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RESUMO 

 
 

A presente dissertação teve como principais propósitos: 1) investigar o vínculo do trabalhador 

com a organização através da relação entre as dimensões do comprometimento organizacional, 

da percepção de justiça organizacional e dos comportamentos de cidadania organizacional, 2) 

avaliar o efeito mediador do comprometimento organizacional na relação entre a percepção de 

justiça organizacional e comportamentos de cidadania organizacional. Inicialmente, o estudo 

fornece uma revisão do estado da arte, traçando a relação dos construtos abordados através de 

pesquisas nacionais e internacionais anteriores. Em seguida, a pesquisa utilizou a abordagem 

quantitativa e foi realizada por meio de questionário survey composto por escalas previamente 

validadas no contexto brasileiro. A mensuração da percepção de justiça organizacional foi 

realizada através da escala proposta por Mendonça, Pereira, Tamayo e Paz (2003) e para a 

mensuração dos comportamentos de cidadania organizacional foi utilizada a escala validada 

por Bastos, Siqueira e Gomes (2014). Especificamente, a mensuração do comprometimento 

organizacional foi realizada por diferentes escalas para cada dimensão: normativa (Meyer, 

Allen & Smith, 1993), afetiva (Klein, Cooper, Molloy & Swanson, 2014) e instrumental 

(Powell & Meyer, 2004). O estudo empírico foi realizado através de corte transversal com 

trabalhadores do Polo Industrial de Camaçari, localizado no nordeste do Brasil (Bahia),  que 

obteve um total de 620 participantes. A escolha pelo campo industrial foi pautada pela lacuna 

de estudos realizados sobre o comprometimento neste ramo. Os resultados da coleta foram 

submetidos a análises descritivas, fatoriais e modelagens de equações estruturais através do 

método de covariância. Os resultados dos modelos revelam que o comprometimento afetivo e 

normativo atuam como variável mediadora da relação entre a percepção de justiça 

procedimental e duas dimensões dos comportamentos de cidadania organizacional: sugestões 

criativas e divulgação da imagem. Nesta pesquisa concluiu-se, através do modelo de segunda 

ordem, que as dimensões afetiva, normativa e instrumental do comprometimento 

organizacional possuem papel mediador na relação entre a percepção de justiça organizacional 

e os comportamentos de cidadania organizacional. Os resultados também indicam que ao 

confrontar com sentimentos de injustiça, o trabalhador tende a manifestar um menor nível de 

comprometimento e, em consequência, apresentar manifestações mais limitadas de 

comportamentos de cidadania no ambiente de trabalho, como ajuda a um colega de trabalho ou 

sugestões inovadoras de processos. 

 

Palavras-chave: Comprometimento organizacional. Percepção de justiça organizacional. 

Comportamentos de cidadania organizacional. Polo Industrial. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as principal purposes: 1) to investigate the bond between the worker and 

the organization through the relationship among the dimensions of organizational commitment, 

perception of justice and the organizational citizenship behavior; 2) to assess the mediator effect 

of organizational commitment in the relationship between the organizational justice and the 

organization citizenship behavior. Initially, the study offers a literature revision, tracing a 

relation of addressed constructs among national and international precedent researches. 

Afterwards, the research used a quantitative approach and was conducted by a survey composed 

by scales previously validated in Brazilian context. The measurement of organizational justice 

perception was carried out through the scale suggested by Mendonça, Pereira, Tamayo and Paz 

(2003) and the measurement validated by Bastos, Siqueira and Gomes (2014) was used to 

measure the organizational citizenship behaviors. Specifically, the organizational commitment 

measurement was performed in different scales to every dimension: normative (Meyer, Allen 

& Smith, 1993), affective (Klein, Cooper, Molloy & Swanson, 2014) and instrumental (Powell 

& Meyer, 2004). The empirical research was carried out through a cross-sectional study with 

the workers from Camaçari Industrial Pole, located in the northeast of Brazil (Bahia), which 

obtained a total of 620 participants. The choice for the industrial field was guided for a gap of 

studies about the commitment in this area. The results of the collection were submitted to 

descriptive, factorial and structural equation modeling through the covariance method. The 

models result reveal that the affective and normative commitment act as mediating variable in 

the relationship among the procedural justice and two dimensions of organizational citizenship 

behaviors: the creative suggestions and the image dissemination. By this research we could 

conclude through the second order model that the affective, normative and instrumental 

dimensions of organizational commitment play a mediating role in the relationship between the 

perception of organizational justice and the organizational citizenship behaviors. The results 

also indicate that when confronted with feelings of injustice, the worker tends to manifest a 

lower level of commitment and, as a result, to present more limited manifestations of citizenship 

behaviors in his workplace, such as helping a co-worker or making innovative suggestions of 

processes. 

 

Key-words: Organizational Commitment. Perception of Organizational Justice. Organizational 

Citizenship Behavior. Industrial Pole. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O vínculo que o indivíduo estabelece com a organização é essencial para o entendimento 

de uma série de comportamentos favoráveis ao desempenho organizacional (Balsan, Kneipp, 

Tonin, Costa & Santos, 2017). Por tal motivo, o estudo sobre a interação dos colaboradores 

com o ambiente organizacional, principalmente o comprometimento, permanece presente no 

universo das indústrias como base para a obtenção de um bom desempenho, construção de 

relações interpessoais e progressões de carreira (Bohle & Alonso, 2017). 

Acredita-se que o comprometimento organizacional deve ser entendido como um tipo 

particular de vínculo, mais precisamente aplicado às metas no ambiente de trabalho, para 

manter-se como um relevante e singular construto a fim de compreender e gerenciar 

comportamentos organizacionais (Klein, Molloy & Brinsfield, 2012). Em um estudo recente 

sobre o estado da arte no campo do comprometimento organizacional, constatou-se que tal 

construto continua a fornecer um fluxo constante de produção empírica ao longo dos anos, 

sendo responsável por se relacionar com um número cada vez maior de conceitos (Van 

Rossenberg et al., 2018). Por tal motivo, a grande razão pela atenção contínua nos estudos sobre 

o comprometimento é pautada nas múltiplas relações encontradas com comportamentos 

desejáveis, como o desempenho, cidadania organizacional, absenteísmo, turnover e efetividade 

organizacional (Becker, Ullrich & Van Dick, 2013). Assim, a relevância do tema é crescente e 

o interesse em estudar os múltiplos comprometimentos, com seus diversos focos e bases, têm 

aumentado, baseado no pressuposto que as diferentes bases do comprometimento preveem 

demais comportamentos organizacionais (Rowe, 2008) e possuem diversos antecedentes. 

Considerada preditora do comprometimento organizacional, a percepção de justiça 

concerne sobre a avaliação dos fatores que estabelecem o sentimento de igualdade entre os 

trabalhadores que compõem uma determinada organização. Destaca-se que, face a elevada 

carga diária de trabalho, o trabalhador está cada dia mais crítico no que tange aos critérios de 

distribuição de recompensas e dos procedimentos adotados pelas instituições, fato que 

influencia a qualidade do ambiente organizacional (Santos, 2010). Deste modo, a temática da 

justiça organizacional tem obtido importância no campo acadêmico. E se faz relevante no 

cenário atual brasileiro, de crise econômica e altas taxas de desemprego. A premissa em comum 

da maioria dos estudos, é de que o conceito de justiça é um dos princípios que fundamentam o 

comprometimento e demais fatores que influenciam no sucesso da organização (Hosseinkhani 

& Giyaove, 2015). 
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Uma análise mais aprofundada sobre esses estudos mostra que há uma forte predição da 

justiça organizacional sobre inúmeros comportamentos, em destaque, os comportamentos de 

cidadania organizacional (Zaitouni, 2016). Em paralelo, estudos sobre os consequentes do 

comprometimento organizacional encontraram que trabalhadores com altos níveis de 

comprometimento são mais provavéis em demonstrar comportamentos de cidadania de forma 

mais frequente na organização (Cordeiro, Cunha & Lourenço, 2019; Wang, Weng & Jiang, 

2018). 

É possível perceber que existe um consenso geral sobre o significado dos 

comportamentos de cidadania, apesar de inúmeras vertentes de estudo que englobam esse 

conceito. De acordo com Organ (1988) são comportamentos discricionários, que não são 

diretamente ou explicitamente reconhecido pelo sistema formal de recompensas de uma 

organização. Dentro desse conceito, engloba-se ajudar voluntariamente os colegas que possuem 

alta carga de atividades, prever conflitos no local de trabalho ou simplesmente seguir as regras 

estabelecidas (Tziner & Sharoni, 2014). Assim, os comportamentos de cidadania 

organizacional são um tipo de comportamento que supera as atitudes pré-definidas por contrato 

e que não são reconhecidos pelas estruturas oficiais, mas possuem papel significante no campo 

operacional e no sucesso da organização (Hui, Lam & Law, 2000). 

No estudo de Ünal (2013), o comprometimento organizacional afetivo foi encontrado 

como variável mediadora do comportamento de cidadania organizacional. Contudo, o papel 

mediador das demais dimensões do comprometimento organizacional ainda não foram 

examinadas nas pesquisas empíricas, principalmente no que tange as três dimensões da justiça 

organizacional e os comportamentos de cidadania organizacional (Alzayed, Jauhar & 

Mohaidin, 2017). Considerando a lacuna de estudos apresentada e as relações de causalidade 

entre os construtos discorrida ao longo desta seção, a presente dissertação consiste em verificar 

à seguinte questão de pesquisa: 

Quais as relações entre a percepção de justiça organizacional e os comportamentos de 

cidadania organizacional entre trabalhadores do polo industrial de Camaçari, tendo o 

comprometimento organizacional como variável mediadora? 

Para tanto, o presente estudo propõe um modelo de relações causais entre a percepção 

de justiça organizacional e comprometimento, com o intuito de explicar as dimensões dos 

comportamentos de cidadania organizacional sob a perspectiva dos trabalhadores do Polo 

Industrial de Camaçari. 

O foco no setor industrial foi baseado na premissa de que, na maioria dessas indústrias, 

a jornada de trabalho exige de 50 a 60 horas semanais dos trabalhadores, correspondendo a mais 
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do que a metade do seu dia, o que torna primordial o entendimento da manifestação do 

comprometimento e dos demais comportamentos organizacionais perante os trabalhadores. 

Nesse contexto, a escolha por estudar a esfera industrial fundamenta-se na necessidade de 

adquirir mais conhecimento sobre a manifestação do comprometimento, além das suas causas 

e consequências que auxiliam o crescimento de grandes organizações como as indústrias, que 

são vinculadas a características de uma rotina extremamente rígida e competitiva entre os 

trabalhadores. 

Ressalta-se que, tipicamente, as amostras utilizadas em outros estudos estão 

concentradas no levantamento de indivíduos pós-graduados, com cargos de alta hierarquia e 

com uma experiência de trabalho entre seis meses e dois anos (Kiewitz, Restubog, Zagenczyk 

& Hochwarter, 2009). No entanto, uma diferença notável do presente estudo é que a amostra 

inclui diferentes níveis, abrangendo trabalhadores relacionados com a produção, operários, 

engenheiros e cargos de alta hierarquia. 

Além disso, através do desenvolvimento de um modelo teórico, o estudo contribui para 

o campo de pesquisa existente ao abordar variáveis que vão além do modelo proposto por 

Alzayed et al. (2017) ao inserir as dimensões normativa e instrumental relativas ao 

comprometimento organizacional (Meyer & Allen, 1991) e as três dimensões estudadas no 

conceito de comportamentos de cidadania organizacional (sugestões criativas, divulgação da 

imagem organizacional e cooperação com os colegas) por Bastos, Siqueira e Gomes (2014). 

Pretende-se, dessa forma, que o modelo desenvolvido e as relações de causalidade sejam o 

ponto central para futuras pesquisas que envolvam o comprometimento, bem como trazer 

fundamentos para o desenvolvimento do campo de pesquisa organizacional. 

 
1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Este estudo tem como principal objetivo analisar a influência da percepção de justiça 

organizacional nos comportamentos de cidadania organizacionais, tendo como variável 

mediadora o comprometimento organizacional entre trabalhadores do Polo Industrial de 

Camaçari. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Determinar as dimensões da percepção de justiça organizacional que explicam os 

comportamentos de cidadania organizacional; 

b) Determinar as dimensões do comprometimento organizacional que influenciam os 

comportamentos de cidadania organizacional; 

c) Determinar as dimensões da percepção de justiça organizacional que influenciam o 

comprometimento organizacional. 

O presente estudo, em sua área textual, está organizado em cinco capítulos. Sucedendo à 

introdução, o segundo capítulo apresenta o referencial teórico, onde está realizada uma 

exposição do estado da arte relacionado aos construtos dessa pesquisa. Em seguida, desenvolve- 

se a delimitação do objeto de estudo, através da apresentação do desenho de pesquisa e das 

hipóteses. Neste capítulo também foram expostas explicações dos diversos itens que compõem 

os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho, como 

informações sobre a amostra e instrumentos utilizados. Então, na seção subsequente, 

desdobram-se os resultados apresentados das avaliações estatísticas e as respectivas análises e 

discussão, basedo no referencial teórico explorado. Por fim, o capítulo de conclusão apresenta 

uma síntese dos principais resultados encontrados na pesquisa, limitações do trabalho e uma 

breve discussão sobre possíveis sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

 

O presente capítulo está organizado em sete tópicos. As três primeiras seções são 

dedicadas a uma apresentação dos principais conceitos teóricos que fundamentam a 

investigação proposta. Na sequência, procedeu-se a exposição do campo de estudo sobre os 

antecedentes e consequentes do comprometimento organizacional e comportamentos de 

cidadania organizacional. E, no último tópico, realizou-se uma abordagem sobre os estudos do 

papel mediador do comprometimento na relação entre a percepção de justiça organizacional e 

comportamentos de cidadania organizacional. 

 

 
2.1 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O estudo do comprometimento organizacional contempla uma vasta e multidisciplinar 

história e se desdobra em uma variedade de perspectivas, como econômica, comportamental e 

psicológica (Klein & Park, 2016). Embora seja possível rastrear suas raízes em períodos 

anteriores, o interesse pelo comprometimento organizacional iniciou-se entre os anos de 1960 

e 1970 e permanece até os tempos atuais (Meyer, 2016), já que as organizações necessitam ser 

formadas por trabalhadores psicologicamente vinculados ao seu trabalho tanto agora, como no 

futuro (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011). 

Segundo Bastos (1995), o comprometimento no trabalho significa “(...) uma adesão, um 

forte envolvimento do indivíduo com variados aspectos do ambiente de trabalho” (p.2). 

Herscovitch e Meyer (2002) complementaram que o comprometimento refere-se à ligação do 

indivíduo para um determinado curso de ação com o propósito de atingir certos objetivos na 

organização. Entende-se, portanto, que o comprometimento organizacional é composto, 

principalmente, pela relação do trabalhador com a organização. 

Nessa perspectiva, Bastos, Brandão e Pinho (1997) estabeleceram alguns significados 

comuns existentes na relação entre o trabalhador e a instituição ao manifestar o 

comprometimento organizacional, a seguir: a) o desejo de permanecer, de continuar; b) a 

identificação, o apego, o envolvimento com objetivos e valores; c) engajamento, exercer esforço 

e empenho a favor da organização. 

Uma das primeiras pesquisas sobre o conceito encontra-se relacionada à compreensão 

de Becker (1960) no contexto da teoria de side- bets. Segundo o autor, o compromentimento é 

uma tendência de engajar -se em “linhas consistentes de ação” (Becker, 1960, p.33) e propôs 
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que o compromisso surge quando um indivíduo, ao calcular os custos da sua saída, liga os seus 

interesses externos a esta linha consistente de ação. Dessa forma, o indivíduo permanece na 

organização por conta dos custos da perda de benefícios associados a sua saída, denominados 

como trocas laterais (Becker, 1960). 

Meyer e Allen (1991) se referem a esta forma de comprometimento como 

comprometimento instrumental e, além desta, incluíram mais duas dimensões – afetiva e 

normativa – na formação do conceito tridimensional do comprometimento (Powell & Meyer, 

2004). O modelo foi desenvolvido em uma tentativa de reunir e integrar várias correntes 

predominantes no campo de pesquisa e que em conjunto pareciam constituir uma figura 

discrepante do real significado de comprometimento (Allen, 2016). 

Neste conceito, o comprometimento é conceituado como “(...) uma força interna que 

liga um indivíduo a um alvo (social ou não social) e/ou a um curso de ação de relevância para 

este alvo” (Meyer, 2009, p.39) e que tal força é experimentada através de uma ou mais das três 

dimensões do comprometimento, cada qual resultante de bases distintas: 

 
a) Comprometimento Organizacional afetivo 

 
O Comprometimento Organizacional Afetivo (COA) refere-se a uma ligação emocional 

e ao envolvimento com o trabalho (Meyer & Allen, 1991), tornando possível que o indivíduo 

se identifique e possua ligações afetivas com a organização (Rowe, 2008). 

Os estudos sobre essa vertente do comprometimento tiveram início na década de 70 e 

resultaram na validação do instrumento utilizado para medir o comprometimento chamado 

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) (Mowday, Steers & Porter, 1979). Tais 

autores utilizaram a seguinte definição para o comprometimento afetivo: (1) Aceitar fortemente 

os objetivos e valores organizacionais; (2) Ter um esforço considerável para beneficiar a 

organização; (3) Forte desejo de ser mantido como um membro da organização (Mowday, 

Porter & Steers, 1979). 

Neste enfoque, percebe-se que o indivíduo assume um vínculo forte na organização ao 

se identificar com a cultura e com os valores da organização. Snyder e Cistulli (2011) 

descrevem o comprometimento organizacional afetivo como um alto apego emocional que leva 

um trabalhador a se manter como membro da organização a que pertence. 
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b) Comprometimento Organizacional Instrumental 
 

Conforme citado ao longo desta seção, o enfoque instrumental originou-se dos estudos 

de Becker (1960), que conceituou o comprometimento como uma função da percepção do 

trabalhador quanto as trocas estabelecidas, enquanto parte integrante da organização, gerando 

um comportamento consistente. Tal faceta do comprometimento também pode ser chamada de 

side-bet, que significa trocas laterais e benefícios que são acumulados durante o período do 

trabalho. 

Assentado na abordagem de side-bets, o Comprometimento Organizacional 

Instrumental (COI) representa as crenças nutridas pelo trabalhador acerca de sua relação de 

troca econômica com a organização, na medida em que sintetiza o pensamento do trabalhador 

sobre o quanto é vantajoso, ou não, manter relações de trabalho com ela. A maioria dos 

pesquisadores neste campo reconhecem que os indivíduos podem se comprometer em uma ação 

por conta da percepção do custo de manter-se na organização (González & Guillen, 2008). Em 

outras palavras, o julgamento do trabalhador em permanecer na organização é influenciado por 

uma comparação racional entre o custo benefício de ficar ou ingressar em outra organização, 

considerando que as informações julgadas se referem ao ambiente de trabalho e às relações 

vivenciadas (Ribeiro & Bastos, 2010). 

 

 
c) Comprometimento Organizacional Normativo 

 

O Comprometimento Organizacional Normativo (CON) manifesta-se através do 

sentimento de obrigação que o trabalhador tem perante à organização sobre a crença de que 

permanecer nela é a decisão certa a se fazer (Allen, 2016). A vertente normativa do 

comprometimento é definida através da obrigação moral sentida pelo trabalhador em continuar 

na organização devido ao entendimento de que deve-se corresponder aos investimentos 

recebidos, como treinamentos e desenvolvimento pessoal, ao longo da sua experiência no 

trabalho (Peixoto, Bastos, Soares & Lobo, 2015). 

Ressalva-se, no entanto, que a perspectiva tridimensional do comprometimento vem 

sofrendo críticas por um número de razões, incluindo a falta de justificativa teórica suficiente 

para comprovar as três dimensões e sendo excessivamente amplo, com sobreposições de 

definições intimamente relacionadas (Van Rossenberg et al., 2018). Em uma meta-análise 

conduzida por Meyer, Stanley, Herscovitch e Topolnytsky (2002) é exposta uma verossímil 

sobreposição nos conceitos das dimensões afetiva e normativa, enquanto a dimensão 
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instrumental não demonstrou correlação com as demais dimensões. No entanto, embora existam 

críticas ao conceito tridimensional do comprometimento, o modelo de Meyer e Allen (1991) 

continua sendo o mais proeminente visto nos últimos vinte anos (Van Rossenberg et al., 2018). 

A tentativa de compreender os impactos do comprometimento nos comportamentos dos 

trabalhadores tem sido o objetivo de diversas pesquisas, como os comportamentos de cidadania 

organizacional. Tais comportamentos serão abordados na próxima seção. 

 
 

2.2 COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

À medida que o ritmo das indústrias e das organizações aumenta rapidamente em 

resposta ao ambiente competitivo e expansivo do mercado, além do comprometimento, o papel 

da contribuição individual do trabalhador tornou-se o mais crítico para a organização. De um 

lado, existe a descrição do trabalho padrão, tradicional, que define o relacionamento formal do 

trabalhador com a organização. Por outro lado, há o surgimento do trabalho que incorpora 

comportamentos opcionais informais, que dependem da discrição e do julgamento pessoal do 

trabalhador. Este comportamento discricionário, o qual não é formalmente reconhecido, é 

denominado de Comportamentos de Cidadania Organizacional (Tziner & Sharoni, 2014). 

Segundo Organ (1990), o estudo teve início pelo pesquisador Chester Barnard (1938) 

ao afirmar que a vontade das pessoas de dispender esforços para cooperar com o sistema é 

indispensável para uma organização. Para isto, ele utilizou palavras e expressões de uso comum 

nas organizações com o intuito de referenciar tais atitudes como fidelidade, solidariedade, vigor 

e vontade de cooperar. O campo de estudo também foi marcado pelo autor Katz (1964) ao 

distinguir os conceitos de desempenho de responsabilidade e os comportamentos inovadores e 

espontâneos. Para Katz & Kahn (1978, p. 381) os referidos comportamentos são necessários 

para a organização, já que estabelecem um desempenho além dos requisitos indicados no 

contrato e compreendem os seguintes itens: 

a) Ações que protegem o sistema ou subsistema da organização: visam salvar a vida da 

organização e o sistema que ela pertence; 

b) Propostas criativas para o avanço organizacional: sugestões de boas ideias; 

c) Atividades de cooperação com os demais colaboradores: as atividades dentro da organização 

são cooperativas e de ajuda mútua; 

d) Concepção de clima favorável para a organização no ambiente externo; 

e) Auto treinamento para maior responsabilidade organizacional: realização de atividades 

autoeducativa pelos membros, de forma que a melhoria do serviço seja contínua e que os 

membros estejam preparados para assumir posições gerenciais na organização. 
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Os referidos comportamentos foram intitulados anos depois, segundo estudo 

bibliométrico de Costa e Andrade (2015), de “Comportamentos de Cidadania Organizacional” 

por Smith, Organ e Near (1983). 

A compreensão do construto que está mais presente nas pesquisas foi a definida por 

Organ (1988, p. 4) ao elucidá-lo como um comportamento individual discricionário, não 

reconhecido direta e explicitamente pelo sistema formal de recompensas e que, em seu 

conjunto, proporciona funcionamento efetivo da organização. De modo geral, os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO) podem ser definidos como um conjunto 

de comportamentos que realçam e sustentam o sistema cooperativo da organização, mas no 

entanto, não estão registrados no sistema formal ou vinculado a qualquer processo de 

recompensas da instituição (Organ, 2018). 

