maneira como profissionais 
de Recursos Humanos, psicólogos e não-psicólogos, compreendem esses dois assuntos.

Métodos

Os mapas cognitivos são instrumentos utilizados para representar, através de rede 
semântica, uma situação. A sua construção inicia-se a partir do discurso do(s) ator(es), 
onde os construtos associados ao tema são posteriormente utilizados para uma represen-
tação gráfica do esquema mental. 

Para objetivos deste artigo, foram selecionados 20 profissionais que atuam em Recur-
sos Humanos na região da cidade de Salvador, BA, dos quais metade era composto de pes-
soas graduadas em Psicologia, enquanto a outra parte era de graduados em outros cursos. 
A entrevista seguiu um modelo estruturado, onde eram realizadas seis questões, sendo três 
específicas para o conceito de contrato psicológico (1 – Em que medida o contrato é psicológico?; 2 
– O que poderia ser um contrato psicológico?; 3 – O que seria uma violação do contrato psicológico?), e três 
para o de comprometimento organizacional (1 – O que é comprometimento?; 2 – O que fundamen-
ta o comprometimento?; 3 – É possível sustentar níveis elevados de comprometimento? De que maneira?). 
As respostas eram abertas, sendo, a seguir, agrupadas a partir das categorias elaboradas com 
base em análise de conteúdo. Essas divisões foram, por fim, organizadas em mapas mentais, 
de modo a ilustrar a compreensão de cada grupo em relação aos temas em questão.

Tendo em vista que se buscou verificar como os profissionais entendem esses 
construtos, utilizou-se o mapa de identidade, por se tratar de um trabalho no campo con-
ceitual. A identificação dos conceitos mais fortes se deu através da utilização das cores e 
da disposição em que as ideias apareceram no mapa, sendo que os construtos com maior 
frequência apresentaram-se no mapa com tons mais fortes e com a disposição acima dos 
construtos menos evocados.

Resultados

O primeiro questionário foi aplicado junto aos profissionais de RH que não ha-
viam feito o curso superior em Psicologia. Os construtos contrato psicológico e com-
prometimento organizacional foram então averiguados e os resultados estão descritos 
na Figura 2 e na Figura 3. 

Em relação aos conceitos evocados em cada uma das questões, os resultados apre-
sentam-se da seguinte maneira:

1. Em que medida o contrato é psicológico?
Nessa questão, fica subjacente a noção do contrato psicológico como construto 

elaborado a partir da interação com a organização e, de alguma maneira, indo além da sim-
ples relação de obrigações contratuais. Nesse sentido, os conceitos que compõem o mapa 
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cognitivo são de que um contrato é psicológico na medida em que envolve: expectativas 
nos contratados (contrato psicológico) (7); expectativas relacionadas ao tipo de relaciona-
mento com a gerência (4); expectativas do que cada parte dará ou receberá (4); ir além do 
contrato formal, uma vez que este é insuficiente para descrever o que o funcionário fará 
de fato (1).

2. O que poderia ser um contrato psicológico?
Em relação ao conceito de contrato psicológico propriamente dito, destaca-se um 

componente de inconsciência, que se soma ao fato de indicar algo que transcende os 
papéis formalmente definidos. Com isso, os elementos que fizeram parte da definição do 
construto foram: ações e atitudes que vão além do descrito no papel (8); elemento não 
necessariamente intencional (5); elementos que tendem a se tornarem conscientes em 
termos de importância a partir da sua falta/violação (2).

3. O que seria uma violação de um contrato psicológico?
Nesse aspecto, dois componentes surgem com alguma independência. Embora em 

ambos os casos a subjetividade seja um componente central, a violação é entendida como 
uma afronta aos valores da organização (7); ou então, como uma violação do espaço psi-
cológico do trabalhador (3).

Figura 2: Mapa cognitivo dos profissionais de RH – contrato psicológico



Contratos psicológicos e comprometimento18

Com relação ao mesmo construto evocado pelos psicólogos, os resultados das 
três questões foram organizados conforme a figura abaixo. Nesse caso, alguns elementos 
mostram-se sensivelmente distintos do grupo de psicólogos.

1. Em que medida o contrato é psicológico?
Nesse grupo, dois elementos atuam na formação de um contrato psicológico. O 

primeiro e mais forte deles enfatiza as interações no ambiente de trabalho, com evocações 
tais como: vínculo entre as pessoas envolvidas (7); respeito pelo que foi pactuado formal-
mente e pelo que não o foi, mas respeitar é bom senso (3). Outro componente, que se 
relaciona a esse primeiro, enfatiza as expectativas que vão além do contrato formal, dada 
a limitação deste: envolve expectativas não descritas (5); contrato formal não tem como 
prever tudo o que é necessário para o bom andamento da relação (1).

2. O que poderia ser um contrato psicológico?
O conceito de contrato psicológico, de forma consonante com os conceitos 

expressos na questão anterior, enfatizam a interação entre as pessoas, além da subjeti-
vidade, com componentes que tratam de: vínculo emocional (8); o que não é palpável, 
mas é significativo.

