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Introdução: Nas últimas décadas, assistimos uma série de mudanças mundiais. Essas
transformações impactaram o ambiente de trabalho e as relações entre os indivíduos e
organizações. A qualidade de vida dos empregados depende do funcionamento das
organizações, considerando um conjunto de fatores, seu conteúdo e características do
ambiente no qual ele se realiza, predizendo assim, a rotina da organização. Portanto,
buscamos conhecer as condições de trabalho e o nível de comprometimento em que
cooperados e empregados de uma cooperativa de transporte realizam suas atividades
cotidianas e investigar possíveis impactos que as condições de trabalho possam ter no
nível de comprometimento destes trabalhadores. Objetivo: Esta pesquisa teve como
objetivo levantar os impactos das condições de trabalho no comprometimento
organizacional em profissionais de uma cooperativa de transportes da região do Vale
do Aço e explorar entre as características pessoais (gênero, escolaridade, idade e
estado civil), possíveis fatores explicativos para os diferentes padrões de
comprometimento. Metodologia: O trabalho consistiu em um estudo
quantitativo-descritivo, tendo como objetivo descrever características de determinado
grupo ou fenômeno e estabelecer relações entre as variáveis estudadas.
O estudo foi realizado com 42 participantes, de ambos os sexos. O comprometimento
organizacional foi mensurado por uma escala estruturada composta por 18 itens,
validada para amostras brasileiras e as condições de trabalho por meio do questionário
desenvolvido pelo European Working Conditions Observatory, com 42 itens
estruturados. No entanto, apenas 02 itens foram utilizados nesta pesquisa. Também foi
organizada uma ficha sócio-demográfica (idade, sexo, escolaridade, tempo de trabalho)
para enriquecer as análises dos dados coletados. Resultados: Observou-se na amostra
estudada que o comprometimento organizacional afetivo apresentou o nível 5.0, o
comprometimento calculativo foi de 3.1 e o comprometimento normativo de 3.8.
Apesar dos empregados terem apresentado níveis de comprometimento nas três escalas
investigadas, os valores são considerados baixos, obtendo destaque, apenas o
comprometimento organizacional afetivo. 
Para atender aos objetivos específicos desse estudo, também foram realizadas análises
dos coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis sócio-demográficas, o
comprometimento organizacional e as condições de trabalho. Como pode ser
verificado na tabela 3, a variável “tempo de trabalho” na empresa se correlacionou
positivamente com as condições de trabalho (r = 0,455). Não foram encontradas
correlações entre os 3 componentes do comprometimento organizacional com as
condições de trabalho, num indicativo de que a percepção das condições de trabalho
pelos cooperados não vem causando impactos nos níveis de comprometimento
apresentado pelos participantes.
Quanto às variáveis sócio-demográficas investigadas (a idade, o sexo e o nível de
escolaridade), também não apresentaram correlações com os três componentes do
comprometimento organizacional e as condições de trabalho.
 Conclusão: Diante dos resultados obtidos, faz-se necessário prosseguir a investigação
em direção ao aprofundamento desta temática e ampliar as pesquisas que busquem
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esclarecer as variáveis explicativas das condições de trabalho e, principalmente, do
comprometimento com a cooperativa, visto que a maior parte dos representantes desta
organização são donos do empreendimento.
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