A investigação a respeito dos comportamentos de cidadania organizacional é notada por 

complexidade na sua dimensionalização e “(...) inúmeros estudos revelam que os CCO são um 

construto multidimensional” (Rego, 2002, p.52). De acordo com Costa e Andrade (2015), uma 

evidência da carência do consenso em torno da dimensionalidade do construto está na afirmação 

de Podsakoff, MacKenzie, Paine e Bachrach (2000) onde indica que quase 30 formas diferentes 

de CCO podem ser identificadas. Algumas dimensões mais mencionadas são “(...) altruísmo, 

cooperação com colegas, atos pró-sociais, defesa da imagem da organização e sugestões 

inovadoras no trabalho” (Martins, Costa & Siqueira, 2015, p.3). Na literatura nacional, Bastos 

et al. (2014) conceituaram os comportamentos de cidadania organizacional como: 

Atos de troca social oferecidos voluntariamente pelos trabalhadores às organizações. Eles 

constituíram gestos de colaboração espontânea que, isentos de prescrições legais ou contratuais, 

permitiram, em uma relação social com a organização, entabular uma permuta de atos 

extrapapéis funcionais por possíveis ou futuras retribuições (sociais, materiais ou econômicas) 

da organização. Com essa concepção, descarta-se a possibilidade de que gestos de cidadania 

organizacional sejam atos altruísticos, mas reafirma-se a noção de que eles se constituam em 

atos sociais dos trabalhadores (...), podendo, no futuro, ser retribuídos, ou não, pela organização. 

(p.83) 

Ao estudar os comportamentos de cidadania organizacional no âmbito brasileiro, 

Siqueira (1995) elaborou uma escala com o objetivo de resguardar conceitualmente as cinco 

dimensões propostas por Katz e Kahn (1978), apresentadas anteriormente neste capítulo, e que 

se constituiu a primeira medida de CCOs construída no Brasil. No entanto, os índices de 

confiabilidade eram baixos e, diante da relevância do construto e necessidade de aperfeiçoar a 

confiabilidade do instrumento, após 17 anos, a Escala de Comportamentos de Cidadania 

Organizacional (ECCO) foi validada através de análises fatoriais exploratórias e análises de 

modelagens de equações estruturais por Bastos et al. (2014), resultando em três dimensões 
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precisas: sugestões criativas (ações que contêm propostas inovadoras para melhor 

funcionamento do setor e da organização); divulgação da imagem organizacional (atos dirigidos 

para divulgar no ambiente externo uma imagem positiva da organização) e cooperação com os 

colegas (ações de oferta para apoiar colegas que necessitam de ajuda para realizar suas tarefas). 

Como apresentado, os conjuntos de fatores da ECCO aferem com qualidade semântica 

e as dimensões estabelecidas na escala de comportamentos de cidadania organizacional de 

Bastos et al. (2014) possuem um alto índice de confiabilidade por dimensão: sugestões criativas 

(α = 0,9); divulgação da imagem organizacional (α = 0,9) e cooperação com os colegas (α = 

0,77). De modo consequente, a escala foi considerada como apropriada e foi utilizada para 

atender os objetivos desta pesquisa. 

Salienta-se que a importância do CCO está vinculada a sobrevivência da organização 

que depende da capacidade de gerir equipes que demonstrem comportamentos construtivos 

oriundos de um bom cidadão da organização (Alzayed et al., 2017) e que tais comportamentos 

estão vinculados às percepções que os trabalhadores julgam com base na equidade e justiça 

organizacional. 

2.3 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL 
 

A justiça, como fenômeno, permeia todas as atividades humanas ao longo do tempo de 

toda a sua história (Ribeiro, 2008). Por tal motivo, o estudo da justiça ou equidade tem sido 

tema de interesse filosófico que se estende dos estudos de Platão e Sócrates até os dias atuais 

(Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng (2001), pois, decorridos muitos anos, a sociedade ainda 

busca compreender e desenvolver sistemas que alcancem níveis de percepção de justiça 

satisfatórios ao entendimento dos trabalhadores (Oliveira, Gomes, Abreu & Lacerda, 2017). 

De acordo com Shao, Rupp, Skarlicki e Jones (2013), o impacto da justiça é universal e 

embora os indivíduos estejam enraizados em diferentes culturas organizacionais e condições de 

trabalho, desde situações de grande pobreza até a sofisticação dos trabalhadores especializados 

em trabalhos criativos, a justiça emerge como um conjunto de normas subjacentes ao conceito 

de um bom trabalho e explica, em parte, um alto nível de bem-estar e desempenho 

organizacional. 

A investigação sobre a justiça organizacional se desdobra em algumas dimensões e a 

falta de consenso entre os estudiosos quanto ao número de dimensões relacionadas à percepção 

de justiça organizacional é um assunto corrente (Beuren, Santos, Marques & Resendes, 2017). 

O Quadro 1 sintetiza a subdivisão dos principais estudiosos por dimensão com base no estudo 

de Jesus e Rowe (2014): 
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Quadro 1 – Síntese das dimensões de justiça organizacional 

Modelo Dimensões Conceito Autores 

Unidimensional Justiça distributiva Fundamenta-se na teoria da 

equidade, em que recursos e 

recompensas são 

considerados justos quando 

proporcionais. 

Adams (1965) 
Deutsch (1975) 

Homans (1961) 

Bidimensional Justiças 

distributiva e 

procedimental 

Considera que apenas a 

justiça distributiva é 

insuficiente para explicar a 

justiça organizacional e por 

isso aborda um novo tipo de 

justiça que envolve o modo 

como as decisões são 

tomadas nas organizações e 

como as tarefas são 

planejadas. 

Leventhal (1980) 
 

Thibaut e Walker 

(1975) 

Tridimensional Justiças 

distributiva, 

procedimental e 

interacional 

Além das justiças 

distributivas e 

procedimental, surge a 

interacional, trazendo as 

relações interpessoais do 

trabalho. 

Moorman (1991) 

Bies e Moag (1986) 

Bies (1987) 

Tetradimensional Justiças 

distributiva, 

procedimental, 

interacional e 

informacional 

Além das quatro justiças 

apresentadas, é considerada 

a maneira como 

trabalhadores recebem as 

informações em sua 

percepção de justiça. 

Colquitt (2001) 

Pentadimensional Justiças 

distributiva de 

tarefas, 

distributiva de 

recompensas, 

procedimental, 

interacional  e 

informacional. 

Considera que alguns 

profissionais, como os 

professores, podem perceber 

a justiça em duas 

perspectivas: de tarefas e de 

recompensas. 

Rego (2001) 
Rego, Cunha e Pinho 

(2009) 

Fonte: Jesus e Rowe (2014) 

 

Nos primeiros anos da literatura sobre justiça, os estudiosos enfocaram apenas na justiça 

distributiva (Colquitt, 2012). Neste campo de estudo, a ênfase na justiça recai nas distribuições 
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de recursos positivos e negativos, entendidos como bens, serviços, promoções, salários, sanções 

disciplinares, entre outros (Assmar, Ferreira & Souto, 2005). Assim, a percepção de equidade 

na distribuição de recompensas e atribuições de tarefas aumenta as chances do trabalhador 

perceber a organização como um lugar melhor para trabalhar, o que diminui as intenções de se 

desligar da mesma (Oluwafemi, 2013). 

A respeito do conceito de justiça procedimental, a ênfase incide na percepção de justiça 

dos processos e procedimentos adotados para a alocação de recursos. Este conceito foi inspirado 

no campo dos estudos sociais, onde foi utilizado para explicar as reações dos indivíduos diante 

aos procedimentos utilizados para solucionar conflitos ou processos de tomada de decisão. Sob 

este enfoque, ao avaliar a justiça das decisões organizacionais, como a distribuição de recursos, 

por exemplo, os trabalhadores não apenas levam em conta quais foram as decisões, mas também 

a maneira pela qual essas decisões foram tomadas (Greenberg, 2017). 

De acordo com Leventhal (1980), alguns critérios devem ser levados em consideração 

ao avaliar se os procedimentos são justos: se são consistentemente aplicados; se são isentos de 

tendenciosidade; se são passíveis de correção; se possuem procedimentos precisos; se são 

baseados em padrões éticos prevalecentes e representativos de todos os grupos afetados na 

tomada de decisão. 

A terceira dimensão de justiça, denominada por Bies e Moag (1986) como justiça 

interacional, possui os aspectos sociais das relações entre chefes e subordinados como ênfase e 

se refere à percepção da qualidade do tratamento interpessoal dos gestores ou tomadores de 

decisão. De acordo com tais autores, a maior influência da justiça interacional está pautada no 

argumento de que os indivíduos não consideram apenas os resultados da justiça procedimental 

e distributiva, mas também a maneira como tais resultados e processos são comunicados. A 

base interacional está baseada na expectativa dos trabalhadores em ter ações explicadas de 

forma adequada e respeitosa e, quando acreditam que isto não ocorreu, o trabalhadores 

acreditam que foram injustamente tratados (Greenberg, 2009). 

Ressalta-se que o conceito de justiça interacional é o mais polêmico e passa por debates 

no meio acadêmico em duas vertentes: o que contesta sua autonomia e o que propõe sua 

repartição (Ribeiro & Bastos, 2010). Nesse ponto, é importante destacar que tal conceito gerou 

controvérsia entre os pesquisadores ao alegar que esta forma de justiça poderia ser incluída na 

base procedimental. Por outro lado, Bies (2001) afirmou que a justiça interacional deve ser vista 

como uma dimensão distinta da justiça dos procedimentos, envolvendo, portanto, a justiça dos 

critérios de comunicação, enquanto a justiça processual trata da qualidade dos procedimentos 

formais desenvolvidos e utilizados na organização (Assmar, Ferreira & Souto, 2005). 
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Consoante ao disposto no Quatro 1, entende-se que a justiça organizacional em sua 

concepção mais abrangente definidas por Rego (2001) e Rego, Cunha e Pinho (2009), propõem 

uma definição que envolve cinco dimensões que são: justiça distributiva de tarefas, distributivas 

de recompensas, procedimental, interacional e informacional. Tal modelo foi elaborado através 

da percepção de que alguns profissionais, como os professores do ensino superior, apresentam 

um contexto de trabalho bem distinto dos demais trabalhadores. O modelo pentadimensional de 

Rego (2001) foi validado no âmbito brasileiro, em versão adaptada, por Jesus e Rowe (2014) que 

ao submeter a escala em uma pesquisa confirmatória com professores de uma rede pública de 

ensino, obtiveram índices de ajuste satisfatórios. Entretanto, a escala não será utilizada na 

presente pesquisa por ser destinada a testar as percepções de justiça dos professores (Rego, 

2001), dissemelhante ao público alvo aqui estudado. 

Sob outra perspectiva, Bies e Moag (1986) e Moorman (1991) subdividiram a justiça 

em um conceito tridimensional. Seguindo tal modelo, Mendonça, Pereira, Tamayo e Paz (2003) 

conceituaram que a justiça organizacional é um construto que se manifesta de três maneiras 

distintas e que para analisar a justiça é importante considerar a alocação de recursos (justiça 

distributiva), a organização formal dos procedimentos (justiça processual) e as relações 

interpessoais entre chefes e subordinados (justiça interacional). Considerando uma lacuna de 

instrumento para mensuração das percepções de justiça organizacional em um modelo 

tridimensional, Mendonça et al. (2003) desenvolveram e validaram a Escala de Percepção de 

Justiça Organizacional (EPJO) contemplando as três dimensões citadas anteriormente. Este é 

um dos instrumentos mais utilizados em pesquisas nacionais sobre a justiça organizacional 

(Mendonça et al., 2003) e apresentou bons resultados nas pesquisas realizadas (Mendonça & 

Tamayo, 2004; Ribeiro, 2008; Bernd & Beuren, 2017). Atendendo aos pontos aqui 

apresentados, esta escala foi utilizada neste estudo com o intuito de mensurar o construto da 

percepção de justiça organizacional. 

Discorridas as bases e dimensões dos construtos abordados neste estudo, parte-se para 

a apresentação das relações dos antecedentes e consequentes das dimensões do 

comprometimento organizacional e comportamentos de cidadania organizacional. 
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2.4 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL E COMPORTAMENTOS DE 

CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Devido à importância do conceito dos comportamentos de cidadania organizacional e 

com o intuito de entender os seus antecedentes, pesquisadores estudaram empiricamente e 

concluíram que o conceito da percepção de justiça organizacional atua como peça importante 

na determinação dos comportamentos de cidadania organizacional (Messer & White, 2006; 

Martins, 2015; Bohle & Alonso, 2017). 

De acordo com Tziner e Sharoni (2014), os estudos apontam constantemente uma 

associação positiva entre as percepções de justiça e os comportamentos de cidadania 

organizacional, manifestando indicadores mais altos dos CCO entre os trabalhadores que 

sentem que a organização e os seus líderes os tratam de forma justa. Ou seja, caso o indivíduo 

conote uma percepção positiva sobre a companhia, ele irá “(...) contribuir para a eficácia 

organizacional de maneira que ultrapasse as atividades prescritas nos cargos” (Rego, 2002, 

p.51). Isso significa que os objetivos organizacionais podem ser influenciados por ações 

executadas pelos trabalhadores que não são diretamente relacionadas com as suas principais 

funções, mas importantes, pois modelam os contextos organizacional, social e psicológico que 

servem como catalizador crítico para o processo de tarefa (Rego, 2002). 

Faz-se importante constatar que a relação inversa também é encontrada. Caso um 

indivíduo sinta percepção de injustiça, terá, provavelmente, um nível menor de satisfação e um 

descontentamento em cascata pelo trabalhador, que irá se traduzir em atitudes de trabalho não 

desejáveis. Assim, de certo modo, pode-se dizer que os comportamentos de cidadania 

organizacional e a justiça organizacional ascendem juntos (Cropanzano, Rupp, Thornton & 

Shao, 2018). 

Em seu estudo, Naami e Shokrkon (2006) concluiram que as três dimensões de justiça 

organizacional (distributiva, procedimental e interacional) possuem uma correlação positiva 

sobre os CCO. Os resultados são semelhantes com a pesquisa de Hosseinkhani e Giyaove 

(2015) em empresas iranianas que, além de confirmar a relação positiva entre os dois conceitos, 

constataram que a percepção de justiça organizacional tem uma relação mais forte com a 

cortesia do que outras dimensões dos CCO’s. 

Em linha com tal constatação, diferentes resultados das pesquisas empíricas 

demonstram que certas dimensões da percepção de justiça organizacional prenunciam melhor 

os comportamentos de cidadania organizacional do que outras. Entre as três diferentes 

dimensões da percepção de justiça organizacional, a interacional foi a primeira pesquisada 

como preditora dos comportamentos de cidadania. Em 1991, Moorman constatou que a justiça 
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interacional obteve o melhor resultado como antecedente dos comportamentos de cidadania e 

representa a única dimensão da justiça que se relaciona significativamente com o referido 

construto. Segundo tal autor, os colaboradores que acreditaram que foram tratados com justiça 

pelos seus supervisores, mostraram-se como os mais propensos a exibir comportamentos de 

cidadania. Os resultados são consistentes com a posterior meta-análise de Colquitt et al. (2013) 

que constataram que a percepção de justiça tem um efeito positivo no CCO, em ordem 

decrescente, iniciando-se pela justiça informacional (r= 0.30), justiça procedimental (r= 0.23) 

e por fim, a justiça distributiva (r= 0.17). 

Em contrapartida, outros estudos empíricos apontaram que a justiça procedimental é a 

dimensão chave que influencia os comportamentos de cidadania organizacional. Organ e 

Moorman (1993) defenderam que, por conta das crenças acerca da justiça, a dimensão 

procedimental possui uma relação direta e desenvolve um maior nível de comportamentos de 

cidadania, quando comparado às outras dimensões. Anos depois, os estudos de Cropanzano, 

Preha e Chen (2002) também confirmaram este pressuposto. 

Em uma pesquisa realizada com empresas chilenas do ramo industrial, Bohle e Alonso 

(2017) constataram que a percepção de justiça procedimental possui uma relação positiva com 

o comportamento de cidadania organizacional, além de mediar a relação entre o CCO e a 

insegurança organizacional. Segundo os autores, os trabalhadores irão compensar a falta de 

justiça organizacional no que tange aos procedimentos, ao diminuir os comportamentos de 

cidadania perante a organização. Ao relacionar as três dimensões de justiça com os 

comportamentos de cidadania organizacional, o estudo empírico de Afari e Elanain (2014) teve 

como resultado a justiça processual como a variável mais forte (r= 0.38, p < 0.001) na previsão 

de CCO, seguida pela justiça interacional (r= 0.37, p < 0.001) e, depois, pela justiça distributiva 

(r= 0.28, p < 0.001). 

Acrescentando um terceiro ponto de vista, outros estudos indicam que a percepção de 

justiça distributiva é a dimensão que mais determina a influência da justiça sob os níves de 

comportamentos de cidadania na organização (Ince & Gul, 2011) e, por conseguinte, a 

provocarem um impacto positivo na organização (Haque & Aslam, 2011). Ao realizar uma 

pesquisa no Irã, Yaghoubi, Afshar e Javadi (2012) apontaram a justiça distributiva como a 

dimensão que obteve o maior nível de correlação com os CCOs. 

A respeito das contribuições de outros estudos nacionais e internacionais escritos em 

inglês, na presente pesquisa, considerou-se pertinente apresentar um panorama dos estudos que 

utilizaram os comportamentos de cidadania organizacional e a percepção de justiça como objeto 

de pesquisa. Foi realizado um levantamento dos artigos publicados entre os anos de 2008 e 
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2018, utilizando as seguintes palavras chave: ‘Comportamentos de cidadania organizacional e 

percepção de justiça organizacional’ e ‘Organizational citizenship behavior and 

Organizational Perceived Justice’. Os bancos de busca utilizados para a pesquisa foram: a) 

Cordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES); b) Scientific 

periodicals eletronic library (SPELL), e c) Publish or Perish. 

Para tanto, o Quadro 2 disponibiliza uma amostragem dos estudos analisados e na 

sequência a explanação dos principais achados evidenciados. 
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Quadro 2 – Pesquisas nacionais e do exterior sobre percepção de justiça e cidadania organizacional 

Autor/Ano Revista Origem Principal resultado 

 

Bohle e 

Alonso 

(2017) 

Revista 

brasileira de 

gestão de 

negócios 

 
 

Nacional 

Ao realizar a pesquisa com uma amostra de 

trabalhadores de indústrias no Chile, concluíram 

que a percepção de justiça procedimental medeia 

a relação entre insegurança no trabalho e os 
CCO's. 

 
Demirkiran, 

Taskaya e 

Dinc (2016) 

International 

Journal of 

Business 

Management 

and Economic 
Research 

 

 
Internacional 

 

Observou-se que apenas as dimensões de justiça 

processual e justiça interacional possuem 

impacto significativo no comportamento de 

cidadania organizacional. 

 

Nandan e 

Azim (2015) 

American 

International 

Journal of 
Social Science 

 
Internacional 

Existe relação positiva entre as três dimensões 

de justiça (distributiva, procedimental e 

interacional) em relação aos CCO's. 

Costa e 

Andrade 

(2015) 

 

REV. ADM. 

MACKENZIE 

 
Nacional 

 

O CCO foi associado, principalmente, aos temas 

justiça organizacional e liderança entre 2002 e 

2012 nos artigos internacionais. 
 

Carter et al. 

(2014) 

 
Sage Journals 

 
Internacional 

Efeito mediador da justiça interacional entre a 

liderança transformacional e os CCO's na 

relação entre supervisor - subordinado. 

 

Garg, 

Rastogi e 

Kataria 

(2013) 

International 

Journal  of 

Business 

Insights and 

Transformation 

 

 
Internacional 

Existe uma relação significativa entre percepções 

de justiça e desempenho da cidadania 

organizacional. Além disso, a justiça é um 

preditor significativo dos comportamentos de 

cidadania no local de trabalho. 

 

Al-Hyasat, 

Shra'ah e 

Rumman 

(2013) 

 

European 

Journal of 

Business and 

Management 

 

 
Internacional 

Os resultados empíricos revelaram que houve um 

impacto estatístico significativo da justiça 

organizacional (equidade de 

distribuições, equidade dos procedimentos e 

equidade das transações) sobre a cidadania 

organizacional. 

 

Rego e 

Cunha 

(2010) 

 

 
Applied 

Psychology 

 

 

Internacional 

Os trabalhadores são mais sensíveis às dimensões 

interacionais da justiça do que as processuais e 

distributivas. A interpessoal é mais preditiva de 

algumas dimensões do CCO do que a 

informacional. 

Karriker e 

Williams 

(2009) 

 

Journal of 

Management 

 
Internacional 

A dimensão interacional da justiça está 

positivamente relacionada aos comportamentos 

de cidadania organizacional, assim como a 
distributiva e a processual de forma indireta. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após as diversas pesquisas apresentadas, defende-se a postura de discorrer na percepção 

de justiça organizacional como o constructo que mais provavelmente prediz os comportamentos 
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de cidadania organizacional (Organ, 2018). Pode-se pressupor, assim, que os comportamentos 

de cidadania organizacional possuem uma relação positiva com a percepção de justiça 

organizacional. Fundamentando-se nas três dimensões apresentadas dos comportamentos de 

cidadania organizacional propostas por Bastos et al. (2014), propõem-se as seguintes hipóteses: 

H1a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e as Sugestões 

Criativas; 

H1b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e a Divulgação 

da Imagem Organizacional; 

H1c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e a Cooperação 

com os Colegas; 

H2a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental e as Sugestões 

Criativas; 

H2b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental e a 

Divulgação da Imagem Organizacional; 

H2c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental e a 

Cooperação com os Colegas; 

H3a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e as Sugestões 

Criativas; 

H3b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e a Divulgação 

da Imagem Organizacional; 

H3c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e a Cooperação 

com os Colegas; 

H4: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Organizacional e os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

 
2.5 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 

ORGANIZACIONAL 

O campo de estudo da percepção de justiça organizacional possui como característica o 

foco na compreensão da relação entre a percepção de justiça e os comportamentos no ambiente 

de trabalho. Nesses estudos, o comprometimento tem obtido interesse dos pesquisadores desde 

1980 por demonstrar uma robusta relação com a justiça organizacional (Bobocel & Mu, 2016). 

De acordo com Bobocel e Mu (2016), as pesquisas conduzidas no período entre 1980 e 

2000 demonstraram, em geral, que as dimensões distributiva, procedimental e interacional da 

percepção de justiça possuem influência significativa no comprometimento organizacional. 
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Posteriormente, entre os anos 2001 e 2015, o campo de pesquisa continuou a crescer, mas com 

o foco de estudar separadamente a influência de cada dimensão da percepção de justiça acerca 

do comprometimento organizacional. 

Por exemplo, Meyer et al. (2002) confirmaram a relação positiva entre as três dimensões 

da percepção de justiça com o comprometimento organizacional afetivo e normativo. A 

dimensão interacional da justiça organizacional apontou como resultado � = 0,5 e � = 0,52 

para o comprometimento afetivo e normativo, respectivamente. A correlação da dimensão 

distributiva com as dimensões citadas do comprometimento foi de 0,40 e 0,31 e a dimensão 

procedimental 0,38 e 0,31. Em relação a dimensão instrumental do comprometimento, o 

resultado apresentou-se negativo com as bases da percepção de justiça (� = −0,16 , � = −0,6 

e � = −0,14, respectivamente). Similarmente, outros estudos continuaram a explorar a relação 

entre os dois construtos. Wayne, Shore, Bommer e Tetric (2002) demonstraram que a justiça 

procedimental e distributiva são fortemente correlacionadas com o comprometimento 

organizacional em uma pesquisa aplicada na indústria metalúrgica. 

O estudo meta-analítico de Rupp, Shao, Jones e Liao (2014) mapeou a correlação entre 

a percepção de justiça e 18 efeitos específicos na organização, como o comprometimento 

organizacional. Os resultados apontaram uma correlação positiva e significativa, 

correspondendo a 95% do intervalo de confiança e homogeneidade nos resultados dos testes. A 

justiça distributiva apresentou a média de correlação de 0,34 e 0,24 perante as dimensões afetiva 

e normativa do comprometimento. Seguindo a referida ordem das dimensões do 

comprometimento, a justiça procedimental e interacional apresentaram as seguintes médias de 

correlação: 0,4 e 0,3 (procedimental); e 0,39 e 0,28 (interacional), respectivamente. A dimensão 

instrumental do comprometimento, por sua vez, apresentou correlação nula para a justiça 

distributiva e correlação negativa (� = −0,2)  em relação às bases procedimental e interacional 

da justiça organizacional. 

Em linha com tais ideias, Meyer et al. (2002) concluíram que além da correlação 

significativa existente entre os dois constutos, a percepção de justiça atua como precursora do 

comprometimento organizacional. Ao analisar o impacto da percepção de justiça nas bases do 

modelo tridimensional do comprometimento, Filenga e Siqueira (2006) concluíram que 

aproximadamente 41% (�2 = 0,414; � < 0,001) do comprometimento afetivo é explicado 

pelas dimensões distributiva e procedimental e que o comprometimento normativo (19%) e 

instrumental (18%) também eram explicados por tais dimensões. 