Figura 3: Mapa cognitivo dos psicólogos – contrato psicológico
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3. O que seria uma violação de um contrato psicológico?
No caso das violações, o componente normativo surge de forma bastante demar-

cada, seja pelos valores envolvidos na cultura, seja pela relação de obrigações, seja por 
princípios éticos. O detalhe é que, nesse caso, o componente subjetivo se mostra menos 
presente, tendo as seguintes evocações: violação de valores da organização (6); quando 
uma das partes não faz o que foi negociado (4); qualquer tipo de falta ética (2).

Com isso, percebe-se a existência de concepções ligeiramente distintas do contrato 
psicológico. O grupo de psicólogos tende a enfatizar as interações e o sistema cultural da 
organização, além das trocas simbólicas efetuadas, mas com algum grau de consciência 
acerca dos valores, o que é patente na violação do contrato. O grupo de não-psicólogos, 
por sua vez, traz um conceito que enfatiza a subjetividade e processos nem sempre co-
nhecidos pelo próprio sujeito. Dessa maneira, tanto o contrato psicológico nem sempre 
será acessível sem uma reflexão sobre nossos próprios valores, por vezes intuitivos, como 
a violação estaria ligada ao “espaço psicológico” do indivíduo, numa perspectiva idiossin-
crática e de alguma maneira parcialmente inconsciente.

Ao se tratar do Comprometimento, os resultados obtidos são sumarizados nos ma-
pas apresentados nas figuras 4 e 5. No tocante aos conceitos aplicados a esse construto, 
os resultados dos profissionais de RH foram os seguintes:

1. O que é comprometimento?
A conceitualização de comprometimento aqui se dá por dois componentes. O pri-

meiro deles enfatiza a conexão da natureza afetiva com o envolvimento em relação a um 
objetivo (6) e vínculo entre comportamento e valores pessoais (4). O segundo indica 
fatores que levam à consecução de um objetivo, seja com base na Promessa implícita de 
realização de algo. (2), seja no sentimento ou motivo que gera uma atitude diferenciada e 
que move a realização do processo ou atividade (1).

2. O que fundamenta o comprometimento?
Em relação ao fundamento do comprometimento, o vínculo afetivo e a necessida-

de se mostram como elementos centrais na concepção do fenômeno, tendo destaque as 
evocações: envolvimento (7); vestir a camisa (5); necessidade, base instrumental (4).

3. É possível sustentar níveis elevados de comprometimento? De que maneira?
Em relação à gestão do comprometimento, nota-se a dificuldade de se estabelecer 

estratégias claras, indicando insegurança sobre como lidar com um fenômeno caracteri-
zado por variáveis subjetivas, a despeito da importância do mesmo. Assim, os rótulos que 
surgem são: dificuldade de lidar com a multiplicidade de interesses (6); valorização do 
indivíduo numa perspectiva holística (5); e tema altamente relevante (2).

Em se tratando dos psicólogos, quando questionados sobre os conceitos referentes ao 
comprometimento organizacional, os resultados foram os seguintes, conforme se vê na Figura 5:
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Figura 4: Mapa cognitivo dos profissionais de RH – comprometimento organizacional

1. O que é comprometimento?
Para esse grupo, o conceito de comprometimento é basicamente ligado a um nível 

destacado de empenho pessoal, somado à obrigação pessoal e componente normativo da 
relação de trocas na organização, como se vê nos componentes evocados: dedicação e o 
investimento de energia em prol da consecução de um objetivo previamente definido (6); 
dedicação ao que combinou com alguém (5); empenho extra (3).

2. O que fundamenta o comprometimento?
Em relação à base do comprometimento, a exemplo do outro grupo de profis-

sionais de RH, os psicólogos enfatizam o vínculo emocional. No entanto, esse grupo 
imputa aos valores morais e às obrigações assumidas um papel na composição do 
construto, conforme os rótulos: identificação com objetivo (7); obrigação assumida, 
base normativa (4).

3. É possível sustentar níveis elevados de comprometimento? De que maneira?
No caso do grupo de psicólogos, a despeito de se reconhecer a dificuldade de ge-

renciar um fator de forte natureza subjetiva, reconhece-se a influência de alguns elementos 
que servem de base para a manutenção do comprometimento. Nesse caso, a definição do 
comprometimento, associada ao empenho extra em relação a uma meta e às obrigações 
assumidas, dá um papel central aos processos de negociação das metas diretamente com a 
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força de trabalho. Assim, os conceitos mais salientes foram: negociar diretamente com os 
envolvidos (6); revisão de metas (4); metas desafiadoras (2); nem sempre é possível (2).

 Figura 5: Mapa cognitivo dos psicólogos – comprometimento organizacional

Conclusão

Atualmente, não se concebe a gestão sem o envolvimento direto do elemento 
humano. A competitividade somada às transformações nos diversos ambientes em que 
se inserem, obrigou as organizações a revisarem sua forma de atuar, o que fez dos estu-
dos sobre vínculos um dos grandes focos de pesquisadores e profissionais na gestão de 
pessoas. Mais ainda, isso ocasionou o surgimento de diversos rótulos para estudar essa 
relação entre organização e trabalhador, sobretudo na perspectiva do que condiciona o 
empenho extra por parte deste último.