Ademais, segundo Rupp et al. (2014), quando os trabalhadores sentem que são tratados 

de forma justa, eles respondem às ações com uma melhor performance e comprometimento, 
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além de mostrar um melhor nível de bem-estar. Em contrapartida, ao perceberem atitudes 

injustas no local de trabalho, os trabalhadores mostram sinais de estresse e exibem 

comportamentos contraproducentes. Por tal razão, é de imensa importância procurar e verificar 

os antecedentes primários que promovem o comprometimento organizacional entre os 

trabalhadores (Rahman, Shalizad, Mustafa, Khan, & Qurash, 2015). 

Em geral, as pesquisas apontam uma correlação positiva entre o comprometimento 

organizacional e a percepção de justiça pois, em geral, trabalhadores respondem 

favoravelmente quando percebem que estão sendo tratados de forma justa (Cropanzano & 

Molina, 2015). Assim, atentando para a indicação de Li e Cropanzano (2009) sobre a tendência 

do aumento do comprometimento quando o senso de justiça é atendido e na ressalva realizada 

por Bastos, Rodrigues, Moscon, Silva & Pinho (2013) de que, na maior parte dos casos, são 

observadas relações negativas da dimensão instrumental quando relacionada com outras 

variáveis, coloca-se as seguintes hipóteses: 

H5a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e o 

Comprometimento Afetivo; 

H5b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e o 

Comprometimento Normativo; 

H5c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça Distributiva e o 

Comprometimento Instrumental; 

H6a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental e o 

Comprometimento Afetivo; 

H6b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental e o 

Comprometimento Normativo; 

H6c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça Procedimental e o 

Comprometimento Instrumental; 

H7a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e o 

Comprometimento Afetivo; 

H7b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e o 

Comprometimento Normativo; 

H7c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça Interacional e o 

Comprometimento Instrumental; 

H8a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Organizacional e o 

Comprometimento Afetivo; 
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H8b: Existe relação positiva entre a Percepção Justiça Organizacional e o 

Comprometimento Normativo; 

H8c: Existe relação negativa entre a Percepção Justiça Organizacional e o 

Comprometimento Instrumental. 

 
2.6 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E COMPORTAMENTOS DE 

CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

No centro do debate sobre o comprometimento organizacional encontram-se estudos 

sobre a inter-relação entre o construto e demais variáveis, buscando identificar os seus 

fundamentos e consequências. O interesse foi instigado, inicialmente, pela retenção dos 

trabalhadores na organização, mas ao longo do tempo surgiram questões sobre as suas 

implicações no desempenho e nos comportamentos organizacionais (Meyer & Allen, 1997). 

No que se refere às consequências do comprometimento organizacional, ressalta-se que 

também não foi encontrado um consenso sobre a sua relação com os comportamentos de 

cidadania. Nota-se que alguns estudos exploram o comprometimento, em sua forma 

tridimensional, como forte preditor do comportamento de cidadania organizacional (Wagner & 

Rush, 2000; Paulin, Ferguson & Bergeron, 2006). No entanto, outras pesquisas consideram que 

a relação entre os dois construtos é nula (Alotaibi, 2001; Hakim, Nimran, Haerani e Alam, 

2014). Um terceiro ponto de vista neste debate foi o citado por Allen (2016) ao conjecturar que 

as dimensões afetiva e normativa são correlacionadas positivamente com os comportamentos 

de cidadania organizacional, enquanto a relação da dimensão instrumental com os CCOs é 

inexistente. Por esta razão, propõe-se investigar na presente pesquisa a relação entre dimensões 

do comprometimento organizacional e as bases do comportamento de cidadania organizacional. 

Entre as diversas relações que o campo oferece, podem ser destacadas as que tratam da 

relação entre os CCO’s e o comprometimento organizacional afetivo. Este construto é citado 

como precursor de atos de cooperação espontânea que geram a afetividade organizacional 

(Martins et al., 2015). Por tal motivo, a relação da dimensão afetiva com o CCO tem sido 

investigada na área de psicologia organizacional e seu significado tem evoluído ao longo dos 

anos. 

Em um estudo com trabalhadores que sobreviveram a uma diminuição do quadro de 

trabalhadores das suas empresas nos Estados Unidos, Lavelle et al. (2009) concluíram que o 

comprometimento organizacional possui uma relação positiva e moderada (r = 0.45, p < 0.01) 

com o CCO, delineando o primeiro como preditor do segundo construto. Sob outro foco de 

estudos, Benjamin (2012) demonstrou que existe uma relação positiva e significativa (r² = 0.13, 
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p < 0.05) entre a dimensão afetiva do comprometimento e os comportamentos extra papéis ao 

realizar uma pesquisa com trabalhadores bancários da Nigéria. 

Em linha com tal constatação, Jha (2014) concluiu que trabalhadores com um alto nível 

de comprometimento organizacional afetivo podem ter um nível ainda maior de 

comprometimento geral, o que leva ao aumento dos CCO’s. Como resultado, os 

comportamentos de cidadania organizacional podem ser possíveis comportamentos resultantes 

do comprometimento afetivo do trabalhador perante ao sucesso da organização (Podsakoff, 

Whiting, Podsakoff & Blume, 2009). 

No que condiz ao comprometimento normativo, Stanley e Meyer (2016) constataram 

que existe uma relação positiva, porém moderada (� = 0.29), com os comportamentos de 

cidadania organizacional. O resultado converge com a constatação de Cohen e Keren (2008) 

que fatores morais podem forçar os trabalhadores a manifestar comportamentos extra papéis; e 

com o citado por Podsakoff et al. (2018) de que trabalhadores com alto comprometimento 

normativo tendem a aumentar continuamente os CCOs pelo sentimento de obrigação e pela 

crença de que é certo fazê-lo. 

No mesmo estudo, Stanley e Meyer (2016) concluíram que a relação entre a base 

instrumental do comprometimento e os comportamentos de cidadania organizacional é 

insignificante, apesar de positiva (� = 0.05). Cooper-Hakim e Viswesvaran (2005) consideram 

que, ao tempo que as bases afetiva e normativa se sobrepõem, a base instrumental apresenta 

relações nulas ou em direções opostas às estabelecidas pelas demais. A última constatação é 

condizente com o resultado encontrado por Bakhshi, Sharma e Kumar (2011) que, ao realizar 

uma pesquisa no setor industrial na Índia, concluíram que não existe impacto significativo entre 

o comprometimento organizacional instrumental e os comportamentos de cidadania 

organizacional (� = 0.13); e com o estudo de Bastos, Rodrigues, Moscon, Silva & Pinho 

(2013), no qual verificou-se que, na maior parte dos casos, são observadas relações negativas 

desta dimensão instrumental com variáveis desejáveis, como satisfação, desempenho e 

comportamentos de cidadania organizacional. Com base nesses dados, a dimensão instrumental 

será considerada oposta aos comportamentos de cidadania organizacional neste estudo. 

Com o intuito de encontrar pesquisas empíricas nacionais e internacionais em inglês ou 

português no campo, foi realizada uma pesquisa com as seguintes palavras chave: 

‘comprometimento organizacional; comportamentos de cidadania organizacional’ e 

‘Organizational commitment; Citizenship organizational behavior’. Utilizou-se um corte 

temporal entre os anos de 2008 e 2018 nos bancos de dados da CAPES, Publish or Perish e 

SPELL. Não foram encontrados trabalhos publicados na última plataforma citada. 
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O Quadro 3 apresenta uma amostra das pesquisas encontradas e os seus resultados. 

 
 

Quadro 3 – Pesquisas nacionais e do exterior sobre comprometimento e cidadania organizacional 
 

Autor/Ano Revista Origem Principal resultado 

 
Gupta, Agarwal 

e Khatri (2016) 

 
Journal of Advanced 

Nursing 

 

Internacional 

A dimensão organizacional afetiva 

tem relação com o CCO em uma 

amostra de enfermeiras na Índia. 

 
Martins, Costa 

e Siqueira 

(2015) 

Revista de 

Administração, 

Contabilidade e 

Economia da Fundace 

 

 
Nacional 

Estudo realizado com trabalhadores 

do Estado de São Paulo aponta que o 

comprometimento organizacional 

afetivo impacta no CCO na dimensão 

defesa da organização. 

 

 

 

 

 
 

Cordeiro 

(2014) 

 

 

 

 

 

 
TMS Algarve 

 

 

 

 

 

 
Internacional 

Pesquisa aplicada entre docentes de 

Portugal, os resultados apontaram 

uma correlação positiva e 

significativa entre o 

comprometimento afetivo e os 

CCO’s. A dimensão normativa do 

comprometimento está relacionada 

aos comportamentos de cidadania 

organizacional, mas com fraca 

intensidade, enquanto a dimensão 

instrumental apenas revelou estar 

positivamente correlacionada, mas 

sem significância estatística. 

 

 

ÜNAL (2013) 

 
The Journal of 

Faculty of Economics 

and Administrative 

Sciences 

 

 

Internacional 

O comprometimento afetivo tem um 

papel mediador significativo na 

relação entre satisfação no trabalho e 
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Ressalta-se que, ao realizar a busca das pesquisas nacionais e internacionais, não foram 

encontrados estudos que relacionassem as dimensões da escala de comportamentos de 

cidadania organizacional construída por Bastos et al. (2014) com o modelo tridimensional do 

comprometimento (Meyer & Allen, 1991). Portanto, considerando a indicação de Spitzmuller, 

Dyne e Ilies (2008) da tendência da relação bidirecional do comprometimento com os 

comportamentos de cidadania organizacional e sugestão dos autores para a realização de 

pesquisas que atuem nesta relação, apresenta-se as seguintes hipóteses: 

H9a: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e as Sugestões 

Criativas; 

H9b: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e a Divulgação da 

Imagem Organizacional; 

H9c: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e a Cooperação com os 

Colegas; 

H10a: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e as Sugestões 

Criativas; 

H10b: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e a Divulgação da 

Imagem Organizacional; 

H10c: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e a Cooperação 

com os Colegas; 

H11a: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental e as Sugestões 

Criativas; 

H11b: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental e a Divulgação 

da Imagem Organizacional; 

H11c: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental e a Cooperação 

com os Colegas; 

H12a:  Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo sobre os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional; 

H12b:  Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional; 

H12c: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental e os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. 
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2.7 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL, PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 

ORGANIZACIONAL E COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Dada a importância das consequências dos comportamentos de cidadania na 

organização, a procura das suas causas vêm direcionando os investigadores na pesquisa dos 

seus antecedentes (Martins, 2015). Conforme apresentado na seção anterior, o 

comprometimento organizacional é considerado um dos principais determinantes dos 

comportamentos de cidadania organizacional. Salienta-se que, além de demonstrar uma relação 

direta e positiva com os CCOs, o comprometimento possui o papel mediador em diversas 

relações que determinam os comportamentos de cidadania (Farzaneh, Farashah & Kazemi, 

2014). 

Há, na literatura, um conjunto de estudos que procuraram analisar a dimensão afetiva 

como mediadora na relação entre a percepção de justiça organizacional e os comportamentos 

de cidadania organizacional. Guh, Lin, Fan e Yang (2013) examinaram a relação dos três 

construtos ao aplicar uma pesquisa com professores universitários em Taiwan. Os resultados 

verificaram uma relação positiva entre o comprometimento afetivo e o comportamentos de 

cidadania organizacional e indicaram o efeito mediador do comprometimento na relação entre 

a percepção de justiça e os comportamentos de cidadania. 

Sjahruddin, Armanu, Sudiro e Normijati (2013) ressalvam, no entanto, que a justiça 

organizacional tem um efeito insignificante ao ser diretamente ligada aos CCOs. Por outro lado, 

quando mediada pelo comprometimento organizacional, a justiça organizacional afeta 

significativamente os CCOs (β = 0.349). Por sua vez, Lavelle et al. (2009) encontraram 

mediação completa do comprometimento afetivo na relação entre a percepção de justiça 

organizacional e os comportamentos de cidadania organizacional. Os resultados indicaram que 

o efeito da justiça organizacional procedimental sobre os comportamentos de cidadania 

organizacional era significativamente menor quando mediado pelo comprometimento afetivo 

(� = 2.82, p < 0.01). 

De acordo com Alzayed et al. (2017), as relações entre as três dimensões podem ser 

logicamente explicadas pela teoria da troca social. Para os autores, a percepção de justiça 

organizacional poderá aumentar o comprometimento organizacional afetivo através da criação 

de uma obrigação emocional de aumentar os comportamentos de cidadania organizacional e, 

por conseguinte, auxiliar a organização a atingir os seus objetivos organizacionais. Tal 

evidência conceitual propõe que a justiça organizacional influencia o comprometimento 

organizacional e que, por sua vez, prediz os comportamentos de cidadania organizacional. 
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No entanto, segundo os referidos autores, nenhuma pesquisa foi encontrada tendo o 

comprometimento organizacional como mediador da relação entre as três dimensões da 

percepção de justiça nomeadas como distributiva, procedimental e interacional e as dimensões 

dos comportamentos de cidadania organizacional (sugestões criativas, divulgação da imagem 

organizacional e cooperação com os colegas). No que se refere às bases do comprometimento, 

similarmente existe a falta de pesquisas que empreguem as bases normativa e instrumental do 

modelo tridimencional de Meyer & Allen (1991) como objetivo de estudo na mediação da 

percepção de justiça organizacional e as dimensões dos comportamentos de cidadania 

organizacional propostas por Bastos et al. (2014). Em face a esta lacuna, a presente pesquisa 

apresenta o diferencial de relacionar todas as dimensões dos construtos estudados, 

proporcionando avanços empíricos para o campo de estudo. 

Finalmente, baseado nos estudos apresentados e com o intuito de desenvolver o campo 

de estudo organizacional, pode-se inferir que um aumento nos níveis de percepção de justiça 

organizacional levaria a um aumento nos níveis de comprometimento organizacional e, 

consequentemente, um aumento nos comportamentos de cidadania oranizacional. Assim, a 

presente pesquisa propõe-se a estudar o comprometimento organizacional como variável 

mediadora a partir das seguintes hipóteses: 

H13a: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e as Sugestões Criativas; 

H13b: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H13c: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e a Cooperação com os Colegas; 

H13d: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e as Sugestões Criativas; 

H13e: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H13f: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Cooperação com os Colegas; 

H13g: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e as Sugestões Criativas; 

H13h: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e a Divulgação da Imagem Organizacional; 
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H13i: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e Cooperação com os Colegas; 

H14a: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e as Sugestões Criativas; 

H14b: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H14c: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Distributiva e a Cooperação com os Colegas; 

H14d: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e as Sugestões Criativas; 

H14e: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H14f: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Cooperação com os Colegas; 

H14g: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e as Sugestões Criativas; 

H14h: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H14i: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e a Cooperação com os Colegas; 

H15a: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Distributiva e as Sugestões Criativas; 

H15b: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Distributiva e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H15c: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Distributiva e a Cooperação com os Colegas; 

H15d: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Procedimental e as Sugestões Criativas; 

H15e: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Procedimental e a Divulgação da Imagem Organizacional; 

H15f: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Cooperação com os Colegas; 

H15g: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Interacional e Sugestões Criativas; 



42 
 

 

 
 

H15h: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Interacional e Divulgação da Imagem Organizacional; 

H15i: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Interacional e Cooperação com os Colegas; 

H16a: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Organizacional e os Comportamentos de Cidadania Organizacional; 

H16b: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a Percepção de Justiça 

Organizacional e os Comportamentos de Cidadania Organizacional; 

H16c: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a Percepção de 

Justiça Organizacional e os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

 
No próximo capítulo será apresentado o desenho conceitual da pesquisa, demonstrando 

as possíveis relações entre a percepção de justiça organizacional e comprometimento 

organizacional, como variável mediadora, dos comportamentos de cidadania organizacional. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente 

estudo. Nas três primeiras sessões foram expostos o modelo teórico de referência, participantes 

da pesquisa e os instrumentos utilizados na coleta de dados. Em seguida, foram descritos os 

procedimentos de coleta, informações sobre o cross-section e quanto aos procedimentos de 

análises de dados. 

 
3.1 DESENHO CONCEITUAL DA PESQUISA 

O desenho conceitual da presente pesquisa emergiu do referencial teórico apresentado 

e, apoiou-se especialmente, no modelo conceitual elaborado por Alzayed et al. (2017) que 

integra o modelo tridimensional da percepção de justiça organizacional com os 

comportamentos de cidadania organizacional através do comprometimento organizacional 

afetivo como mediador, conforme demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Desenho conceitual elaborado por Alzayed, Jauhar e Mohaidin (2017) 

 

Fonte: Alzayed et al. (2017) 
 

O modelo de análise proposto por Alzayed at al. (2017) apoiou-se nos referenciais de 

Meyer e Allen (1991) no que diz respeito a dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional. No entanto, ao tratarem sobre o comprometimento organizacional, os autores 

Meyer e Allen (1991) também apresentam outras dimensões além da afetiva: normativa e 

Justiça 

interacional 

Comportamentos 

de cidadania 

organizacional 

Comprometimento 

organizacional 

afetivo 

Justiça 

distributiva 

 

Justiça 

procedimental 

Justiça 

organizacional 



44 
 

 

 
 

instrumental, tornando um conceito tridimensional. Desta maneira, com o intuito de atingir os 

objetivos da pesquisa, propõe-se uma adaptação do modelo de Alzayed et al. (2017) acrescendo 

as demais dimensões do comprometimento organizacional (normativa e instrumental) previstas 

por Meyer e Allen (1991). 

Outro passo realizado na alteração do modelo está pautado no desmembramento do 

construto de comportamentos de cidadania organizacional nas suas três dimensões (sugestões 

criativas, divulgação da imagem organizacional e cooperação com os colegas), conforme 

apontado por Bastos et al. (2014). 

Depois de realizadas as modificações necessárias, o desenho conceitual da pesquisa 

encontra-se representado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Desenho conceitual geral da pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi divulgada entre trabalhadores das organizações industriais1 

associadas ao Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. O complexo industrial teve as suas 

atividades iniciadas em 1978 e é composto por instituições de diversos segmentos como: 

automotivo, químico/petroquímico, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, 

pneus, energia eólica, fármacos, bebidas e serviços. Tal setor foi escolhido devido à sua 
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importância na economia nacional e em virtude das mudanças organizacionais ocorridas no 

setor em um curto período, como efeito da crise econômica e política do país. 

O universo da pesquisa foi composto por 45 mil trabalhadores, segundo os dados 

econômicos2. A presente pesquisa contou com 620 respondentes, sendo 500 participantes 

(80,6%) contratados diretamente e 120 participantes (19,4%) de empresas terceirizadas Os 

dados pessoais e ocupacionais dos participantes da pesquisa serão mais detalhados 

posteriormente na seção de discussão e resultado. 

 
3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os participantes desta pesquisa responderam a 59 perguntas contidas no questionário 

disponibilizado em uma ferramenta on line, conforme demonstrado no APÊNDICE A. O 

questionário foi dividido em dois blocos: o primeiro bloco foi composto pelas escalas de 

mensuração de percepção de justiça organizacional, comportamentos de cidadania 

organizacional e comprometimento organizacional, e o segundo bloco continha perguntas 

fechadas referentes aos dados ocupacionais e pessoais do respondente. O primeiro bloco foi 

composto por cinco escalas, a seguir: 

Para avaliar o impacto da percepção de justiça organizacional, foi utilizada a Escala de 

Percepção de Justiça Organizacional (EPJO) (𝛼 = 0, 88), de Mendonça et al. (2003). O 

instrumento  possui o formato Likert de cinco pontos, variando de 1 (discordo totalmente da 

afirmativa) a 5 (concordo totalmente com a afirmativa), e composto por 20 itens divididos em 

três fatores que representam as dimensões de justiça distributiva, justiça processual e justiça 

interacional. 

Os comportamentos de cidadania organizacional foram mensurados através da escala 

validada por Bastos et al. (2014), denominada de Escala de Comportamentos de Cidadania 

Organizacional (ECCO). O instrumento é composto por 14 itens com formato tipo Likert de 

cinco pontos, sendo possível a escolha da variação 1 (nunca faço) até 5 (sempre faço), que 

representam indicadores das três dimensões traçadas: sugestões criativas (𝛼 = 0,90) 

divulgação da imagem organizacional (𝛼 = 0,90) e cooperação com os colegas (𝛼 = 0,77). 

Para mensurar o comprometimento organizacional três escalas foram utilizadas: 

a) Dimensão afetiva: foi utilizada a escala unidimensional de Klein, Cooper, Molloy e Swanson 

(2014) (𝛼 = 0,86 − 0,98), e validada no contexto brasileiro por Rodrigues, Klein e Bastos 

(2017). Trata-se de uma escala com formato Likert de cinco pontos indicando diferentes 

graus de concordância com quatro itens; 

 
 

2 COFIC (2019). 
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b) Dimensão normativa: foi medida através do modelo tridimensional reduzido por Meyer, 

Allen e Smith (1993) e validado no Brasil por Medeiros e Enders (1997), composta por 4 

itens também com formato tipo Likert de cinco pontos  (𝛼 = 0, 73); 

c) Dimensão instrumental: utilizou-se a subescala de dimensão instrumental revisada por 

Powell e Meyer (2004) e traduzida e validada no Brasil por Jesus e Rowe (2014; 2017). A 

subescala contém quatro itens com formato tipo Likert de cinco pontos (𝛼 = 0, 80). A Figura 

3 demostra as escalas que foram utilizadas para cada uma das dimensões. 

 

Figura 3 – Desenho conceitual destacando escalas 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

O segundo bloco do instrumento, por sua vez, foi composto por questões para coleta de 

informações sobre o perfil dos respondentes, tais como dados demográficos e ocupacionais, que 

foram: idade, sexo, estado civil, escolaridade, nível hierárquico, natureza do vínculo de trabalho 

(direto ou terceirizado) e tempo de serviço. 

 
3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

Para proporcionar a coleta de dados com os trabalhadores do complexo industrial de 

Camaçari, foi elaborado um questionário on line que, após uma série de ajustes e formatações, 

foi inserido na plataforma Survey Monkey. Após a inserção, foi realizado um pré-teste com 

intuito de avaliar a clareza dos enunciados, tempo médio de resposta e layout do instrumento 

durante o dia 26 de junho de 2018. O instrumento de pré-teste contou com a participação de 12 

respondentes que se enquadravam no perfil do público-alvo da pesquisa. Durante a escolha
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dos participantes do pré-teste procurou-se selecionar diferentes cargos do nível hierarquico, de 

forma que fosse atingido os diferentes níveis de escolaridade, tais foram: coordenadores, 

engenheiros, analistas, técnicos e trabalhadores que trabalhavam na produção ou operação. 

Após a análise do feedback do pré-teste, foram efetuados os ajustes necessários. 

A solicitação para os trabalhadores participarem da pesquisa foi realizada através de 

meios digitais e físicos. Para os trabalhadores que possuiam fácil acesso ao computador ou 

celular, foram enviados convites via e-mail (APÊNDICE B) onde foram informados sobre o 

intuito da pesquisa e a proteção de identidade, já que não foi necessário informar a identificação 

do respondente e os dados foram analisados de forma agrupada. Ao final da mensagem foi 

disponibilizado o link para acesso ao questionário on line. O referido convite também solicitava 

que o trabalhador encaminhasse o e-mail para a sua lista de contatos do polo industrial de 

Camaçari. 

Conjuntamente, a pesquisa foi divulgada nos grupos relacionados ao público-alvo no 

site de relacionamento Facebook e através dos aplicativos WhatsApp e Instagram. A 

pesquisadora também utilizou a estratégia de solicitar a divulgação da pesquisa na lista de 

contatos dos programas de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal da Bahia. 

Ao entrar no link da pesquisa disponibilizado, o participante era direcionado ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), em que assegura a participação 

voluntária e o sigilo das informações. Após a sua aprovação, os trabalhadores tiveram acesso 

ao primeiro bloco do questionário. 

Para os trabalhadores que não dispunham de fácil acesso ao computador e/ou internet 

ou que preferiam responder o questionário a punho, foram aplicados questionários de forma 

impressa e que posteriormente foram tabulados pela autora. Desta forma, obteve-se a 

participação de 207 trabalhadores que responderam o questionário impresso e 413 que 

responderam o questionário diretamente pela internet, compondo os 620 respondentes da 

pesquisa que foi realizada entre julho e setembro de 2018. 
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a finalização do período de coleta de dados, as respostas foram exportadas do 

Survey Monkey para um software estatístico com o intuito de viabilizar as análises estatísticas 

e estabelecer as relações entre os construtos estudados. 

No primeiro momento, realizou-se a análise fatorial exploratória, que tem por objetivo 

determinar o número de fatores que melhor representam as variáveis observadas (Brown, 2006) 

e que envolveu a avaliação dos missing values, outliers, normalidade, avaliação da normalidade, 

e análise da linearidade. Segundo Laros (2008), a análise fatorial é um dos procedimentos 

psicométricos utilizados com mais frequência tanto na construção, revisão ou avaliação de 

instrumentos psicológicos. 

O sistema de coleta de dados utilizado não permitiu a ocorrência de casos omissos ou 

missing values pois foi programado para salvar somente os questionários que foram 

completamente respondidos. Para os questionários que foram impressos e consequentemente 

respondidos à mão, apenas foram tabulados pela pesquisadora aqueles que possuiam todos os 

itens respondidos. Logo, a primeira análise de dados realizada foi a investigação dos outliers ou 

observações atípicas, observações que apresentam um padrão de resposta diferente das demais. 

Os outliers podem ser divididos em quatro classes (1) erros na tabulação dos dados ou 

falhas na codificação; (2) observações decorrentes de algum evento extraordinário; (3) 

observações extraordinárias para as quais o pesquisador não tem uma explicação; e (4) 

observações que estão no intervalo usual de valores para cada variável, mas são únicas em sua 

combinação de valores entre as variáveis (Hair, Black, Babin, Anderson & Tathan, 2009). 

A identificação dos outliers univariados, que representam respostas divergentes com 

base em cada uma das variáveis de maneira isolada, foi realizada por meio da padronização dos 

resultados, de forma que a média da variável fosse 0 e o desvio padrão 1. Para uma grande 

amostra, as observações que apresentam um escore padrão fora do intervalo de |4,00| são 

classificadas como outliers univariados (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). 

Para verificação dos outliers multivariados empregou-se a medida D² de Mahalanobis. 

Tal método mede a distância de cada observação em um espaço multidimensional a contar do 

centro médio de todas as observações, fornecendo um único valor para cada observação (Hair 

et al., 2009). As observações que apresentaram uma significância da medida inferior a 0,001 

foram considerados outliers multivariados (Hair et al., 2010). 

Como os dados e variáveis da pesquisa são relacionados a uma escala discreta e finita, 

eles não apresentam distribuição normal. Para solucionar esta questão, o método de máxima 

verossimilhança (ML) com erros padrões robustos e a correção Satorra e Bentler (1994) foram 

aplicados. Segundo Marôco (2010), o método de máxima verossimilhança promove estimativas 
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dos parâmetros consistentes, ou seja, à medida que a dimensão da amostra (n) aumenta, as 

estimativas aproximam-se do verdadeiro valor populacional, com variância mínima e 

distribuição normal. Ainda de acordo com o autor, quando o pressuposto da normalidade não é 

válido, o teste do �2 pode ser corrigido de forma a considerar a distribuição não central da 

estatística de teste. E que tal correção é obtida através do teste de Satorra e Bentler (1994), 

utilizado na presente investigação, ao utilizar um estimador que abrange os erros padrões 

corrigindo tanto a normalidade dos dados quanto a heterocedasticidade. 

Para verificar a linearidade dos dados inicialmente foram analisadas as correlações das 

variáveis par a par através da correlação de Spearman (Hollander & Wolfe, 1999). Além disso, 

foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett (Mingoti, 2007) que tem a função de examinar 

a correlação da matriz para determinar a adequação da análise fatorial baseada na identificação 

da correlação entre as variáveis. Segundo Rossoni, Engelbert e Bellegard (2016), um teste de 

Bartlett estatisticamente significativo (p < 0,05) indica que existem correlações suficientes entre 

as variáveis para continuar. 

Na sequência foi analisada a dimensionalidade de todas as escalas selecionadas através 

da análise fatorial exploratória por método dos componentes principais (PAF). Para a extração 

dos fatores foi utilizado o critério de screeplot e a rotação oblíqua (direct oblimin) com 

normalização de Kaiser (1958) (eigenvalue superior a 1), visando adquirir fatores teoricamente 

significativos. No que tange ao método de rotação adotado, selecionou-se a rotação oblíqua, já 

que esta deve ser usada para obter fatores teoricamente significativos e representa o 

agrupamento de variáveis com maior precisão (Hair et al., 2009). 

Após a aprovação dos valores dos testes de adequação da amostra e de esfericidade, 

sucedeu-se a um estudo das comunalidades (communalities) dos itens, onde foram analisados 

os componentes principais e a consistência interna das escalas para validação e análise do 

instrumento. A comunalidade é conceituada como a quantidade de variância que uma variável 

observável, que são os itens do teste, compartilha com outra variável (Neves, 2018). Em outras 

palavras, é a estimativa da variância comum entre as outras variáveis de análise. Portanto, 

quando uma determinada variável é correlacionada com pelo menos uma variável, a variância 

comum aumenta. No contrário, caso outras fontes de variância de erros forem introduzidas, o 

nível de variância comum também será reduzido (Hair et al., 2009). De acordo com o estudo de 

Hair et al. (2009), índices de comunalidade inferiores a 0,6 sugerem uma baixa variância em 

comum entre as variáveis observáveis, desempenhando um papel de indicador para a eliminação 

de fatores. 
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Avançou-se para o teste de confiabilidade e validade das escalas, etapa que constitui um 

papel importante para diagnósticos consitentes. A confiabilidade significa a precisão com que 

o construto mede exatamente o que foi proposto a medir (Jabbour, Freitas, Teixeira & Jabbour, 

2012), sendo analisada pelo alpha de Cronbach e Confiabilidade Composta (CC) para cada 

dimensão. Para Rossoni et al. (2016), o alpha de Cronbach representa a consistência interna do 

fator baseado na correlação média entre os itens que formam o fator e suas variáveis. Ainda 

segundo os autores citados, os valores da medida variam entre 0,0 e 1,0, sendo que os valores 

mais altos (maiores que 0,7) representam uma maior confiabilidade da dimensão. Por outro 

lado, valores inferiores a 0,7 sugerem um baixo nível de consistência interna entre os itens do 

teste, ao apresentar uma fraca relação entre a variância de cada item em específico e a variância 

total dos escores do teste (Rowe, 2008). 

Prosseguiu-se então para a avaliação da validade convergente do modelo, onde foi 

avaliado o grau em que medidas do mesmo conceito estão relacionadas, e, em seguida, para a 

validade discriminante, que se refere ao grau que garante que a escala difere de outros conceitos 

semelhantes para ser distinta. Na avaliação da validade convergente utilizou-se o índice da 

variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE) proposta por Fornell e Larcker 

(1981), representando a proporção média da variância dos itens explicada pelo construto 

(Valentini & Damásio, 2016). Seguiu-se o critério proposto por Henseler, Ringle e Sinkovics 

(2009) e Hair et al. (2009) que garante a validade convergente para cargas superiores a 0,50, 

apesar deste valor poder chegar a 0,40 em caso de pesquisas exploratórias (Nunnaly & 

Bernstein, 1994). 

A validade discriminante foi analisada pela comparação dos percentuais de variância 

extraída dos construtos através do critério de Fornell e Lacker (1981). Segundo os autores, a 

Estimativa da Variância Extraída (AVE) precisa ser mais elevada do que o quadrado da 

estimativa de correlação dos dois construtos. Logo, o argumento do teste é baseado na ideia de 

que um construto latente deve explicar suas medidas de itens melhor do que outro construto 

(Hair et al., 2009). Também foi utilizado o método das cargas fatoriais cruzadas (Barclay, 

Higgins & Thompson, 1995), onde a validade discriminante é alcançada quando a carga fatorial 

do item é maior do que a totalidade das suas cargas fatoriais cruzadas. 

Para avaliar as relações entre os construtos foi efetuada a técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) baseada na covariância (CB-SEM) utilizando o pacote lavaan 

(Rosseel, 2012) do software R (versão 3.5.0). A CB-SEM envolve um processo de máxima 

verossimilhança, cujo objetivo é o de minimizar a diferença entre as matrizes de covariância 

observadas e esperadas. Em linhas gerais, a modelagem de equações estruturais trata-se de uma 
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técnica de análise quantitativa multivariada que tem a função de testar a admissibilidade de um 

modelo construído com base em uma teoria sobre o fenômeno estudado. Codes (2005) 

complementa que: 

Como tal procedimento estatístico caracteriza-se por permitir que diversas variáveis sejam 

correlacionadas simultaneamente, de modo que as múltiplas relações possíveis sejam 

apreciadas, ele se coloca como alternativa promissora para a abordagem de fenômenos 

complexos, já que é capaz de delinear como se articulam diversos fatores envolvidos em um 

fenômeno social sob análise. (p.471) 

 

Em termos mais simples, a análise de equações estruturais é uma extensão dos modelos 

lineares generalizados que considera a relação entre as diferentes variáveis sob estudo. Uma 

característica única da análise de modelos de equações estruturais é a possibilidade de 

considerar, em simultâneo, vários tipos de variáveis (Marôco, 2014). As variáveis latentes são 

aquelas que não são diretamente observáveis ou mensuráveis, como os construtos pesquisados 

no presente estudo, comprometimento organizacional, percepção de justiça organizacional e 

comportamentos de cidadania organizacional. Em sequência, as variáveis podem se dividir 

entre independentes (VI), quando as causas das variáveis residem fora do modelo e dependentes 

(VD), quando as causas da variação residem no modelo. 

Além disso, o modelo de modelagem de equações estruturais possui grupos que 

classificam uma dada variável como mediadora. De acordo com Vieira (2009), a variável 

mediadora (VMe) é uma terceira variável que afeta a relação entre outras duas, ou seja, uma 

variável que influencia no relacionamento VI → VD. Observa-se que a relação entre VI→ VD 

ou ficará enfraquecida na presença da variável Med ou poderá chegar a ser nula. Assim, neste 

modelo pretende-se analisar as relações entre as percepções de justiça organizacional (VI) e os 

comportamentos de cidadania organizacional (VD) mediadas pelas dimensões do 

comprometimento organizacional (VMe). 

Ressalta-se que o cálculo mínimo da amostra foi mensurado segundo o recomendado 

por Hair, Gabriel e Patel (2014) em que se deve obter o mínimo considerável de 5 a 10 vezes 

mais observações do que o número de variáveis para que a técnica CB-SEM seja significativa. 

Partindo deste pressuposto e possuindo o conhecimento que o questionário foi composto por 50 

itens oriundos das escalas apresentadas, esperou-se o mínimo de 250 a 500 questionários 

respondidos. Assim, a amostra utilizada neste estudo, com 620 observações, supre aos 

requisitos. 

Com o intuito de verificar o modelo geral da pesquisa, foi necessário realizar a avaliação 

geral de ajuste do modelo de forma a avaliar o quão bem o modelo teórico é capaz de reproduzir 

a estrutura correlacional das variáveis manifestas na amostra sob estudo (Marôco, 2014). 
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Segundo Hair et al. (2009), nesta etapa são utilizadas medidas de qualidade de ajuste que são 

divididas em três tipos: 

a) Índices de ajuste absoluto: Avaliam o modelo especificado pelo pesquisador 

independentemente de outros possíveis modelos: Qui- quadrado (χ²), Qui-quadrado 

normatizado (χ²/gl), índice de qualidade do ajuste (GFI), raiz quadrada da média dos 

quadrados dos erros de aproximação (RMSEA). 

b) Índices de ajuste incremental ou relativos: Avaliam quão bem um modelo especificado se 

ajusta relativamente a algum modelo alternativo de referência: índice de Tucker-Lewis 

(TLI), índice do ajuste comparativo (CFI). 

c) Índice de ajuste de parcimônia: O terceiro grupo de índices é planejado para fornecer 

informação sobre qual modelo, em um conjunto de modelos concorrentes, é o melhor, 

levando em consideração a complexidade do ajuste. Alguns dos principais índices de 

parcimônia são: índice de parcimônia de ajuste normalizado (PNFI) e índice de qualidade 

de ajuste parcimonioso (PGFI). 

Na sequência, apresentam-se as medidas de ajuste utilizadas nesta pesquisa: 

a) Qui-quadrado (χ²): Demonstra a discrepância global entre os dados originais e estimativas 

do modelo. Quando a significância for acima do nível mínimo de 0,05, o modelo reproduz 

perfeitamente as relações entre as variáveis analisadas. 

b) Qui-quadrado normatizado (χ²/gl): Outra forma de ponderar a discrepância do modelo por 

sua complexidade. Espera-se que a medida apresente o valor menor que 3. 

c) Índice de qualidade do ajuste (Goodness-of-Fit Index – GFI): Índice de ajuste absoluto que 

estima a proporção de covariâncias na matriz de dados da amostra explicada pelo modelo 

(Kline, 2011). Espera-se que o valor seja próximo ou maior que 0,90. 

d) Índice de Tucker-Lewis (Non-normed fit index – NNFI ou TLI) – Conceitualmente 

semelhante ao CFI pois envolve uma comparação matemática de um modelo teórico de 

mensuramção especificado com um modelo nulo de referência (Hair et al., 2009). Valores 

próximos a 1 indicam um ajustamento muito bom e valores iguais ou maiores do que 0,90 

indicam níveis aceitáveis de ajuste. 

e) Índice do ajuste comparativo (Comparative fit index – CFI): Índice de ajuste incremental de 

forma que seus valores variam entre 0 e 1, com valores mais altos indicando melhor ajuste. 

Valores abaixo de 0,90 geralmente não são associados com um modelo com bom ajuste (Hair 

et al., 2009). 

f) Raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de aproximação (Root Mean Square Error 

of Approximation - RMSEA): Estima a falta de ajuste no modelo quando comparado a um 
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modelo perfeito (Tabachnick & Fidell, 2013). Valores entre 0,05 a 0,08 são considerados 

aceitáveis. 

Por seguinte, foram realizados testes de mediação que irão empregar o teste qui- 

quadrado do modelo em que o peso estrutural entre a variável dependente (VD) e a variável 

independente (VI) é estimado livremente, tomando nota os valores de χ²/gl (modelo irrestrito), 

com o qui-quadrado do modelo e comparam-se a diferença. De acordo com Baron e Kenny 

(1986) são necessárias quatro condições para que a mediação ocorra: 

a) A variável independente deve afetar a variável dependente na falta da variável mediadora; 

b) A variável independente deve afetar significativamente a variável mediadora; 

c) A mediadora deve ter efeito significativo único sobre a variável dependente; 

d) O efeito da variável independente sobre a variável dependente deve enfraquecer ou 

neutralizar quando a variável mediadora é adicionada no modelo. 

A Figura 4 representa de forma ilustrativa as condições de Baron e Kenny (1986). 

 
Figura 4 – Metodologia de Baron e Kenny (1986) 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Portanto, pode-se considerar uma variável como mediadora quando esta influencia a 

relação entre a variável independente e a variável dependente, de forma que a sua introdução 

na equação estrutural neutraliza ou reduz o impacto da variável independente sobre a variável 

dependente. Caso o valor for nulo, após a inserção da variável mediadora, significa que ela 

absorveu todo o efeito da variável independente sobre a variável dependente, concluindo que a 

variável mediadora bloqueou todo o efeito anteriormente existente da variável independente 

(Vieira, 2009). Para este caso, considera-se que a mediação foi completa. 

VI VD 
  

VI    
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De forma a verificar o efeito mediador do comprometimento organizacional foi aplicada 

a metodologia proposta por Baron e Kenny (1986) através da regressão múltipla. Apesar de 

terem sido propostos na década de 80, os critérios de Baron e Kenny (1986) têm sido 

identificados como o método mais utilizado em pesquisas que examinam o efeito de uma 

terceira variável (Hayes, 2009). 

Também foi utilizado o teste de Sobel (1982) para examinar análises sobre mediação 

baseado em teste de significância. O teste de Sobel (1982) é realizado através da comparação 

da força do efeito indireto da variável independente sobre a dependente em que a hipótese nula 

é igual a zero (Vieira, 2009). 

Por fim, decidiu-se testar o modelo considerando apenas as dimensões da justiça 

organizacional e comportamentos de cidadania organizacional, formando o modelo fatorial de 

segunda ordem. Segundo Hair et al. (2009), o modelo de segunda ordem é a causa de múltiplos 

fatores latentes de primeira ordem e que estes, por sua vez, são a causa das variáveis medidas. 

A abordagem two-step (Sanchez, 2013) foi utilizada para tratar a característica de estrutura da 

mensuração. Dessa forma, primeiramente, é realizada a computação das pontuações do modelo 

de primeira ordem e que estas serão utilizadas como indicadores nos modelos de ordem 

superior, constituindo o último passo do processo. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados das análises estatísticas 

realizadas com os dados coletados. Primeiramente é apresentado o modelo parcial associando 

dois construtos abordados (percepção de justiça organizacional e comportamentos de cidadania 

organizacional), para na sequência apresentar o modelo completo, que abrange os três 

construtos envolvidos na investigação. 

Cabe ressaltar que os dados coletados foram submetidos, em primeiro lugar, a análise 

exploratória, que teve as suas estapas descritas no capítulo metodologia. Os resultados desta 

etapa encontram-se no ANEXO A. A seção seguinte apresenta os dados pessoais e ocupacionais 

dos respondentes desta pesquisa, juntamente com a análise descritiva das dimensões. 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E OCUPACIONAIS DOS PARTICIPANTES 

A pesquisa contou com a participação de 620 trabalhadores do polo industrial de 

Camaçari, sendo que 382 (61,6%) trabalhadores eram do sexo masculino, 238 (38,4%) eram do 

sexo feminino e a maioria dos participantes era casada (59,7%). Com relação à formação, 79,1% 

dos participantes da pesquisa possuíam formação superior, sendo que entre eles, 3,9% eram 

mestres ou doutores. Conforme a Tabela 1 apresenta, 23,9% dos trabalhadores eram 

engenheiros, 23,7% possuiam cargos relacionados a produção ou operação, 22,9% trabalhavam 

como analistas, 12,3% eram técnicos e 17,2% ocupavam cargos de coordenação, supervisão, 

gerência ou diretoria. 
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Tabela 1 – Características dos participantes 

 
Variáveis N % 

Sexo 
Feminino 238 38,4% 

Masculino 382 61,6% 

Estado Civil 
Com companheiro 370 59,7% 

Sem Companheiro 250 40,3% 

 
Escolaridade 

Ensino Fundamental 17 2,7% 

Ensino Médio 113 18,2% 

Ensino Superior 490 79,1% 

 

 

 
Nível Hierárquico 

Analista 142 22,9% 

Engenheiro 148 23,9% 

Gerência 21 3,4% 

Produção/Operação 147 23,7% 

Supervisão 37 6,0% 

Técnico 76 12,3% 

Coordenação/Direção 49 7,9% 

Tipo de vínculo 
Contrato direto 500 80,6% 

Terceiro 120 19,4% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

A idade média dos participantes foi de 34,27 anos (DP= 8,94) e o tempo de serviço 

médio foi de 17,52 anos (DP= 14,72). No que tange ao tempo de trabalho no polo industrial de 

Camaçari e tempo de trabalho na empresa atual, os dados mostram uma média de 14,76 anos 

(DP= 11,56) e 15,05 (DP= 11,45), respectivamente. A Tabela 2 apresenta a descritiva das 

variáveis numéricas dos participantes. 

 
Tabela 2 – Idade e tempo de serviço 

 

Variáveis N Média D.P. Min. 1ºQ 2ºQ 3ºQ Máx. 

Idade 620 34,27 8,94 18,00 28,00 33,00 39,00 69,00 

Tempo de Serviço na empresa 620 15,05 11,45 0,50 2,50 12,50 27,00 31,00 

Tempo de Serviço no polo 620 14,76 11,56 0,50 3,00 11,00 27,00 31,00 

Tempo total de serviço 620 17,52 14,72 0,50 4,00 12,00 32,00 42,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na análise descritiva das variáveis de caracterização da amostra foram utilizadas as 

frequências absolutas e relativas e medidas de tendência central. Já na descrição dos itens dos 

construtos foram utilizadas medidas de posição, tendência central e dispersão, sendo uma das 

medidas utilizadas o intervalo percentílico bootstrap com 95% de confiança. O método 

bootstrap (Efron & Tibshirani, 1993) é muito utilizado na realização de inferências quando não 
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se conhece a distribuição de probabilidade da variável de interesse. Os itens dos construtos 

utilizados nesta pesquisa estavam codificados em uma escala likert variando de 1 à 5. A Tabela 

3 apresenta a descritiva dos itens da escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional e 

o Gráfico 1 ilustra os resultados da referida tabela. 

 

Tabela 3 –Descritiva das variáveis da escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

 
Construto  Itens Média D.P. I.C. - 95%¹ 

 
SC1 

Apresento ao meu chefe soluções para os 
problemas que encontro no meu trabalho. 

4,23 0,88 [4,17; 4,30] 

 
SC2 

Apresento ideias criativas para inovar o meu 

setor de trabalho. 
3,74 0,99 [3,66; 3,82] 

Sugestões Criativas 

(SC) 
SC3 

Apresento sugestões ao meu chefe para resolver 

problemas no setor onde trabalho. 
3,99 0,95 [3,91; 4,05] 

 
SC4 

Apresento ao meu chefe ideias novas sobre meu 

trabalho. 
3,76 1,00 [3,68; 3,83] 

 
SC5 

Apresento novidades para melhorar o 
funcionamento do setor onde trabalho. 

3,69 1,06 [3,61; 3,77] 

 
DO1 

Quando alguém de fora fala mal desta empresa, 
eu procuro defendê-la. 

4,14 1,03 [4,07; 4,22] 

  

DO2 

Quando falo sobre esta empresa, passo a melhor 

das impressões para as pessoas que não a 

conhecem. 

 

4,30 

 

0,95 

 

[4,23; 4,37] 

Divulgação da 

imagem 

organizacional (DO) 

    

DO3 
Descrevo para meus amigos e parentes as 

qualidades desta empresa. 
4,15 1,02 [4,07; 4,22] 

 
DO4 

Quando estou com meus familiares, costumo 
elogiar esta empresa. 

3,92 1,16 [3,82; 4,00] 

 
DO5 

Dou informações boas sobre esta empresa para 

as pessoas que me perguntam sobre ela. 
4,31 0,93 [4,23; 4,38] 

 
CC1 

Ofereço apoio a um colega que está com 
problemas pessoais. 

4,27 0,85 [4,20; 4,33] 

 

Cooperação com os 

colegas (CC) 

CC2 
Ofereço orientação a um colega menos 

experiente no trabalho. 
4,65 0,62 [4,60; 4,70] 

CC3 
Dou orientação a um colega que se sente 

confuso no trabalho. 
4,58 0,66 [4,53; 4,64] 

 
CC4 

Ofereço ajuda a um colega que está com 

dificuldades no trabalho. 
4,58 0,65 [4,52; 4,63] 

¹ Intervalo Bootstrap. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 1 – Descrição gráfica das variáveis dos Comportamentos de Cidadania Organizacional 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 3, sobre às Sugestões Criativas, o item que apresentou maior 

média foi o SC1 (“Apresento ao meu chefe soluções para os problemas que encontro no meu 

trabalho.”). Ademais, o item SC1 apresentou uma média significativamente maior que todos os 

itens, uma vez que não houve sobreposição do seu intervalo de confiança. 

Em relação ao construto Divulgação da imagem organizacional, o item que apresentou 

maior média foi DO5 (“Dou informações boas sobre esta empresa para as pessoas que me 

perguntam sobre ela.”). Ademais, o item DO4 (“Quando estou com meus familiares, costumo 

elogiar esta empresa.”) apresentou uma média significativamente menor que todos os itens, uma 

vez que não houve sobreposição do seu intervalo de confiança. 