Dois construtos de reconhecida importância para o chamado comportamento 
organizacional são o comprometimento e o contrato psicológico. A despeito do pri-
meiro já contar com vasta tradição de pesquisa no Brasil, enquanto o segundo apenas 
começa a aparecer em alguns estudos, é importante verificar até que ponto existe uma 
compreensão clara acerca da identidade dos fenômenos, tanto por parte dos acadêmi-
cos, como na atuação dos profissionais. 

No estudo, a partir da lógica dos mapas cognitivos, foi possível identificar a ma-
neira como são entendidos o contrato psicológico e comprometimento organizacional, 
entre os profissionais da área de Recursos Humanos que sejam psicólogos e outros 
profissionais que atuam nesse mesmo segmento. 
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Quando comparadas, a forma como profissionais de outras formações e os psi-
cólogos entendem o contrato psicológico se mostra particularmente diferenciada. Para 
os primeiros, os resultados indicam uma percepção intuitiva mais próxima do conceito 
de contrato psicológico proposto por pesquisadores e teóricos. A definição denota um 
tipo de vínculo que, não sendo formalizado, embasa-se em expectativas, ainda que sem 
a noção de promessa implícita. 

Essa concepção somente aparece de maneira mais explícita quando se trata do 
tema “violação do contrato”, com evocações relacionadas à violação de valores. Essas 
evocações, no entanto, aparecem com ênfase nos valores da organização. Além disso, 
diferentes elementos do conceito de contrato psicológico surgem, mas de forma pouco 
clara e pouco conectados entre si. A própria referência a valores da organização e do 
trabalhador surge em momentos diferentes, mas sem que sejam articuladas mais clara-
mente essas expectativas mútuas, dando a impressão de subjetividades isoladas. 

No grupo dos psicólogos, o contrato psicológico tem enfatizada a sua conotação 
de contrato propriamente, sendo o vínculo entre as partes a particularidade mais sa-
liente. Outras questões têm característica mais prescritiva ou com explicações menores. 
Uma segunda característica marcante é relativa à natureza do contrato. Nesse caso, a 
natureza emocional do vínculo é a que se sobressai. Dessa maneira, os outros tipos de 
vínculos possíveis acabam sendo esquecidos ou agrupados na categoria de vínculo emo-
cional, possivelmente por qualquer dos seus efeitos secundários. Em relação à violação 
do contrato, no entanto, as evocações indicam por um lado uma representação menos 
nítida entre os profissionais, mas que contempla mais aspectos da violação, incluindo as 
expectativas mútuas; a dimensão ética dos valores; e os valores da organização.

Em relação ao tema comprometimento organizacional, a noção de envolvimento 
relacionada à determinada meta ou curso de ação aparece de maneira mais ou menos 
direta, com a dedicação de empenho ou carga extra de energia para a sua execução. 
Contudo, no caso dos profissionais formados em outras áreas, o tema apresenta maior 
complexidade e menor integração entre as perspectivas. Nesse caso, o tema compro-
metimento aparece mais relacionado ao macrotema “vínculo”, considerando uma gama 
mais variada de fatores psicológicos na sua definição e na sua natureza. 

No caso dos psicólogos, além da identificação pura e simples com o objeto, exis-
tem referencias à base normativa, com base nas obrigações assumidas. Os demais pro-
fissionais, por sua vez, referem à base afetiva de forma indireta, e a base instrumental, 
mais próxima da tendência seguida por alguns grupos de pesquisadores na atualidade. 
Por fim, com relação às possíveis estratégias para a manutenção de níveis elevados de 
comprometimento, os dois grupos apontam perspectivas bastante distintas.

 De um lado, os psicólogos fazem prescrições relacionadas mais fortemente à 
dimensão dos indivíduos, com referências secundárias a políticas mais gerais de RH, en-
volvendo a revisão das metas. Uma possível explicação seria o fato de que o psicólogo, 
em sua formação, tende a observar numa perspectiva mais intersubjetiva. No segundo 
grupo, poucas prescrições foram apresentadas, sendo mais enfatizada a dificuldade de 
lidar com a diversidade e multideterminação. Nesse caso, a referência mais clara para 
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lidar com a questão reside na manutenção de uma perspectiva holística para o gerencia-
mento de pessoas.

De maneira geral, o estudo aponta a pouca clareza em relação aos fenômenos 
abordados, havendo aproximação semântica considerável em alguns momentos. Essa 
falta de clareza indica a necessidade de estudos que explorem melhor a identidade dos 
diversos vínculos com o trabalho, em termos de suas aproximações e de suas identida-
des. Este artigo, embora com caráter exploratório e sem a pretensão de generalizações, 
permite que sejam elaboradas algumas reflexões, no sentido de aprofundamento nos 
estudos dos vínculos, para além dos conceitos até então trabalhados.
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