Em relação ao construto Cooperação com os colegas, o item que apresentou maior média 

foi o CC2 (“Ofereço orientação a um colega menos experiente no trabalho.”). Ademais, o item 

CC1 (“Ofereço apoio a um colega que está com problemas pessoais.”) apresentou uma média 

significativamente menor que todos os itens, uma vez que não houve sobreposição do seu 

intervalo de confiança. Em seguida, a Tabela 4 e o Gráfico 2 descrevem as variávies da escala 

de Percepção de Justiça Organizacional. 
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Tabela 4 – Descritiva das variáveis da escala de Percepção de Justiça Organizacional 

 
Construto  Itens Média D.P. I.C. - 95%¹ 

 
JD1 

Sou recompensado de maneira justa por minha 
responsabilidade no trabalho. 

3,49 1,20 [3,39; 3,60] 

 
JD2 

Sou recompensado de maneira justa por minha 

experiência profissional. 
3,49 1,25 [3,39; 3,59] 

Justiça 

Distributiva 

(JD) 

JD3 
Sou recompensado de maneira justa por meus 

esforços na realização do meu trabalho. 
3,42 1,22 [3,32; 3,52] 

JD4 
Sou recompensado de maneira justa pela qualidade 

do trabalho que apresento. 
3,49 1,21 [3,39; 3,58] 

 
JD5 

Se considerar os demais salários pagos nesta 

empresa, recebo um salário justo. 
3,39 1,33 [3,29; 3,49] 

 
JD6 

Sou recompensado de maneira justa pelo estresse a 

que sou submetido durante o meu trabalho. 
3,03 1,28 [2,92; 3,14] 

 
JP1 

A minha empresa procura coletar informações 
precisas antes de tomar as decisões. 

3,40 1,27 [3,30; 3,51] 

 
JP2 

A minha empresa dá oportunidade para os 

trabalhadores recorrerem das decisões tomadas. 
3,30 1,21 [3,21; 3,40] 

  
JP3 

Por meio de representantes, a minha empresa 

possibilita a participação dos trabalhadores quando 

vai decidir sobre questões que os afetam 
diretamente, como a política salarial. 

 
2,78 

 
1,34 

 
[2,67; 2,89] 

Justiça 

Procedimental 

(JP) 

JP4 
A minha empresa estabelece critérios para que as 

decisões tomadas sejam justas. 
3,36 1,17 [3,27; 3,45] 

 A minha empresa escuta e compreende as opiniões 

de todas as pessoas que serão atingidas pela 

decisão. 

   

 JP5 3,01 1,27 [2,91; 3,11] 

  

JP6 

Na minha empresa, recebo feedbacks úteis 

relacionados com as decisões que dizem respeito ao 
meu trabalho. 

 

3,54 

 

1,20 

 

[3,45; 3,64] 

  

JP7 

No meu trabalho, as pessoas podem solicitar 

esclarecimentos ou informações sobre as decisões 

tomadas pelos chefes. 

 

3,42 

 

1,23 

 

[3,32; 3,52] 

 
JI1 

Ao se relacionar com os trabalhadores, o meu chefe 
consegue superar os favorecimentos pessoais. 

3,54 1,22 [3,45; 3,64] 

 
JI2 

Ao tomar as decisões, o meu chefe considera o meu 

ponto de vista. 
3,72 1,12 [3,63; 3,81] 

  
JI3 

O meu chefe usa o tempo que for necessário para 

me explicar as decisões tomadas e as consequências 

das mesmas. 

 
3,50 

 
1,28 

 
[3,41; 3,60] 

Justiça 

Interacional 

(JI) 

    

JI4 O meu chefe preocupa-se com meus direitos. 3,72 1,22 [3,62; 3,82] 

JI5 O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza. 3,96 1,14 [3,87; 4,06] 

  
JI6 

O meu chefe fornece-me informações acerca do 

modo como estou desempenhando as minhas 

funções, permitindo-me fazer melhor o meu 

trabalho. 

 
3,81 

 
1,23 

 
[3,70; 3,91] 

 
JI7 

O meu chefe fornece justificativa adequada para as 

decisões relativas ao meu trabalho. 
3,70 1,20 [3,60; 3,79] 

¹ Intervalo Bootstrap. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 2 – Descrição gráfica das variáveis da Percepção de Justiça Organizacional 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação ao construto Justiça Distributiva, o item que apresentou menor média foi o 

JD6 (“Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante o meu 

trabalho.”). Ademais, o item JD6 apresentou uma média significativamente menor que todos os 

itens, uma vez que não houve sobreposição do seu intervalo de confiança. 

Por sua vez, a  Justiça Procedimentalfoi o item que apresentou maior média foi o JP6 

(“Na minha empresa, recebo feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem respeito 

ao meu trabalho.”). O item JP3 (“Por meio de representantes, a minha empresa possibilita a 

participação dos trabalhadores quando vai decidir sobre questões que os afetam diretamente, 

como a política salarial.”) apresentou uma média significativamente menor que todos os itens, 

uma vez que não houve sobreposição do seu intervalo de confiança. 

No que se refereao construto Justiça Interacional, o item que apresentou maior média 

foi o JI5 (“O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza.”).  Desta vez, o item JI5 

apresentou uma média significativamente maior que todos os itens (JI1, JI2, JI3, JI4, JI7), uma 

vez que não houve sobreposição do seu intervalo de confiança. Vale ressaltar que o item JI6 (“O 

meu chefe fornece-me informações acerca do modo como estou desempenhando as minhas 

funções, 
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permitindo-me fazer melhor o meu trabalho.”) não foi significativamente menor que JI5 uma 

vez que houve sobreposição do intervalo de confiança. 

Por fim, a Tabela 5 e o Gráfico 3 descrevem os itens da escala de Comprometimento 

Organizacional. 

Tabela 5 – Descritiva das variáveis da escala de Comprometimento Organizacional 

Construto  Itens Média D.P. I.C. - 95%¹ 

 
CA1 

O quanto você está comprometido 
com a organização? 

4,41 0,71 [4,35; 4,47] 

Comprometimento 

organizacional 

afetivo (CA) 

CA2 
Até que ponto você se importa com a 

organização? 
4,36 0,77 [4,30; 4,42] 

CA3 
O quanto você é dedicado a 

organização? 
3,42 0,69 [3,37; 3,48] 

 
CA4 

Até que ponto você escolheu estar 

comprometido(a) com a organização? 
4,41 0,68 [4,36; 4,46] 

 
CN1 

Eu não sinto nenhuma obrigação de 
permanecer nesta organização. 

3,31 1,48 [3,18; 3,42] 

  

CN2 
Mesmo se fosse vantagem para mim, 
eu sinto que não seria certo deixar esta 

organização agora. 

 

3,02 

 

1,45 

 

[2,92; 3,14] 

Comprometimento 

Normativo (CN) 
CN3 

Eu me sentiria culpado se deixasse esta 
organização agora. 

2,72 1,45 [2,61; 2,83] 

 
CN4 

Esta organização merece minha 

lealdade. 
3,76 1,31 [3,66; 3,86] 

  

CN5 
Eu não deixaria esta organização 
agora, porque tenho uma obrigação 

moral com as pessoas daqui. 

 

2,95 

 

1,44 

 

[2,84; 3,06] 

 CN6 Eu devo muito a esta organização. 3,58 1,27 [3,48; 3,68] 

 
CI1 

Eu investi muito tempo nesta 
organização para pensar em sair dela. 

3,01 1,40 [2,90; 3,12] 

 
CI2 

Deixar essa organização agora exigiria 
consideráveis sacrifícios pessoais. 

3,44 1,37 [3,33; 3,54] 

  

CI3 
Para mim, pessoalmente, as perdas por 

deixar esta organização seriam muito 
maiores do que os ganhos. 

 

3,37 

 

1,31 

 

[3,27; 3,47] 

 
CI4 

Eu não deixaria esta organização 
devido ao que eu poderia perder. 

3,18 1,36 [3,07; 3,27] 

Comprometimento 

instrumental (CI) 

    

 Se eu decidisse sair desta organização, 

muito de minha vida seria 

interrompido (plano de carreira, 

projetos profissionais, rede de 

relacionamento, investimento em 
formação e outros). 

   

 
CI5 3,20 1,37 [3,09; 3,30] 

  
CI6 

Eu continuo trabalhando nesta 

organização porque não acredito que 

outra organização poderia oferecer as 
vantagens que tenho aqui. 

 
3,00 

 
1,38 

 
[2,88; 3,12] 

¹ Intervalo Bootstrap. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3 – Descrição gráfica das variáveis da Percepção do Comprometimento Organizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação ao construto Comprometimento organizacional afetivo, o item que 

apresentou menor média foi o CA3 (“O quanto você é dedicado a organização.”). Ademais, o 

item CA3 apresentou uma média significativamente menor que todos os itens, uma vez que não 

houve sobreposição do seu intervalo de confiança. 

Referente ao  construto Comprometimento Normativo, o item que apresentou maior 

média significativa foi o CN4 (“Esta organização merece minha lealdade.”). Sobretudo, o item 

CN4 apresentou uma média significativamente maior que todos os itens, uma vez que não houve 

sobreposição do seu intervalo de confiança. Finalmente, em relação ao construto 

Comprometimento Instrumental, o item que apresentou maior média foi o CI2 (“Deixar essa 

organização agora exigiria consideráveis sacrifícios pessoais.”). A seção seguinte descreve os 

resultados da etapa de modelagem de equações estruturais. 

 
4.2 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

O teste do modelo empírico proposto foi realizado através da análise da modelagem de 

equações estruturais, composta por variadas técnicas de análise multivariadas, em destaque pela 

análise fatorial e análise de regressão múltipla (Hair et al., 2009). As análises compreenderam 
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o estudo da variável independente do modelo (Percepção de justiça organizacional), a variável 

dependente (Comportamentos de cidadania organizacionl) e a variável mediadora 

(Comprometimento organizacional). 

Conforme apresentado anteriormente, a interpretação e os efeitos da mediação foram 

executados conforme os passos elucidados por Baron e Kenny (1986). Por tal motivo, no 

primeiro passo foi analisada a influência da percepção de justiça organizacional (VI) sobre os 

comportamentos de cidadania organizacional (VD), onde foi verificada se a relação entre tais 

construtos foi significativa. Por seguinte, realizou-se a análise de regressão da variável 

independente (percepção de justiça organizacional) sobre a variável mediadora 

(comprometimento organizacional). Em seguida, fez-se a análise incluindo todas as variáveis. 

As análises estatísticas do primeiro passo serão descritas na próxima seção. 

 
4.3 INFLUÊNCIA DA PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL NOS 

COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Nesta etapa testa-se o modelo que envolve a relação da percepção de justiça 

organizacional sobre os comportamentos de cidadania organizacional via CB SEM, 

contemplando a primeira condição da metodologia de Baron e Kenny (1986) ilustrada na Figura 

5. 

 

Figura 5 – Atendimento da condição um (Baron & Kenny, 1986) 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

VM  
VI VD 

VI   
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4.3.1 Modelo de mensuração 

A fomação de um modelo de mensuração é composta pela identificação e avaliação de 

variáveis indicadoras para os construtos em estudo, sendo considerado um passo crítico no 

desenvolvimento da modelagem de equações estrutrais (Hair et al., 2009). 

Para analisar a validade convergente, uma das variáveis indicadoras do modelo, utilizou- 

se o critério da variância média extraída (AVE) proposto por Fornell e Lacker (1981), que 

representa o percentual médio de variância compartilhada entre o construto latente e seus itens. 

Este critério garante a validade convergente para valores da AVE acima de 50% (Henseler, 

Ringle e Sinkovics, 2009) ou pode chegar até 40% nos casos de pesquisas exploratórias 

(Nunnaly & Bernstein, 1994). 

Similarmente, para a validade discriminante foi utilizado o critério de Fornell e Lacker 

(1981), que garante a validade discriminante quando a variância extraída (AVE) de um 

construto for maior que a variância compartilhada deste construto com os demais. O método 

das cargas fatoriais cruzadas (Barclay et al., 1995) também foi utilizado para verificar a 

validação discriminante da justiça procedimental e justiça interacional (dimensões da escala de 

percepção de justiça organizacional), dado que estes construtos não atenderam ao critério 

estabelecido por Fornell e Larcker (1981). Pelo critério das cargas fatoriais cruzadas, a validade 

discriminante é alcançada quando a carga fatorial do item é maior que todas as suas cargas 

fatoriais cruzadas. Ao utilizar tal método, a validade discriminante da justiça procedimental e 

interacional foram confirmadas. 

Com o propósito de verificar a confiabilidade, foram utilizados os indicadores alfa de 

Cronbach (A.C.) e Confiabilidade Composta (C.C.) (Chin, 1998). Segundo Tenenhaus, Vinzi, 

Chatelin e Lauro (2005), os indicadores citados devem apresentar valores acima de 0,70 para 

uma indicação de confiabilidade do construto, ou valores acima de 0,60 no caso de pesquisas 

exploratórias (Hair et al., 2009). 

As Tabelas 6 e 7 apresentam a análise da validade, dimensionalidade, confiabilidade e 

variância dos construtos abordados. 
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Tabela 6 – Validação do modelo de mensuração 
 

 
Construtos Itens A.C.¹ C.C.² Dim.³ AVE4

 V.M.C5
 

Sugestões Criativas 5 0,88 0,88 1 0,59 0,14 

Divulgação da imagem organizacional 5 0,90 0,90 1 0,64 0,36 

Cooperação com os colegas 4 0,77 0,81 1 0,52 0,14 

Justiça Distributiva 6 0,93 0,94 1 0,71 0,50 

Justiça Procedimental 7 0,90 0,90 1 0,57 0,67 

Justiça interacional 7 0,93 0,93 1 0,65 0,67 

 

Nota: ¹ Alfa de Cronbach, ² Confiabilidade Composta, ³ Dimensionalidade, 4 Variância Extraída,  
5 Variância Compartilhada Máxima. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 7 – Cargas fatoriais cruzadas 

 

Construtos Variáveis C.F.¹ Máx (C.F.C.)² 

 SC1 0,651 0,301 

 SC2 0,821 0,277 

Sugestões Criativas 
(SC) 

SC3 0,762 0,287 

 SC4 0,807 0,273 

 SC5 0,789 0,264 

 DO1 0,730 0,459 

 DO2 0,784 0,458 

Divulgação da imagem 
organizacional (DO) 

DO3 0,868 0,475 

 DO4 0,836 0,463 

 DO5 0,769 0,488 

 CC1 0,431 0,188 

Cooperação com os 

colegas (CC) 

CC2 0,765 0,308 

CC3 0,861 0,296 

 CC4 0,764 0,232 

 JD1 0,897 0,614 

 JD2 0,866 0,592 

Justiça Distributiva 

(JD) 

JD3 0,928 0,628 

JD4 0,917 0,639 

 JD5 0,693 0,523 

 JD6 0,729 0,584 

 JP1 0,774 0,619 

 JP2 0,740 0,604 

 JP3 0,690 0,493 

 JP4 0,830 0,617 

 JI2 0,782 0,657 

Justiça Procedimental 
(JP) 

JI3 0,808 0,702 

 JI4 0,836 0,647 

 JI5 0,847 0,638 

 JI6 0,816 0,631 

 JI7 0,899 0,722 

Nota: ¹ Carga Fatorial; ² Carga Fatorial Cruzada Máxima. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em seguida, foi calculado os índices de ajuste conforme os parâmetros indicados por 

Hair et al. (2009), que estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Parâmetros de qualidade do modelo percepção de justiça e comportamentos de cidadania 

 

Medidas de qualidade do ajuste Estatística de teste Parâmetros 

χ²/G.L 2,92 < 3,0 * 

TLI 0,94 > 0,9 ** 

CFI 0,94 > 0,9 ** 

GFI 0,87 > 0,9 ** 

RMSEA 0,05 < 0,08 ** 

I.C. - 95% (RMSEA) [0,04;0,06]  

Valor-p (RMSEA≤0,05) 0,000  

Nota: *Arbuckle (2008), ** Hair et al. (2009) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Avaliando os parâmetros de qualidade do ajuste, nota-se que os indicadores χ²/G.L., 

RMSEA, TLI e CFI foram satisfatórios, indicando um ajuste razoável. Os índices gerais foram 

maiores ou próximos a 0,9 (TLI, CI e GFI), RMSEA<0,08 e χ²/G.L< 3. 

 

 
 

4.3.2 Modelo Estrutural 

Neste ponto testa-se o modelo referente a percepção de justiça organizacional e os 

comportamentos de cidadania organizacional envolvendo a especificação do modelo estrutural, 

com base no modelo teórico proposto. A Tabela 9 apresenta os resultados das relações de 

dependência entre os contrutos abordados. 
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Tabela 9 – Resultados do Modelo Estrutural percepção de justiça e comportamentos de cidadania 

 

Endógena Exógena β E.P.(β)¹ Valor-p R² 

 Justiça Distributiva -0,176 0,066 0,008  

Sugestões Criativas Justiça Procedimental 0,475 0,097 0,000 10,90% 

 Justiça Interacional -0,047 0,089 0,596  

 Justiça Distributiva 0,051 0,069 0,464  

Divulgação da imagem Justiça Procedimental 0,485 0,093 0,000 32,20% 

 Justiça Interacional 0,202 0,093 0,030  

 Justiça Distributiva -0,044 0,062 0,478  

Cooperação com os colegas Justiça Procedimental 0,058 0,089 0,518 2,90% 

 Justiça Interacional 0,150 0,082 0,069  

Nota: ¹ Erro padrão (β). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o intuito de verificar a qualidade do ajuste, foi utilizado o índice �2 que significa 

o quanto a variável indepentente explica a variável dependente em uma escala de 0 a 100, em 

que 100% representa o valor máximo para uma dada explicação. 

Neste modelo que envolve a percepção de justiça organizacional e comportamentos de 

cidadania organizacional, o maior coeficiente de determinação foi encontrado para explicar o 

construto divulgação da imagem organizacional (�2= 0,322). Isso significa que 32,2% da 

variação total da divulgação da imagem organizacional pode ser explicada pela Justiça 

Distributiva, Justiça Procedimental e Justiça Interacional e 10,9% da variância total das 

Sugestões Criativas pode ser explicada pela composição das três dimensões da Justiça 

Organizacional. Nesta relação, apenas foi encontrada influência positiva através da justiça 

procedimental (β= 0,475; valor-p: 0,000). Em relação a divulgação da imagem, todos os 

indicadores se mostraram positivos, mas apenas as dimensões procedimental e interacional da 

justiça se mostraram significativas (valor-p: 0,000 e valor-p: 0,030, respectivamente). 

A dimensão Cooperação com os Colegas apresentou o índice mais baixo do modelo, 

porém positivo, apresentando 2,9% da sua variância total explicada pelas dimensões da Justiça 

Organizacional. Ressalta-se que não foi encontrada influência significativa dos indicadores 

justiça distributiva (valor-p: 0,478), procedimental (valor-p: 0,518) e interacional (valor-p: 

0,069). Os resultados da Tabela 9 foram traduzidos em diagramas de caminhos para uma melhor 

visualização, representado pela Figura 6. As setas em tonalidade azul contidas na figura 
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representam os caminhos positivos do modelo, enquanto as laranjas demonstram os caminhos 

de relação negativa. Por fim, as setas pontilhadas exibem os caminhos não significativos do 

modelo. 

 
Figura 6 – Modelo estrutural (sem mediação) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Conforme demonstra a Figura 6, duas dimensões da percepção de justiça organizacional, 

especificamente a procedimental e a interacional, apresentaram relação positiva e significativa 

com a dimensão da divulgação da imagem organizacional. Nessa perspectiva de análise, 

percebe-se que quanto mais os trabalhadores do Polo Industrial de Camaçari possuírem o 

sentimento de justiça sobre os procedimentos adotados e o modo pelo qual as pessoas são 

tratadas durante o processo de tomada de decisão, mais irão promover ações que irão divulgar 

as qualidades e benefícios da indústria a que pertencem, de forma a contribuir espontaneamente 

com o aumento da imagem positiva da organização frente à sociedade. 

A justiça procedimental, por sua vez, também foi identificada por possuir influência 

direta e significativa sobre as sugestões criativas dos comportamentos de cidadania 

organizacional. Na Figura 6 percebe-se que a percepção de justiça organizacional explica em 

10,9% a variância total das sugestões criativas. Isto leva a crer que se os trabalhadores 

participantes desta pesquisa considerarem que os procedimentos utilizados para determinar as 

decisões e/ou distribuições de tarefas são justos, mais irão contribuir com sugestões inovadoras 

e soluções perante aos líderes de forma voluntária. Partindo deste entendimento, embora grande 

parte do ambiente de trabalho na esfera industrial seja caracterizado por uma cadeia produtiva 

rígida e constante, resultante de uma série de procedimentos precisos e padronizados, os 
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trabalhadores estão dispostos a propor e desenvolver sugestões que possam aprimorar os 

processos internos quando sentirem que são tratados de forma justa. 

A relação positiva da percepção de justiça procedimental sobre  a cidadania 

organizacional apenas é parcialmente confirmada devido a sua relação não significativa perante 

a dimensão cooperação com os colegas (valor-p= 0,069). Essa relação parcial entre a percepção 

de justiça procedimental  e os comportamentos de cidadania organizacional está de acordo com 

os resultados da pesquisa de Demirkiran, Taskaya & Dinc (2016) realizada com trabalhadores 

na Turquia que, ao realizar a técnica de regressão, observaram que apenas as dimensões de 

justiça procedimental (� = 0,203, p<0,05) e interpessoal (� = 0,271, p<0,05) possuem 

impacto significativo no comportamento de cidadania organizacional corroborando com a 

relação parcial concluída nesta pesquisa.  

Ainda sobre a cooperação entre os colegas, vale destacar que nenhuma das três 

dimensões de percepção de justiça organizacional apresentou relação estatisticamente 

significativa com esta dimensão dos comportamentos de cidadania organizacional. Diante deste 

resultado, compreende-se que as ações de ajuda manifestadas entre os colegas de trabalho 

(Bastos et al., 2014) não estão relacionadas com os sentimentos de justiça do trabalhador com 

a organização. Ou seja, os comportamentos voluntários dos trabalhadores das indústrias do Polo 

de Camaçari que estão vinculados ao suporte de um membro da equipe que está passando por 

algum problema associado ao trabalho e/ou vida pessoal, não são motivados pelo sentimento 

de justiça e equidade dos indivíduos sob o seu trabalho. 

Ao observar a Figura 6, ressalta-se o resultado peculiar entre percepção de justiça 

distributiva e os comportamentos de cidadania organizacional. Conforme comentado, obteve- 

se uma relação negativa sobre as sugestões criativas (β= -0,176) e não significativa sobre a 

divulgação da imagem organizacional (valor-p = 0,464) e cooperação com os colegas (valor-p 

= 0,069). Este dado demonstra que o sentimento de justiça distributiva, derivado da partição 

dos recursos ou recompensas pelo trabalho prestado, não possui relação direta e positiva sobre 

a manifestação dos comportamentos do trabalhador como cidadania organizacional. Tal 

resultado corrobora com os achados de Yardan, Kose e Kose (2014) ao encontrar uma relação 

negativa entre os construtos (r= -0,220; valor-p<0,01). Entretanto, os resultados da presente 

pesquisa contrapõem o estudo de Chan e Lai (2017) realizado com trabalhadores de grandes 

organizações chinesas que confirmaram a hipótese de que todas as dimensões da percepção de 

justiça organizacional possuem relação direta e significativa sobre os comportamentos de 

cidadania organizacional na seguinte ordem decrescente: justiça distributiva (r = 0,190; p = 
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0,01), justiça procedimental (r = 0,183; p = 0,01) e justiça interacional (r = 0,176; p = 0,01). 

Vale ressaltar que a literatura não possui um consenso sobre esta relação e parte dos estudos 

são contrários ao achado desta pesquisa, como o estudo de Rauf (2014) que encontraram uma 

relação positiva e significativa entre a dimensão distributiva da justiça e os comportamentos 

extra-papéis. Segundo Cropanzano et al. (2018), mesmo que algumas pesquisas não tenham 

encontrado uma relação direta entre todas as dimensões da percepção de justiça organizacional 

e os comportamentos de cidadania organizacional, a maioria das investigações na área 

apresentam como resultado a confirmação parcial entre elas, conforme foi encontrado na 

presente pesquisa. 

Resumidamente, por intermédio dos resultados apresentados na Figura 6 e em linha com 

a constatação anterior, conclui-se que a percepção de justiça organizacional atua como preditora 

dos comportamentos de cidadania organizacional de duas formas: por meio da justiça 

procedimental, que prediz as dimensões sugestões criativas e divulgação da imagem 

organizacional dos comportamentos de cidadania; e através da justiça interacional, que atua 

como preditora e mostrou-se significativamente relacionada com a dimensão divulgação da 

imagem organizacional. Esse resultado encontrado demonstra a relevância do trabalhador 

perceber que há justiça, por parte de sua organização, tendo em vista que a percepção de justiça 

organizacional influencia, diretamente, os comportamentos de cidadania organizacional. 

Em seguida será apresentada a relação entre o comprometimento organizacional e os 

demais construtos e, por conseguinte, o seu efeito mediador. 

 
4.4 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: RELAÇÃO COM PERCEPÇÃO DE 

JUSTIÇA ORGANIZACIONAL E O SEU PAPEL MEDIADOR 

Nesta seção apresenta-se os resultados da análise onde foi verificado o efeito mediador 

do comprometimento organizacional e a sua relação com a percepção de justiça organizacional, 

conduzindo a segunda e terceira premissa da metodologia de Baron e Kenny (1986) via CB- 

SEM (Figura 7). 
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Figura 7 – Atendimento da condição dois e três (Baron & Kenny, 1986) 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

4.4.1 Modelo de mensuração 

O teste de validação dos construtos foi realizado de acordo com os critérios de Fornel e 

Lacker (1981). Neste critério, a validade convergente é alcançada quando a variância média 

extraída for maior do que 50%. Para este caso, todos os construtos atingiram a validade 

convergente. Por sua vez, a validade discriminante é atestada quando a variância extraída 

(AVE) do construto for inferior a variância compartilhada máxima. Conforme o critério 

estabelecido, não houve validação discriminante para os construtos justiça procedimental, 

interacional e os comprometimentos normativo e instrumental. Além dos critérios de Fornel e 

Lacker (1981), também foi utilizado o método das cargas fatoriais cruzadas sugerida por 

Barclay et al. (1995) que garante a validade discriminante quando a carga fatorial do construto 

for maior do que as cargas fatoriais cruzadas. Conforme evidenciado na Tabela 11 a justiça 

procedimental, a justiça interacional, o comprometimento normativo e o comprometimento 

instrumental alcançaram a validade discriminante através do critério das cargas fatoriais 

cruzadas. 

A confiabilidade dos construtos foi mensurada através do alfa de Cronbach (AC) e 

Confiabilidade Composta (CC). Todos os construtos alcançaram um índice maior do que o 

mínimo esperado de 0,70 para a confiabilidade. Sobre a dimensionalidade dos construtos, foi 

estabelecido pelo método de Kaiser (1958) que todos as dimensões foram classificadas como 

unidimensionais. 

A Tabela 10 apresenta a análise da validade, dimensionalidade, confiabilidade e 

variância dos construtos abordados neste modelo. 

VM  
VI VD 

VI   
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Tabela 10 – Validação do modelo de mensuração 
 
 

Construtos Itens A.C.¹ C.C.² Dim.³ AVE4
 V.M.C5

 

Sugestões Criativas 5 0,88 0,88 1 0,59 0,22 

Divulgação da imagem organizacional 5 0,90 0,90 1 0,64 0,39 

Cooperação com os colegas 4 0,77 0,81 1 0,52 0,15 

Justiça Distributiva 6 0,93 0,94 1 0,71 0,50 

Justiça Procedimental 7 0,90 0,90 1 0,57 0,67 

Justiça interacional 7 0,93 0,93 1 0,65 0,67 

Comprometimento afetivo 4 0,89 0,89 1 0,68 0,39 

Comprometimento normativo 6 0,78 0,80 1 0,42 0,63 

Comprometimento instrumental 6 0,87 0,88 1 0,54 0,63 

Nota:¹ Alfa de Cronbach, ² Confiabilidade Composta, ³ Dimensionalidade, 4 Variância Extraída; 5 

Variância Compartilhada Máxima. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
As cargas fatoriais e as cargas fatoriais cruzadas dos construtos estão demonstradas na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 – Cargas fatoriais cruzadas 

 
Constructos Variáveis C.F.¹ Máx (C.F.C.)² 

 SC1 0,651 0,301 
 SC2 0,821 0,277 

Sugestões Criativas (SC) SC3 0,762 0,287 
 SC4 0,807 0,273 
 SC5 0,789 0,264 

 DO1 0,730 0,459 

Divulgação da imagem 

organizacional (DO) 

DO2 0,784 0,458 

DO3 0,868 0,475 

DO4 0,836 0,463 
 DO5 0,769 0,488 
 CC1 0,431 0,188 

Cooperação com os 

colegas (CC) 

CC2 0,765 0,308 

CC3 0,861 0,296 
 CC4 0,764 0,232 
 JD1 0,897 0,614 
 JD2 0,866 0,592 

Justiça Distributiva (JD) 
JD3 0,928 0,628 

JD4 0,917 0,639 
 JD5 0,693 0,523 
 JD6 0,729 0,584 

 JP1 0,774 0,619 
 JP2 0,740 0,604 
 JP3 0,690 0,493 

Justiça Procedimental (JP) JP4 0,830 0,617 
 JP5 0,825 0,604 
 JP6 0,706 0,697 
 JP7 0,725 0,643 
 JI1 0,650 0,557 
 JI2 0,782 0,657 
 JI3 0,808 0,702 

Justiça Internacional (JI) JI4 0,836 0,647 
 JI5 0,847 0,638 
 JI6 0,816 0,631 
 JI7 0,899 0,722 
 CA1 0,848 0,487 

Comprometimento 

Afetivo (CA) 

CA2 0,816 0,574 

CA3 0,835 0,461 
 CA4 0,790 0,479 
 CN1 0,282 0,270 
 CN2 0,694 0,475 

Comprometimento 

Normativo (CN) 

CN3 0,744 0,514 

CN4 0,664 0,508 
 CN5 0,815 0,506 
 CN6 0,537 0,496 
 CI1 0,716 0,647 
 CI2 0,687 0,391 

Comprometimento 

Instrumental (CI) 

CI3 0,845 0,533 

CI4 0,801 0,505 
 CI5 0,753 0,469 
 CI6 0,593 0,379 

Nota: ¹ Carga Fatorial; ² Carga Fatorial Cruzada Máxima 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em sequência, foi avaliada a qualidade do modelo segundo os seguintes parâmetros: 

χ²/G.L., RMSEA, TLI e CFI. A Tabela 12 apresenta todas as estatísticas de teste para as medidas 

de qualidade do ajuste neste estudo. 

 

Tabela 12 –Parâmetros de qualidade do modelo 

 

Medidas de qualidade do ajuste Estatística de teste Parâmetros 

χ²/G.L. 2,68 < 3,0 * 

TLI 0,91 > 0,9 ** 

CFI 0,92 > 0,9 ** 

GFI 0,83 > 0,9 ** 

RMSEA 0,05 < 0,08 ** 

I.C. - 95% (RMSEA) [0,04; 0,05]  

Valor-p (RMSEA≤0,05) 0,000  

Notas: *Arbuckle (2008), ** Hair et al. (2009) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O modelo apresentou um ajuste bom para os índices TLI e CFI (ambos superiores a 

0,90). Em relação ao índice GFI, a estatística de teste foi igual a 0,83 e está próximo ao patamar 

sugerido pela literatura de 0,90. Por outro lado, o RMSEA e o χ²/G.L apresentaram um nível 

satisfatório, possuindo o valor de 0,05 para o RMSEA, apresentando-se inferior ao valor 

sugerido de 0,08 e o índice χ²/G.L foi de 2,58, também menor do que o valor limite (3,00), 

atingindo o critério de ajuste. 

Na seção seguinte será apresentado o modelo estrutural envolvendo o efeito mediador 

do comprometimento organizacional. 

 
4.4.2 Modelo estrutural 

Com o intuito de alcançar o objetivo central desta pesquisa de verificar o efeito 

mediador do comprometimento organizacional na relação entre a percepção de justiça 

organizacional e os comportamentos de cidadania organizacional, foi verificado os efeitos entre 

todos os construtos investigados, conforme demonstrado na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Resultados do modelo estrutural 

 

Endógena Exógena β E.P.(β)¹ 
Valor- 

p 
R 

  Justiça Distributiva -0,113 0,061 0,062  

Comprometimento Afetivo  Justiça Procedimental 0,425 0,089 0,000 23,40% 

  Justiça Interacional 0,212 0,081 0,009  

  Justiça Distributiva 0,256 0,071 0,000  

Comprometimento 
Normativo 

 Justiça Procedimental 0,414 0,106 0,000 46,40% 

  Justiça Interacional 0,001 0,093 0,987  

  Justiça Distributiva 0,204 0,067 0,002  

Comprometimento 

Instrumental 
 Justiça Procedimental 0,294 0,096 0,002 12,40% 

  Justiça Interacional -0,021 0,084 0,799  

 Justiça Distributiva -0,111 0,069 0,105  

 Justiça Procedimental 0,400 0,118 0,001  

 Justiça Interacional -0,137 0,099 0,166 22,20% 

Sugestões Criativas Comprometimento Afetivo 0,390 0,055 0,000  

 Comprometimento 

Normativo 
-0,081 0,056 0,145 

 

 Comprometimento 

Instrumental 
-0,066 0,051 0,193 

 

 Justiça Distributiva 0,059 0,076 0,437  

 Justiça Procedimental 0,313 0,113 0,005  

 Justiça Interacional 0,116 0,094 0,214 27,50% 

Divulgação da imagem Comprometimento Afetivo 0,455 0,068 0,000  

 Comprometimento 

Normativo 
0,069 0,065 0,289 

 

 Comprometimento 

Instrumental 
0,138 0,057 0,015 

 

 Justiça Distributiva -0,046 0,066 0,481  

 Justiça Procedimental -0,104 0,099 0,292  

 Justiça Interacional 0,084 0,084 0,312 16,20% 

Cooperação com os colegas Comprometimento Afetivo 0,307 0,064 0,000  

 Comprometimento 

Normativo 
0,113 0,050 0,023 

 

 Comprometimento 

Instrumental 
0,013 0,047 0,780 

 

Nota:¹Erro padrão (β) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 13 inicia-se apresentando os resultados do modelo estrutural considerando o 

efeito direto das dimensões da percepção de justiça organizacional sobre as dimensões do 

comprometimento organizacional, realizando o passo 2 da metodologia de Baron e Kenny 

(1986). 

Para este modelo observa-se que 23,40% da variância total do comprometimento afetivo 

é explicada pelas variações da percepção de justiça organizacional. Neste caso, houve uma 

influência positiva e significativa das dimensões procedimental e interacional sobre o 

comprometimento afetivo, compostos pelos valores β= 0,425; valor-p= 0,000 e β= 0,212; valor- 

p= 0,009, respectivamente. 

Este resultado demonstra que quanto mais os trabalhadores, participantes desta pesquisa, 

percebem justiça vinda da postura, do relacionamento com seu chefe; e quanto mais percebem 

justiça nos procedimentos utilizados pela sua empresa, ou seja, de como as decisões são 

tomadas, coletando informações com os demais trabalhadores e envolvendo os trabalhadores 

nas tomadas de decisão que os envolve, transmitindo feedbacks das decisões tomadas, maior é 

o comprometimento organizacional afetivo desse trabalhador. Dessa forma, o trabalhador se 

sente mais envolvido, reconhecido, valorizado, fazendo parte da organização e 

consequentemente, influencia, positivamente, o seu comprometimento afetivo. 

Esse dado aponta que para ter e manter um trabalhador altamente comprometido 

afetivamente com a sua organização, é imprescindível que este trabalhador perceba justiça 

organizacional, especificamente a justiça nos procedimentos e a justiça na interação com a 

liderança. Estas relações estão em linha com o estudo de Filenga e Siqueira (2006) aplicado em 

servidores públicos onde constataram, através de uma análise de regressão múltipla, que 42,6% 

do comprometimento afetivo é explicado pela justiça organizacional. Consequentemente, na 

medida em que os trabalhadores param de projetar a organização como uma instituição justa, 

eles poderão estar mais dispostos a descontar em situações que eles se sintam tratados 

injustamente, através de uma relação direta. Nesta situação, Bobocel e Mu (2016) conceituaram 

que a percepção de injustiça organizacional tende a diminuir o nível de comprometimento 

organizacional afetivo. Enfatizase-se, então, que esforços devem ser realizados pela 

organização de forma a gerar bons níveis de percepção de justiça, principalmente no que tange 

às dimensões procedimental e interacional, para que índices satisfatórios do comprometimento 

afetivo sejam alcançados. Vale ressaltar que a presente pesquisa distingue-se dentre os demais 

estudos nacionais e internacionais sobre comprometimento organizacional ao utilizar e 

relacionar a escala elaborada por Klein et al. (2014) com o construto percepção de justiça 

organizacional. 
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A dimensão do comprometimento normativo se destaca por ser a mais explicada pela 

percepção de justiça organizacional (46,40%). O resultado mostrou-se consoante com os 

resultados obtidos por Jesus e Rowe (2015) ao realizar uma pesquisa com docentes de uma 

instituição de ensino federal no Brasil onde a justiça organizacional explicou todas as dimensões 

do comprometimento organizacional, atingindo um maior percentual de variânica sobre a 

dimensão normativa (48,3%), seguido pela dimensão afetiva (47,4%) e instrumental (12,1%). 

Na presente pesquisa, houve uma influência significativa e positiva de dois indicadores: a 

justiça procedimental, que apresentou o maior valor positivo (β= 0,414; valor-p: 0,000), sendo 

seguido pela a justiça distributiva (β= 0,256; valor-p: 0,000). Este dado revela a importância da 

percepção da justiça distributiva, que consiste nas recompensas recebidas pelo trabalho, 

considerando especificidades do trabalho como qualidade, aumentos salariais, estresse, 

responsabilidade, experiência e esforços. Quanto mais os participantes desta pesquisa percebem 

como justas as recompensas que recebem por seu trabalho, e quanto mais percebem justiça nos 

procedimentos referentes a tomada de decisão que afete o seu trabalho, maior é o 

comprometimento normativo com a organização. Meyer e Allen (1991) definem o 

comprometimento normativo como uma obrigação em permanecer na organização e que os 

trabalhadores, diante deste sentimento, se mantêm na organização. Portanto, o resultado da 

presente pesquisa evidencia que quanto mais o trabalhador perceber justiça, maior será o seu 

sentimento de obrigação em permanecer na organização, devido a um sentimento de débito, de 

dever moral para com a organização. 

Apenas 12,1% da variação total do comprometimento instrumental pode ser explicada 

pela justiça. Diferentemente do esperado, foram encontradas influências significativas entre os 

indicadores justiça distributiva e justiça procedimental. Em ambos os casos a significância foi 

de 0,002 e a influência positiva (β= 0,204 e β= 0,294, respectivamente). A base instrumental do 

comprometimento apresentou uma relação negativa, mas não significativa, com a justiça 

interacional. Embora a literatura sobre o comprometimento organizacional demonstre relações 

negativas ou nulas entre a base instrumental do comprometimento e outras variáveis, os 

resultados desse estudo trazem uma relação positiva, embora baixa, entre eles. 

Observa-se também que os resultados da pesquisa corroboram com os achados 

apresentados por Rego e Souto (2004) de que a percepção de justiça tem o seu poder explicativo 

reduzido ao  relacionar-se com o comprometimento organizacional instrumental, mas que os 

indivíduos comprometidos afetivamente e normativamente com a organização são aqueles que 

expressam a percepção de justiça de forma mais positiva. 
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Ao analisar a Tabela 13 sob outra perspectiva, nota-se que a justiça distributiva se 

relaciona mais fortemente com o comprometimento normativo e, em seguida, com o 

comprometimento instrumental. A correlação mais intensa entre a justiça distributiva e a base 

normativa é congruente com o resultado de Ribeiro e Bastos (2010) ao aplicar uma pesquisa 

entre bancários em uma instituição financeira localizada no Estado da Bahia, o mesmo Estado 

onde foi realizada a presente pesquisa. 

Vale destacar que a percepção de justiça procedimental influencia, positiva e 

significativamente, todas as dimensões do comprometimento, conforme Tabela 13. Essas 

relações mostraram-se consistentes com a análise do estudo de Bobocel e Gosse (2015) ao 

confirmar a relação positiva e significativa entre elas. A relação positiva também foi similiar 

aos resultados obtidos por Rahman et al. (2015) ao analisar a justiça procedimental e o 

comprometimento organizacional (β= 0,7; valor-p= 0,000). 

Interessante notar que a dimensão interacional apenas se mostrou preditora do 

comprometimento organizacional afetivo, reafirmando os achados de Sousa e Mendonça 

(2009). Em suma, quanto a explicação do comprometimento organizacional pela percepção de 

justiça organizacional, os dados demonstram a relevância da percepção de justiça 

organizacional, em suas três dimensões: distributiva, interacional e procedimental, para o 

comprometimento organizacional (Tabela 13). Assim, quanto mais o trabalhador percebe 

justiça organizacional, maior é o seu comprometimento com a sua organização. 

No que tange a relação do comprometimento organizacional e os comportamentos de 

cidadania organizacional, percebe-se também que o comprometimento afetivo explica 

significativamente todas as dimensões da escala de comportamentos de cidadania 

organizacional: sugestões criativas (β= 0,390; valor-p= 0,000), divulgação da imagem 

organizacional (β= 0,455, valor-p= 0,000) e cooperação com os colegas (β= 0,307, valor-p= 

0,000). Este resultado demonstra que os trabalhadores envolvidos afetivamente tendem a 

manifestar comportamentos que irão beneficiar a organização a que pertencem e reafirma os 

apontamentos de Martins et al. (2015), acerca da relação preditora do comprometimento afetivo 

sobre os comportamentos de cooperação espontânea. A literatura sobre o comprometimento 

afetivo condiz com os resultados da presente investigação ao conceituar que trabalhadores 

afetivamente comprometidos geram benefícios para a organização, incluindo a dedicação e 

geração de comportamentos de cidadania organizacional (Allen, 2016). 

A dimensão normativa (comprometimento organizacional) influencia positivamente a 

cooperação entre os colegas, conforme pode ser observado na Tabela 13. Ressalta-se que não 

foram encontradas relações significativas entre a base normativa e as demais dimensões dos 
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comportamentos de cidadania organizacionais. Por tal motivo, resultado da pesquisa corrobora 

parcialmente com o apontamento de Bolino, Klotz, Turnley e Harvey (2013) e Podsakoff et al. 

(2018), de que um trabalhador manifesta ações de cidadania na organização através de 

sentimentos subjetivos de obrigação que o forçam a manifestar comportamentos não 

obrigatórios por natureza, como os comportamentos de cidadania organizacionais. 

Finalmente, a terceira dimensão do comprometimento, base instrumental derivada da 

escala de Powell e Meyer (2004) e traduzida por Jesus e Rowe (2014; 2017), está associada 

com a permanência do indivíduo na organização devido aos custos associados a sua saída. 

Refere-se, portanto, a avaliação dos custos em deixar a organização versus a avaliaçao do 

mercado de trabalho externo (Ribeiro & Bastos, 2010). Esta dimensão apresentou influência, 

positiva e significativa sobre uma dimensão dos comportamentos de cidadania organizacional, 

a divulgação da imagem (β=0,138). 

Após analisar as diversas relações entre as dimensões do comprometimento 

organizacional (variável mediadora) e a variável independente (percepção de justiça 

organizacional) e a variável dependente (comportamentos de cidadania organizacional), a 

Figura 8 traduz a Tabela 13 de forma ilustrativa e aborda a relação dos dois referidos construtos 

sobre os comportamentos de cidadania organizacional. Observa-se o valor padronizado da 

regressão dos construtos independentes sobre os dependentes através do �2. Tal valor é 

utilizado para verificar quais variáveis desempenham efeitos sobre os um ou dois construtos. 

Os construtos interligados por setas pontilhadas são aqueles que possuem relações não 

significativas do modelo estrutural. 
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Figura 8 – Modelo estrutural (com efeito mediador) 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neste modelo nota-se que o maior poder explicativo das dimensões da justiça 

organizacional e do comprometimento organizacional foi sobre a divulgação da imagem 

organizacional (�2=27,5%) sendo este bem próximo do valor encontrado para as sugestões 

criativas (�2=22,2%). Apenas 16,2% da variação total da cooperação com os colegas pode ser 

explicada pela variação nas dimensões da justiça organizacional e do comprometimento 

organizacional. 

O presente estudo ratifica a afirmação de Smith et al. (1983) de que cada dimensão dos 

comportamentos de cidadania organizacional possui diferentes antecessores, visto que cada 

dimensão exibe uma relação particular com as dimensões do comprometimento e as dimensões 

da percepção de justiça organizacional, apenas apresentando em comum a relação positiva com 

a dimensão afetiva do comprometimento. Esta dimensão, por sua vez, foi a única que impactou 

positivamente e significativamente as três dimensões dos comportamentos de cidadania 

organizacional: sugestões criativas (β=0,390; valor-p= 0,000), divulgação da imagem 

organizacional (β=0,455; valor-p= 0,000) e cooperação com os colegas (β= 0, 307; valor-p= 

0,000). Assim, conclui-se que quanto maior o vínculo afetivo com a organização, aumenta-se a 

probabilidade do trabalhador em sugerir novas ideias, criar uma disposição favorável à 

organização e apresentar comportamentos que auxiliem os seus colegas, beneficiando a 
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organização de forma voluntária. Este resultado é congruente com os achados do Modelo 

Teórico Pós-Cognitivo para os antecedentes de comportamentos de cidadania organizacional 

elaborado por Siqueira (2003) que, através da regressão múltipla, evidenciou que o 

comprometimento afetivo teve papel preditor de todos os itens da escala de comportamentos de 

cidadania organizacional (sugestões criativas: r = 0,16, p< 0,01; cooperação com os colegas: r 

= 0,23, p< 0,01; divulgação da imagem organizacional: r = 0,56, p< 0,01). Similarmente, Paré 

e Tremblay (2007) e Podsakoff et al. (2000) afirmaram que um alto comprometimento 

afetivoimpulsiona os indivíduos a realizar as suas tarefas de trabalho além do que as tarefas 

formalmente acordadas, o que, por sua vez, os encoraja a adotar comportamentos extrapapéis. 

Uma investigação mais detalhada sobre as sugestões criativas demonstra que, além da 

relação direta com o comprometimento organizacional afetivo, existe também um resultado 

positivo e significativo na sua relação com a justiça procedimental (β = 0,4, p< 0,001). Através 

deste resultado, constata-se que quanto maior a sensação de justiça do trabalhador perante os 

procedimentos adotados para a tomada de decisão e quanto maior os elos afetivos perante a 

organização, mais o trabalhador vai sugerir ações inovadoras para os processos na 

organização. O resultado confirma a afirmação de Morrison (1994), de que trabalhadores com 

melhores atitudes, como comprometimento, são mais propícios a expandir psicologicamente as 

suas ações voluntárias no trabalho, e com a conclusão de Kamdar, McAllister e Turban (2006), 

que ampliaram a constatação de Morrison ao realizar uma análise de regressão entre a justiça 

procedimental e os comportamentos de cidadania organizacional (�2 = 0,41; � < 0,001) com 

engenheiros indianos e concluíram que os trabalhadores que possuem o senso de justiça 

procedimental elevado são os mais propensos a expandir o seu trabalho, executando atividades 

que não estão listadas nos papéis contratuais. 

A justiça procedimental (β = 0,313, p< 0,005) e o comprometimento organizacional 

afetivo (β = 0,455, p< 0,000) também influenciaram, positivamente e significativamente, a 

variável divulgação da imagem organizacional. Entende-se, através deste resultado, que o 

sentimento de justiça sobre os procedimentos associados ao nível de vínculo afetivo do 

trabalhador perante a organização, além de influir sobre as sugestões criativas, também refletem 

positivamente no nível de divulgação de uma imagem positiva da organização. Em outras 

palavras, é possível analisar que a justiça procedimental provoca o aumento dos índices de 

comportamentos de cidadania organizacional pois ela afeta a percepção de que os trabalhadores 

são valorizados pela instituição a que pertecem e, portanto, demonstram comportamentos 

criativos e que promovam a exposição positiva da organização como retribuição. Ressalta-se 

que resultado do modelo apresentado está em linha com a pesquisa de Martins (2014), ao 
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encontrar uma relação positiva e significativa entre o comprometimento afetivo e a digulgação 

da imagem organizacional (β = 0, 637, p< 0,01) ao realizar modelos de regressão hierárquica 

entre as variáveis. 

No entanto, contrariando a expectativa teórica, conjuntamente foi encontrada uma 

relação positiva entre o comprometimento organizacional instrumental (β = 0,138, p< 0,015) e 

a dimensão divulgação da imagem organizacional. Tal resultado sugere que nas situações em 

que o trabalhador tem um maior comprometimento com a organização devido aos custos 

associados ao seu egresso, como os sacrifícios pessoais e investimentos realizados que geram 

custos vinculados a sua saída, mais eles irão representar gestos ao público externo sobre uma 

imagem positiva e favorável à organização a que trabalham. Em outras palavras, um trabalhador 

comprometido de forma instrumental permanece na organização ao analisar os custos da perda 

de benefícios (como a repartição de lucros, por exemplo) ou um ambiente de trabalho 

participativo e se sente satisfeito ao ponto de exibir positivamente a imagem da organização 

perante os clientes externos. Bhatti et al. (2019) complementam que, através da forma 

instrumental do comprometimento, o trabalhador demonstra voluntariamente ações que 

promovam a cidadania organizacional, com a intenção de obter benefícios alternativos no 

futuro, como oportunidades de progresso de carreira e obtenção de reconhecimento, por 

exemplo. Infere-se que o trabalhador que apresente comprometimento instrumental, também 

pode ser comprometido afetivamente com a organização. Devido à crise econômica pela qual 

passa o Brasil, com demissões em massa, alta taxa de desemprego e contratratações de 

trabalhadores com salários abaixo do nível salarial do vínculo empregatício anterior, os 

trabalhadores são levados a se comprometerem de uma forma instrumental. Ressalta-se que o 

vínculo instrumental não impede que o trabalhador também seja comprometido afetivamente 

e/ou de forma normativa, com a organização. 

Outra dimensão dos comportamentos de cidadania que apresentou diferença 

estatisticamente significativa ao se relacionar com o comprometimento organizacional foi a 

cooperação com os colegas, apresentando relação positiva com o comprometimento afetivo (β 

= 0,307, p< 0,000) e normativo (β = 0,113, p< 0,023). Pode-se afirmar, por exemplo, que os 

trabalhadores participantes desta pesquisa, que possuem valores e objetivos organizacionais 

altamente internalizados, tendem a apresentar atitudes que auxiliem os demais colegas de 

trabalho. Verifica-se, também, que quanto maior o apego e vínculo afetivo dos trabalhadores 

com a organização, mais eles irão manifestar atividades de cooperação com os demais membros 

da organização. Esta associação positiva entre o comprometimento afetivo e comportamentos 

de ajuda entre os colegas de trabalho (β = 0,19, p < 0,05) já fora demonstrada na pesquisa de 
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Paré e Tremblay (2007) ao realizar a técnica de modelagem de equações estruturais entre as 

variáveis. 

Por outro lado, uma análise relevante observada entre as dimensões da percepção de 

justiça e da cooperação entre os colegas é que nenhuma delas possui uma relação significativa. 

A partir deste resultado conclui-se que os funcionários podem manifestar comportamentos de 

cidadania organizacional com alguns aspectos da organização e outros não. Pode-se inferir que, 

um trabalhador pode colaborar com os colegas de trabalho que estão submetidos às mesmas 

regras e atos de injustiça da organização, já que eles possuem o mesmo status e não compõem 

um centro gestor do poder e de elaboração de regras. Por tal motivo, o nível de justiça 

organizacional não possui uma relação significativa e direta sobre o nível da ajuda entre os 

colegas de trabalho.     

A Tabela 14 resume, através do valor-p, o atendimento da quarta e última condição de 

mediação da metodologia de Baron e Kenny (1986) (Figura 9) que rege a necessidade do 

enfraquecimento do efeito da variável independente (percepção de justiça organizacional) sobre 

a variável dependente (comportamentos de cidadania organizacional) ao adicionar a variável 

mediadora (comprometimento organizacional) no modelo. 

 
 

Figura 9 – Condição quatro (Baron & Kenny, 1986) 
 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Tabela 14 – Análise do efeito mediador 

 

 Construtos Valor-p 

 Justiça Distributiva - > Sugestões criativas 0,248 

 Justiça Distributiva - > Divulgação da imagem 0,491 

 Justiça Distributiva - > Cooperação com os colegas 0,514 

 Justiça Procedimental - > Sugestões criativas 0,013 

Comprometimento 
Afetivo 

Justiça Procedimental - > Divulgação da imagem 0,025 

 Justiça Procedimental - > Cooperação com os colegas 0,306 

 Justiça Interacional - > Sugestões criativas 0,112 

 Justiça Interacional - > Divulgação da imagem 0,119 

 Justiça Interacional - > Cooperação com os colegas 0,344 

 Justiça Distributiva - > Sugestões criativas 0,137 

 Justiça Distributiva - > Divulgação da imagem 0,449 

 Justiça Distributiva - > Cooperação com os colegas 0,488 

 Justiça Procedimental - > Sugestões criativas 0,015 

Comprometimento 
Normativo 

Justiça Procedimental - > Divulgação da imagem 0,027 

 Justiça Procedimental - > Cooperação com os colegas 0,307 

 Justiça Interacional - > Sugestões criativas 0,990 

 Justiça Interacional - > Divulgação da imagem 0,990 

 Justiça Interacional - > Cooperação com os colegas 0,988 

 Justiça Distributiva - > Sugestões criativas 0,155 

 Justiça Distributiva - > Divulgação da imagem 0,456 

 Justiça Distributiva - > Cooperação com os colegas 0,492 

 Justiça Procedimental - > Sugestões criativas 0,045 

Comprometimento 
Instrumental 

Justiça Procedimental - > Divulgação da imagem 0,057 

 Justiça Procedimental - > Cooperação com os colegas 0,320 

 Justiça Interacional - > Sugestões criativas 0,856 

 Justiça Interacional - > Divulgação da imagem 0,850 

 Justiça Interacional - > Cooperação com os colegas 0,832 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se, na Tabela 14, que dois fatores da escala de percepção de justiça 

organizacional, a justiça distributiva e a justiça interacional, não possuem as dimensões da 

escala de comprometimento organizacional como fator mediador da sua relação com os 

comportamentos de cidadania organizacional. Este resultado demonstra que o vínculo afetivo 
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que os participantes possuem com a indústria em que trabalham, os custos associados com a 

saída da organização ou até mesmo os sentimentos de obrigação em permanecerem nela, não 

medeiam significativamente a relação das percepções de justiça distributiva e interativa sobre 

as dimensões comportamentos de cidadania organizacional (sugestões criativas, cooperação 

entre os colegas e divulgação da imagem organizacional). Portanto, se um trabalhador possuir 

um alto nível de percepção de justiça distributiva, ou seja, se ele perceber que os seus esforços 

pela organização estão sendo recompensados, este trabalhador poderá manifestar bons 

comportamentos perante a organização, como realizar uma divulgação positiva da organização 

de forma voluntária. 

Ainda de acordo com a Tabela 14, verifica-se também que o fator “cooperação entre os 

colegas” dos comportamentos de cidadania organizacional não se encontra em nenhuma das 

relações onde o comprometimento organizacional apresenta-se como variável mediadora. 

Portanto, a justiça distributiva, a justiça interacional e a cooperação entre os colegas foram 

retiradas do modelo, de forma a possibilitar uma melhor visualização. A Figura 10 apresenta as 

relações do modelo onde as três dimensões do comprometimento organizacional exercem 

função mediadora. 

 
Figura 10 – Modelo estrutural final (com efeito mediador) 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 14 e na Figura 10, é possível observar 

que o comprometimento afetivo possui efeito mediador significativo na relação entre a justiça 

procedimental e as dimensões sugestões criativas (valor-p=0,013) e divulgação da imagem 

organizacional (valor-p=0,025). Entende-se, então, que na ausência da relação entre o 
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comprometimento afetivo e as duas dimensões dos comportamentos de cidadania 

organizacional, existe uma relação significativa entre a percepção de justiça organizacional e 

os comportamentos de cidadania organizacional. No entanto, considerado a variável 

comprometimento como mediadora, a relação direta citada deixa de existir, tornando-se 

mediada pelo nível de comprometimento afetivo sentido pelos trabalhadores. 

Os resultados também confirmam o efeito mediador do comprometimento normativo na 

relação entre as mesmas dimensões: justiça procedimental e sugestões criativas (valor-p= 

0,015); justiça procedimental e divulgação da imagem organizacional (valor-p= 0,027). 

Novamente o comprometimento, desta vez em sua forma normativa, configura-se como 

elemento mediador ao enfraquecer a relação entre a justiça procedimental e as duas dimensões 

(sugestões criativas e divulgação da imagem organizacional) dos comportamentos de cidadania 

organizacional. Ou seja, existe uma relação positiva entre a percepção de justiça relacionada 

aos processos adotados para definir algumas decisões importantes, como os aumentos salariais 

ou sistemas de avaliação de desempenho, por exemplo, e a manifestação voluntária do 

trabalhador de apresentar novas ideias à liderança ou exibir informações que promovam 

positivamente a organização. Contudo, considerando o elemento comprometimento normativo 

como mediador, esta relação direta é minimizada, sendo mediada pelo grau de 

comprometimento normativo existente. Assim, a relação entre a percepção de justiça sobre os 

procedimentos e os comportamentos de cidadania passa a ser mediada pelo sentimento de 

obrigação em permanecer na organização percebido pelo trabalhador entra nesta relação. 

Finalmente, em referência ao comprometimento instrumental, foi confirmado o efeito 

mediador na relação entre a justiça procedimental e a sugestão criativa dos comportamentos de 

cidadania organizacional (valor-p= 0,045). Em síntese, os dados evidenciam que quanto mais 

o trabalhador percebe de modo positivo os procedimentos adotados para a tomada de decisão 

na organização a que pertecem, e sentem o comprometimento nas suas três formas “Afetiva”, 

“Normativa” e “Instrumental”, aumenta-se a possibilidade deste trabalhador manifestar 

comportamentos espontâneos que envolvam a apresentação de sugestões inovadoras para os 

seus líderes e disseminar as vantagens e benefícios da organização fora do ambiente de trabalho. 

Os resultados relatados nesta seção são importantes pela relevâcia da informação no 

campo de estudo: o comprometimento, na sua forma afetiva e normativa, atua como variável 

mediadora na relação entre a justiça procedimental e duas dimensões dos comportamentos de 

cidadania organizacional: sugestões criativas e divulgação da imagem organizacional. Por sua 

vez, a base normativa do comprometimento é mediadora entre justiça procedimental e sugestões 

criativas.  Assim,  a presente pesquisa encontrou  que maiores  níveis  de comprometimento  e 
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justiça levam a maiores manifestações de comportamentos extra-papel, como manifestações de 

criatividade e divulgações positivas da organização ao público externo, o que destaca a 

importância dos investimentos realizados pela organização que visam a manutenção ou 

aumento dessas variáveis. A seção seguinte apresenta as análises dos modelos de segunda 

ordem elaborados para esta pesquisa. 

 
4.5 MODELO DE SEGUNDA ORDEM 

A técnica de modelagem de equações estruturais também desempenha o 

desenvolvimento e ampliação da teoria em estudo, especialmente ao aplicar o modelo de 

segunda ordem, que proporciona uma melhor compreensão das relações que poderiam não estar 

aparentes inicialmente e a obtenção de um modelo mais parcimonioso (Astrachan, Patel & 

Wanzenreid, 2014). O modelo de mensuração de segunda ordem contém dois níveis de 

variáveis latentes (Hair et al., 2014), ou seja, consiste na utilização das variáveis latentes do 

modelo de primeira ordem como múltiplos indicadores, de modo a refletir no número de 

indicadores das variáveis de segunda ordem. 

Esta seção apresenta-se organizada nos moldes da seção anterior: em um primeiro 

momento será analisado o modelo sem a variável mediadora. Em seguida, realiza-se análises 

de regressão com a variável mediadora. 

4.5.1 Modelo de segunda ordem (sem efeito mediador) 

Ressalta-se que a carga fatorial, o peso, a comunalidade e os valores-p do modelo de 

segunda ordem encontram-se no Anexo B. É importante resgatar que, para o modelo de segunda 

ordem, foi utilizada a mesma metodologia que o modelo de primeira ordem. Pode-se destacar 

que duas dimensões do construto comportamentos de cidadania organizacional (sugestões 

criativas e cooperação com os colegas) foram retiradas do modelo de segunda ordem por terem 

apresentado cargas fatoriais menores do que o valor de 0,5, provocando a invalidação dos 

parâmetros de qualidade e validade dessas dimensões. Assim, apenas permaneceu o indicador 

formado pela divulgação da imagem organizacional do comportamento de cidadania 

organizacional. 

A Tabela 15 apresenta a quantidade de indicadores por construto, a validade convergente 

e discriminante, a dimensionalidade e confiabilidade do modelo de mensuração de segunda 

ordem. 
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Tabela 15 –Validação do modelo de mensuração de segunda ordem 

 

Construtos Itens A.C.¹ C.C.² Dim.³ AVE4
 V.M.C5

 

Justiça Organizacional 3 0,88 0,89 1 0,73 0,42 

Comportamento de cidadania Organizacional 1 - - 1 - 0,42 

Nota: ¹ Alfa de Cronbach, ² Confiabilidade Composta, ³ Dimensionalidade, 4 Variância Extraída; 5 

Variância Compartilhada Máxima. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que os construtos são unidimensionais e superaram o nível de confiabilidade 

(mínimo de 0,60). A variância extraída também foi satisfatória, mostrando-se mais elevada 

(0,73) do que o mínimo requerido de 0,4 e confirmando a validade convergente dos construtos. 

De acordo com o critério de Fornell e Larcker (1981), a validade convergente foi confirmada 

para os construtos. 

Apresentam–se os índices de ajuste do modelo na Tabela 16. Todos os índices foram 

considerados satisfatórios, sendo mais elevados do que os patamares mínimos requerido pela 

literatura. 

Tabela 16 –Parâmetros de qualidade do modelo 

 

Medidas de qualidade do ajuste Estatística de teste Parâmetros 

χ²/G.L 0,68 < 3,0 * 

TLI 1,00 > 0,9 ** 

CFI 1,00 > 0,9 ** 

GFI 0,99 > 0,9 ** 

RMSEA 0,00 < 0,08 ** 

Valor-p (RMSEA≤0,05) 0,000  

Notas: *Arbuckle (2008), ** Hair et al. (2009) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em seguida, afigura-se o modelo estrutural através da Figura 11. 
 

Figura 11 – Modelo de mensuração de segunda ordem (sem efeito mediador) 
 

 
 

 
Valor-p = 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar este modelo, a pesquisa encontrou uma alta relação preditora entre a 

percepção de justiça organizacional e os comportamentos de cidadania organizacional (β= 

0,811, valor-p= 0,000). Este resultado suporta a constatação de Organ (1988) que a percepção 

de justiça atua como um dos principais preditores dos comportamentos de cidadania 

organizacional e, por tal motivo, a decisão de um indivíduo de se comportar como um cidadão 

organizacional pode ser cascateada em função do nível de sentimento do trabalhador em relação 

à justiça no ambiente de trabalho. 

Anos depois, Colquit, Lepine e Wesson (2015) ratificaram a constatação anterior ao 

afirmar que os trabalhadores que sentem um alto senso de equidade no trabalho são os mais 

propensos a se engajar em comportamentos de cidadania, particularmente quando esses 

comportamentos beneficiam a organização. Confirma-se então, através do presente estudo, que 

os trabalhadores que possuem altos níveis de percepção de justiça, tendem a potencializar a 

magnitude da sua cidadania perante a organização, enquanto aqueles que se sentem injustiçados 

podem reduzir a frequência dee contribuição no sistema organizacional da empresa. 

A Figura 11 informa que, na amostra estudada, 39,7% da variância do comportamento 

de cidadania organizacional pode ser explicada pela justiça organizacional. Este achado 

também é consistente com a metanálise de Rupp et al. (2015) que ressalta a relação preditora 

entre os construtos e evidencia a importância que deve ser dada ao aumento da justiça nas 

organizações, devido a relação deste contructo com uma série de necessidades universais, como 

os comportamentos de cidadania. Assim, reafirma-se que os trabalhadores do Polo de Camaçari 

que experimentam a desigualdade no trabalho diminuiriam os seus comportamentos de 

cidadania e restringiriam seus esforços apenas para cumprir com as obrigações contratuais. 

Ademais, o estudo de Hosseinkhani e Giyaove (2015) realizou uma pesquisa com 312 

trabalhadores de uma empresa de transporte e através da técnica de correlação de Pearson 

também encontrou uma correlação positiva e significativa entre a percepção de justiça 

organizacional e os comportamentos de cidadania (�2 = 0,82, p< 0,000), estando em linha 

com os achados da presente pesquisa sobre a ação preditora da percepção de justiça acerca dos 

comportamentos de cidadania organizacionais. 

Todavia, vale ressaltar que durante a realização de uma investigação mais profunda e 

fragmentada sobre as dimensões que compõem a justiça organizacional (distributiva, 

procedimental e interacional), conforme apresentado no modelo de primeira ordem (Tabela 9), 

encontram-se diferentes relações entre o tipo de percepção de justiça sobre os comportamentos 

de cidadania organizacional. 
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Nas próximas sessões será apresentado o modelo de segunda ordem que envolve as 

diferentes dimensões do comprometimento organizacional. 

 
4.5.2 Modelo de segunda ordem (com efeito mediador) 

Vale destacar que o modelo de mensuração envolvendo o comprometimento 

organizacional foi validado e apresentado anteriormente, isentando a necessidade de uma nova 

mensuração para o modelo de segunda ordem devido à semelhença entre os valores. Nesta seção 

serão apresentados os modelos estruturais de segunda ordem para as três bases do 

comprometimento: afetiva, normativa e instrumental. 

A Tabela 17 apresenta os resultados do modelo estrutural que considera o efeito direto 

da pecepção de justiça organizacional sobre os construtos do comprometimento organizacional, 

além do efeito indireto da percepção de justiça organizacional em relação aos comportamentos 

de cidadania organizacional, tendo os indicadores do comprometimento organizacional como 

mediadores. 
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Tabela 17 – Modelo estrutural 

 

Endógena Exógena β E.P.(β)¹ Valor-p R² 

Comprometimento 

Afetivo 
Justiça Organizacional 0,545 0,047 0,000 25,60% 

Comportamento de 

Cidadania 

Organizacional 

Justiça Organizacional 0,550 0,064 0,000  
52,40% Comprometimento 

Afetivo 
0,504 0,046 0,000 

Comprometimento 

Normativo 
Justiça Organizacional 0,625 0,041 0,000 33,10% 

Comportamento de 

cidadania 

Organizacional 

Justiça Organizacional 0,711 0,073 0,000  
41,30% Comprometimento 

Normativo 
0,184 0,057 0,001 

Comprometimento 

Instrumental 
Justiça Organizacional 0,442 0,042 0,000 18,40% 

Comportamento de 

cidadania 

Organizacional 

Justiça Organizacional 0,731 0,064 0,000  

42,00% 
Comprometimento 
Instrumental 

0,215 0,051 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Na Tabela 17 nota-se que a percepção de justiça registrou uma relação positiva e 

significativa sobre o comprometimento afetivo (β= 0,545, valor-p = 0,000), indicando que 

quanto mais elevado for o nível de percepção de justiça dos trabalhadores do polo industrial de 

Camaçari, maior será o comprometimento afetivo do trabalhador. Consistente com tal resultado, 

pesquisas recentes sobre a justiça ampliam a perspectiva positiva sobre o seu relacionamento 

com o aspecto afetivo, destacando a complexidade e a interrelação entre os dois construtos 

(Cropanzano et al., 2018). Por exemplo, em um estudo realizado com professores de uma 

instituição brasileira, Jesus e Rowe (2015) concluiram que ao perceber positivamente a justiça 

organizacional, os docentes também aumentam o comprometimento perante à organização, 

principalmente nas bases afetivas e normativa do comprometimento. Além disso, ao estudar o 

impacto da percepção de justiça nas três bases do comprometimento organizacional sob a ótica 

de trabalhadores públicos brasileiros, Filenga e Siqueira (2006) encontraram impacto da 

percepção de justiça na base afetiva do comprometimento (�2 = 0,42), normativa (�2 = 

0,19)e calculativa (�2 = 0,17). 

No presente estudo, o coeficiente de determinação (�2) encontrado foi de 0,256, o que 

significa que 25,6% da variação total do comprometimento afetivo pode ser explicado pelas 

variações na percepção de justiça organizacional. O poder explicativo da percepção de justiça 
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em relação ao comprometimento afetivo (25,6%) mostrou-se similar aos achados de Rego e 

Souto (2004), que encontraram o valor de 27% de explicação ao estudar as duas variáveis entre 

membrod de organizações brasileiras e portuguesas. Com base nesses resultados, reafirma-se a 

necessidade da realização de ações que elevem o nível da justiça nas organizações, pois esta 

variável manifestou-se capaz de impactar positivamente na magnitude da base afetiva do 

comprometimento. 

Analisando os valores das variáveis mediadoras, o comprometimento afetivo mostrou- 

se como variável que possui mais robustez na relação entre a percepção de justiça e os 

comportamentos de cidadania organizacional (β= 0,504, valor-p = 0,000). Os resultados 

corroboram com dois recentes estudos meta analíticos elaborados por Colquitt et al. (2013) e 

Rupp et al. (2014), que suportam o argumento de que o comprometimento organizacional 

afetivo atua como variável mediadora nas relações que envolvem a justiça e demais construtos 

organizacionais. Além disso, em outros estudos, o comprometimento afetivo é definido como 

indicador da qualidade das relações de trocas sociais e, por isso, pesquisadores têm examinado 

o comportamento do comprometimento organizacional afetivo como mediador da relação entre 

a justiça e comportamentos, como o de cidadania organizacional (Bobocel & Mu, 2016). Neste 

caso, a relação de troca social é estabelecida através do aumento do nível de percepção da justiça 

organizacional, que ocasiona um alto grau de comprometimento organizacional afetivo, e, por 

meio deste vínculo emocional estabelecido, aumenta-se os níveis de comportamentos de 

cidadania organizacional, que irá ajudar a organização a atingir os seus objetivos (Alzayed et 

al., 2017). Desta forma, o resultado da presente pesquisa evidencia e suporta a relevância da 

teoria da troca social e dos estudos anteriores apresentados sobre a mediação do 

comprometimento organizacional afetivo. 

Destaca-se que, na presente pesquisa, 52,40% da variação total dos comportamentos de 

cidadania organizacional podem ser explicados pelo comprometimento e pela justiça 

organizacional. Mais precisamente, os resultados concluem que trabalhadores com alta 

percepção de justiça organizacional perante a organização a que pertencem irão possuir um 

nível maior de comprometimento organizacional, o que, por sua vez, leva ao aumento dos 

comportamentos de cidadania organizacional. A Figura 12 ilustra as relações apresentadas entre 

a justiça organizacional, o comprometimento afetivo e os comportamentos de cidadania 

organizacional. 
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Figura 12 – Modelo estrutural do modelo de segunda ordem (Comprometimento Afetivo) 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao comprometimento normativo, a justiça organizacional foi capaz de 

explicar 33,10% da sua variação e obteve uma relação positiva e significativa (β= 0,625, valor- 

p = 0,000) sobre o construto. Esses dados revelam que quanto maior for a percepção de justiça 

do trabalhador, maior será o comprometimento relativo às normas e ao sentimento de dever 

sobre a organização. Desta forma, as relações entre a justiça e o comprometimento normativo 

apresentadas na Figura 13, foram congruentes com o resultado do estudo de Rego e Souto 

(2004) que comentaram que ao experimentar percepções de justiça elevadas, o indivíduo 

desenvolve o comprometimento normativo e afetivo. No que condiz sobre ao comprometimento 

afetivo e normativo, os resultados também corroboram com o afirmado por Bobocel e Mu 

(2016) de que as pesquisas demonstram, em geral, a percepção de justiça como um antecessor 

significativo no comprometimento organizacional. 

Adicionalmente, o comprometimento normativo apresentou relação positiva sobre o 

comportamento de cidadania organizacional, porém, destaca-se que esse construto emergiu 

como vínculo de menor valor do modelo (β= 0,184, valor-p = 0,000). No entanto, ressalta-se 

que este resultado é semelhante ao registrado pela meta análise realizada por Meyer et al. 

(2002), que obteve uma relação positiva e moderada, de modo que altos níveis de 

comprometimento normativo (ρ = 0,24) foram associados com maiores comportamentos de 

cidadania. 

Os dados apresentados revelam que o comprometimento normativo atua como mediador 

da relação entre a justiça e os comportamentos de cidadania, ou seja, a medida que o trabalhador 

percebe de forma positiva a justiça da sua organização e também percebe positivamente o 

comprometimento normativo, elevam-se os níveis de manifestação dos comportamentos de 
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cidadania na organização a que pertencem. A Figura 13 mostra os valores das relações 

estruturais e o papel mediador do comprometimento normativo. 

 
Figura 13 – Modelo estrutural do modelo de segunda ordem (Comprometimento Normativo) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No que se refere ao comprometimento instrumental, os resultados mostratam um menor 

poder de explicação (18,40%) da justiça organizacional sobre esta base do comprometimento, 

apesar desta relação ter se mostrado positiva e significativa (β= 0,442, valor-p = 0,000). Assim, 

demonstrando uma relação postiva, os trabalhadores que possuem maiores níveis de percepção 

de justiça, tendem a apresentar maiores níveis de comprometimento instrumental perante a 

instituição a que pertencem. Tal resultado confirma os achados de Rego e Souto (2004) quanto 

ao poder preditivo da justiça organizacional sobre o comprometimento instrumental dos 

trabalhadores. Segundo Bobocel e Mu (2016), as pesquisas realizadas entre 1980 e 2015 

indicam que a justiça organizacional atua como um importante preditor do comprometimento 

organizacional. Portanto, tal afirmação vêm confirmar os dados obtidos no presente estudo. 

Apresentando relação positiva e significativa (β= 0,214; valor-p = 0,000) sobre os 

comportamentos de cidadania organizacionais, o comprometimento instrumental expôs 

resultado inverso ao elucidado pela literatura. Nas análises de Bastos et al. (2013), verificou-se 

que são observadas relações negativas do comprometimento instrumental na relação com outras 

variáveis. Outros estudos também caracterizaram esta relação como não significativa, como a 

pesquisa de Bakhshi et al. (2011) aplicada em indústrias indianas, que obteve relação não 

significativa entre os construtos (valor-p= 0,013). Destaca-se, portanto, que o 

comprometimento instrumental não apresentou o resultado que corrobore com as principais 
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pesquisas do campo. A Figura 14 demonstra as relações positivas apresentadas entre a justiça, 

o comprometimento intrumental e os comportamentos de cidadania organizacional. 

 
Figura 14 – Modelo estrutural do modelo de segunda ordem (Comprometimento Instrumental) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em suma, o maior coeficiente para explicar os comportamentos de cidadania 

organizacional foi encontrado na relação entre a percepção de justiça e o comprometimento 

afetivo (�2 = 52,4%), seguido pela percepção de justiça e comprometimento instrumental (�2 

= 42,0%), que obteve um resultado bastante próximo ao coeficiente encontrado nesta relação 

com o comprometimento normativo (�2 = 41,3%). Portanto, comprometimento afetivo merece 

uma maior importância e ações realizadas pelas empresas, pois é a base do comprometimento 

organizacional que mais impacta nos comportamentos de cidadania organizacional. 

Vale destacar que a percepção de justiça organizacional também apresentou relações 

positivas sobre os comportamentos de cidadania organizacional em todos os modelos de 

segunda ordem analisados. De acordo com a metodologia aplicada (Baron & Kenny, 1986) e 

conforme a literatura, uma variável pode ser considerada mediadora quando a sua presença na 

regressão diminuiu ou neutraliza o relacionamento da variável exógena com a variável 

endógena (Mackinnon, Lockwood, Hoffman, West & Sheets, 2002). Conforme o esperado, a 

valor desta relação teve uma redução da sua magnitude após a inserção dos construtos do 

comprometimento organizacional como variável mediadora. Observa-se que nos modelos 

estruturais de segunda ordem sem a variável mediadora, a relação encontrada entre os 

construtos foi positiva e significativa, por outro lado, nos modelos que envolveram o 

comprometimento como mediador, a relação em questão se mostrou inferior, porém positiva 

(β= 0,545, β= 0,625, β= 0,442, valor-p= 0,000). A Tabela 18 apresenta o valor-p para cada 
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relação mediadora, em que todos se apresentaram significativos. Esta condição confirmou, 

assim, o efeito mediador do comprometimento afetivo, normativo e instrumental na relação 

entre a percepção de justiça organizacional e os comportamentos de cidadania organizacional. 

 

Tabela 18 – Análise do efeito mediador 

 

Construtos Valor-p 

Comprometimento Afetivo Justiça Organizacional -> CCO 0,000 

Comprometimento Normativo Justiça Organizacional -> CCO 0,000 

Comprometimento Instrumental Justiça Organizacional -> CCO 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
4.6 TESTE DE HIPÓTESE DA PESQUISA 

Os modelos apresentados permitiram a verificação das hipóteses traçadas no presente 

estudo. A seguir, o Quadro 4 apresenta, de forma sintetizada, as hipóteses testadas na presente 

dissertação. 
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Quadro 4 – Teste das hipóteses de pesquisa 

(continua) 
 

Hipótese 
Resultado 

obtido 

H1a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H1b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

a Divulgação da Imagem Organizacional. 

Não confirmada 

H1c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H2a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental 

e as Sugestões Criativas. 

Confirmada 

H2b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e a Divulgação da Imagem Organizacional. 

Confirmada 

H2c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental 

e a Cooperação com os Colegas 

Não confirmada 

H3a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e 

as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H3b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e 

a Divulgação da Imagem Organizacional. 

Confirmada 

H3c: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e 

a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H4: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Organizacional 

e os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

H5a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

o Comprometimento Afetivo. 

Não confirmada 

H5b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

o Comprometimento Normativo. 

Confirmada 

H5c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça Distributiva e 

o Comprometimento Instrumental. 

Não confirmada 

H6a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Procedimental 

e o Comprometimento Afetivo. 

Confirmada 

H6b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e o Comprometimento Normativo. 

Confirmada 

H6c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça 

Procedimental e o Comprometimento Instrumental. 

Não confirmada 

H7a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e 

o Comprometimento Afetivo. 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 4 – Teste das hipóteses de pesquisa  

 (continua) 

Hipótese 
Resultado 

obtido 

H7b: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça Interacional e 

o Comprometimento Normativo. 

Não confirmada 

H7c: Existe relação negativa entre a Percepção de Justiça Interacional e 

o Comprometimento Instrumental. 

Não confirmada 

H8a: Existe relação positiva entre a Percepção de Justiça 

Organizacional e o Comprometimento Afetivo. 

Confirmada 

H8b: Existe relação positiva entre a Percepção Justiça Organizacional e 

o Comprometimento Normativo. 

Confirmada 

H8c: Existe relação negativa entre a Percepção Justiça Organizacional 

e o Comprometimento Instrumental 

Não confirmada 

H9a: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e as 

Sugestões Criativas. 

Confirmada 

H9b: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e a 

Divulgação da Imagem Organizacional. 

Confirmada 

H9c: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e a 

Cooperação com os Colegas. 

Confirmada 

H10a: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e 

as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H10b: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e a 

Divulgação da Imagem Organizacional. 

Não confirmada 

H10c: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e a 

Cooperação com os Colegas. 

Confirmada 

H11a: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental 

e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H11b: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental 

e a Divulgação da Imagem Organizacional. 

Não confirmada 

H11c: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental 

e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H12a: Existe relação positiva entre o Comprometimento Afetivo e os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

H12b: Existe relação positiva entre o Comprometimento Normativo e 

os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

H12c: Existe relação negativa entre o Comprometimento Instrumental 

e os Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

Não confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 4 – Teste das hipóteses de pesquisa  

 (continua) 

Hipótese 
Resultado 

obtido 

H13a: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H13b: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Divulgação da Imagem 
Organizacional. 

Não confirmada 

H13c: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H13d: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e as Sugestões Criativas. 

Confirmada 

H13e: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e a Divulgação da Imagem 

Organizacional. 

Confirmada 

H13f: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a Percepção 

de Justiça Procedimental e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H13g: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H13h: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 
Percepção de Justiça Interacional e a Divulgação da Imagem 

Organizacional 

Não confirmada 

H13i: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre Percepção 

de Justiça Interacional e Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H14a: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H14b: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Divulgação da Imagem 

Organizacional. 

Não confirmada 

H14c: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H14d: O Comprometimento Normativo edeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e as Sugestões Criativas. 

Confirmada 

H14e: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e a Divulgação da Imagem 
Organizacional 

Confirmada 

H14f: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 4 – Teste das hipóteses de pesquisa (conclusão) 

 
Hipótese 

Resultado 

obtido 

H14g: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H14h: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e a Divulgação da Imagem 
Organizacional. 

Não confirmada 

H14i: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H15a: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e as Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H15b: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Divulgação da Imagem 
Organizacional, 

Não confirmada 

H15c: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Distributiva e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H15d: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e as Sugestões Criativas. 

Confirmada 

H15e: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e a Divulgação da Imagem 
Organizacional. 

Não confirmada 

H15f: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Procedimental e a Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H15g: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e Sugestões Criativas. 

Não confirmada 

H15h: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e Divulgação da Imagem 
Organizacional. 

Não confirmada 

H15i: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Interacional e Cooperação com os Colegas. 

Não confirmada 

H16a: O Comprometimento Afetivo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Organizacional e os Comportamentos de 

Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

H16b: O Comprometimento Normativo medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Organizacional e os Comportamentos de 
Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

H16c: O Comprometimento Instrumental medeia a relação entre a 

Percepção de Justiça Organizacional e os Comportamentos de 
Cidadania Organizacional. 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Este estudo teve como principal intuito investigar o efeito mediador do 

comprometimento organizacional (afetivo, normativo e instrumental) na relação entre a 

percepção de justiça e os comportamentos de cidadania organizacional, considerando que 

estudos anteriores (Allen & Rush, 1998; Lavelle et al., 2009) observaram o comprometimento 

como mediador de relações que resultam nos comportamentos de cidadania organizacional. 

Para tanto, elaborou-se hipóteses que foram testadas entre trabalhadores do polo industrial na 

cidade de Camaçari - BA através de escalas previamente validadas no contexto brasileiro. 

O presente capítulo sumariza os principais resultados apresentados na seção anterior, 

associando-os aos objetivos específicos traçados para a presente pesquisa (Quadro 5), apresenta 

as suas contribuições práticas e teóricas, além de revelar propostas e recomendações para 

futuras pesquisas. 
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Quadro 5 – Objetivos específicos e resultados da pesquisa 
 
 

Objetivos Principais resultados 

 

 
Analisar a  influência    da 

percepção    de  justiça 

organizacional       nos 

comportamentos de cidadania 

organizacionais, tendo como 

variável  mediadora     o 

comprometimento 

organizacional     entre 

trabalhadores   do   Polo 

Industrial de Camaçari. 

Para o alcance do objetivo geral, as dimensões dos 

construtos apresentados foram mensuradas através da 

Modelagem de Equações estruturais (MEE), técnica que 

utiliza ferramentas estatísticas multivariadas e comprovam 

a qualidade das medidas que foram utilizadas. Esta 

pesquisa contou com a participação de 620 trabalhadores 

que atualmente trabalham em empresas localizadas no 

Polo Industrial de Camaçari. Para a amostra analisada, 

constatou-se o efeito mediador do comprometimento 

organizacional nas suas três dimensões (afetiva, normativa 

e instrumental) sobre a relação entre a justiça 

organizacional e os comportamentos de cidadania 

organizacional. Ressalta-se que o maior coeficiente que 

explica os comportamentos de cidadania foi encontrado 

entre a percepção de justiça e o comprometimento afetivo. 

 
Determinar as dimensões da 

percepção de justiça 

organizacional que explicam 

os comportamentos de 

cidadania organizacional; 

Neste estudo, observou-se relações positivas e 

significativas entre a justiça procedimental e a sugestão 

criativa e a divulgação da imagem da organização. Além 

disso, através deste estudo, ratificou-se a relação preditora 

da percepção de justiça organizacional sobre os 

comportamentos de cidadania organizacional através do 

modelo de segunda ordem. 

 

 
 

Determinar as dimensões do 

comprometimento 

organizacional que 

influenciam os 

comportamentos de cidadania 

organizacional; 

 
Verificou-se uma relação positiva e significativa, entre o 

comprometimento afetivo e as três dimensões dos 

comportamentos de cidadania organizacional (sugestões 

criativas, divulgação da imagem organizacional e 

cooperação com os colegas). Tal efeito também foi 

observado entre o comprometimento instrumental e a 

divulgação da imagem organizacional. Além disso, 

verificou-se uma relação positiva e significativa entre os 

comprometimentos organizacional afetivo e normativo 

sobre a cooperação com os colegas. 

Determinar as dimensões da 

percepção de justiça 

organizacional que 

influenciam  o 

comprometimento 

organizacional. 

Constatou-se a existência de efeitos significativos e 

positivos entre a justiça procedimental e interacional sobre 

o comprometimento afetivo. Este tipo de relação também 

foi encontrada nas relações entre a justiça distributiva e 

procedimental sobre o comprometimento normativo e 

instrumental. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

A questão de pesquisa traçada neste estudo foi investigar “Quais as relações entre a 

percepção de justiça e os comportamentos de cidadania organizacional, tendo o 

comprometimento organizacional como variável mediadora?”. Entre os participantes da 

pesquisa, foi encontrado que o comprometimento organizacional, nas suas três dimensões, atua 

como variável mediadora da relação entre a percepção de justiça e os comportamentos de justiça 

organizacional. Nesse sentido, o presente estudo aprofunda a compreensão dos mecanismos 

mediadores que permeiam a relação entre o comprometimento e os demais construtos 

estudados, além de contribuir teoricamente ao confirmar o modelo de pesquisa elaborado por 

Alzayed et al. (2017), em que o comprometimento afetivo atua como variável mediadora na 

relação entre a percepção de justiva e os comportamentos de cidadania organizacional, através 

de ferramentas estatísticas multivariadas. 

Adicionalmente, este estudo amplia os resultados existentes sobre a influência positiva 

estabalecida entre a percepção de justiça e o comprometimento organizacional. As análises 

comprovam que a justiça organizacional atua como preditor do comprometimento 

organizacional, sendo consistentes com os achados de Bobocel e Mu (2016). 

Ademais, fundamentado nas diversas críticas conceituais ao modelo tridimensional de 

Meyer e Allen (1991), optou-se por utilizar a escala de comprometimento elaborada por Klein 

et al. (2014) que, neste estudo, foi representada pela dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional. Considerando que esta escala foi recentemente validada no contexto brasileiro, 

acredita-se que esta pesquisa contribui para o avanço do conhecimento ao encontrar bons 

índices através da sua utilização no campo de estudo nacional e ao relacioná-la com demais 

fenômenos – percepção de justiça organizacional e comportamentos de cidadania 

organizacional. 

 
5.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Além das consequências teóricas descritas, o presente estudo possui conclusões 

importantes sobre o vínculo do indivíduo com o trabalho e suas práticas gerenciais. A seguir 

serão apresentadas recomendações para o gerenciamento dos construtos abordados nesta 

pesquisa. 

Os resultados confirmam que nos momentos em que os trabalhadores são confrontados 

com sentimentos de injustiça, tendem a manifestar um nível menor de comprometimento e, 

consequentemente, apresentar manifestações mais limitadas de comportamentos de cidadania 

no ambiente de trabalho, como auxílio a um novo colega de trabalho ou sugestões inovadoras 
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de novos processos. Considerando o comprometimento organizacional como variável 

mediadora, foi demonstrado nas análises que a justiça procedimental é a dimensão que 

relaciona-se positivamente com os comportamentos de cidadania. Dado que esses 

comportamentos são inerentes à decisão do trabalhador, por não constituirem um requisito formal 

e não existirem sansões formais sobre o cumprimento ou não dessas práticas no ambiente de 

trabalho (Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003; Bohle & Alonso, 2017), ressalta-se 

a importância na implementação de políticas com foco nos processos, como a execução de 

procedimentos aplicáveis e transparentes, para aumentos salariais, progressão na carreira e 

sistemas de avaliação de desempenho. 

Complementarmente, é importante destacar que uma diminuição nos níveis de 

comportamento de cidadania impacta diretamente no desempenho organizacional (Sun, Aryee 

& Law, 2007). Este é um motivo importante que explica períodos de insucesso em organizações 

que não possuem políticas consideradas justas pelos colaboradores ou que estão passando por 

grandes reestruturações organizacionais envolvendo demissões e realocação de cargos. 

Ademais, os resultados apresentados reafirmaram as constatações dos pesquisadores 

Paulin, Ferguson e Bergeron (2006) sobre a influência preditora do comprometimento na 

relação com os comportamentos de cidadania. Neste caso, os gestores devem investigar e 

gerenciar atentamente práticas que fomentam o comprometimento nas relações do ambiente de 

trabalho. 

 
5.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Faz-se importante destacar algumas limitações da pesquisa que podem influenciar a 

interpretação dos resultados. Em primeiro lugar, ressalta-se que a coleta de dados foi realizada 

por survey. Apesar dessa ferramenta ser considerada um artifício apropriado para refletir as 

percepções individuais (Bohle & Alonso, 2017) e mensurar variáveis latentes, como o 

comprometimento organizacional, algumas preocupações foram expressadas sobre o uso desses 

instrumentos. O estudo de Podsakoff et al. (2003) aponta que pesquisas que possuem um auto- 

relato, como o questionário, estão potencialmente sujeitos a uma tendência de algumas pessoas 

em responder de acordo com o resultado de sua aceitação social, ao invés de responder com os 

seus verdadeiros sentimentos. 

Ressalta-se também que apesar da amostra desta pesquisa ter sido fundamentada por 

diferentes categorias profissionais e níveis de hierarquia, apenas foi aplicada em um único 

complexo industrial, localizado na Bahia. Por este motivo, recomenda-se a reaplicação dessa 
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pesquisa expandido a amostra para complexos industriais de outras regiões ou em organizações 

que contenham diferentes culturas organizacionais, como instituições públicas e startup. 

Como limitações desse estudo, também destaca-se a característica transversal da coleta 

de dados, uma vez que os dados coletados ocorreram em determinado momento no tempo, e 

não dialogam com a evolução do construto estudado ao longo do tempo. Deste modo, sugere- 

se estudos de delineamento longitudinal com o intuito de comparar os resultados entre as 

pesquisas e verificar a sua relação com o tempo de experiência profissional e outras mudanças, 

como a situação econômica do país. 

Por fim, o presente estudo, além de desenvolver o campo de pesquisas organizacionais, 

amplia as possibilidades de futuros estudos que desenvolvam ainda mais as relações dos 

indivíduos com o trabalho. 
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APÊNDICE B – E-mail encaminhado aos trabalhadores 

 

Prezados(as), 

Estou realizando um estudo quem tem por objetivo analisar a relação e as percepções 

que o indivíduo estabelece com o trabalho e com a organização. Nesse intuito, conto com a sua 

colaboração e convido-o (a) a participar desta pesquisa, respondendo a este questionário, não 

sendo necessário mais do que 15 minutos de seu precioso tempo. 

Trata-se de uma pesquisa do Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA, 

cujos resultados servirão como dados para minha dissertação. A pesquisa está sendo orientada 

pela professora Diva Ester Okazaki Rowe (diva@ufba.br, divarowe@gmail.com). 

Saliento que não é solicitada a identificação do respondente, assim como os 

questionários respondidos ficarão sob a minha guarda e responsabilidade e somente serão 

utilizados para fins acadêmicos. As informações dos participantes não serão divulgadas sob 

nenhum pretexto. Os dados serão apresentados e analisados de forma agregada a impessoal. Em 

caso de dúvidas ou esclarecimentos, podem entrar em contato por meio do seguinte endereço 

eletrônico: lorenarcsantos@gmail.com 

Para atingirmos uma ampla amostra, nossa equipe já colocou à disposição dos trabalhadores, o 

questionário para ser acessado através da Internet. O questionário está na página: 

https://pt.surveymonkey.com/r/questionariorelacoesdoindividuo 

Sabemos o quanto o tempo disponível é escasso para todos nós. No entanto, solicitamos 

a sua colaboração, pois dela depende o êxito deste estudo. Aproveitamos a oportunidade para 

fazer-lhes outro pedido: se possível, repassar este e-mail para sua lista de contatos que 

trabalham no pólo petroquímico de Camaçari. 

Esperando contar com seu apoio, desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

Lorena Ribeiro Machado 

Mestranda em Administração – UFBA 

mailto:(diva@ufba.br
mailto:lorenarcsantos@gmail.com
https://pt.surveymonkey.com/r/questionariorelacoesdoindividuo
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ANEXO A – Análise Exploratória dos dados 

 
A.1 – Descrição da base de dados 

A.1.1 – Análise dos dados faltantes e outliers 
 

A pesquisa foi realizada com 620 indivíduos que responderam a 59 questões sobre o 

objeto do estudo, sendo 9 questões de caracterização da amostra e 50 questões relacionadas a 9 

construtos “Sugestões Criativas”, “Divulgação da imagem organizacional”, “Cooperação com 

os colegas”, “Justiça Distributiva”, “Justiça Procedimental”, “Justiça Interacional”, 

“Comprometimento organizacional afetivo”, “Comprometimento Normativo” e 

“Comprometimento instrumental”. Houve um total de 31000 respostas para as 50 questões 

relacionadas aos construtos, sendo que não foram encontrados dados faltantes. 

Foi verificada a existência de dois tipos de outliers: univariados, que representam 

respostas divergentes com base em cada uma das variáveis do modelo, e os multivariados, que 

apresentam um padrão de resposta diferente considerando todas as variáveis ao mesmo tempo. 

Os outliers podem ser divididos em quatro classes (1) erros na tabulação dos dados ou falhas 

na codificação; (2) observações decorrentes de algum evento extraordinário; (3) observações 

extraordinárias para as quais o pesquisador não tem uma explicação; e (4) observações que 

estão no intervalo usual de valores para cada variável, mas são únicas em sua combinação de 

valores entre as variáveis (Hair et al., 2009). Vale ressaltar que não foram encontrados valores 

fora do intervalo da escala de sua respectiva variável, não evidenciando o tipo de outlier 

relacionado ao erro na tabulação de dados. 

Os outliers univariados foram diagnosticados por meio da padronização dos resultados, 

de forma que a média da variável fosse 0 e o desvio padrão 1. Assim, foram considerados 

outliers univariados aquelas observações com escores padronizados fora do intervalo de |4,00| 

(Hair et al., 2009). Foram encontradas 13 (0,04%) observações consideradas outliers 

univariados, ou seja, observações que foram padronizadas e estavam fora do intervalo de |4,00|. 

Desses 13, temos que 6 são do item CC2 (“Ofereço orientação a um colega menos experiente 

no trabalho.”), 1 do CC4 (“Ofereço ajuda a um colega que está com dificuldades no trabalho.”), 

1 do CA1 (“O quanto você está comprometido com a organização?”), 4 do CA2 (“Até que 

ponto você se importa com a organização?”) e 1 do CA4 (Até que ponto você escolheu estar 

comprometido(a) com a organização?). 

Já os outliers multivariados foram diagnosticados com base na medida D² de 

Mahalanobis. Os indivíduos que apresentaram uma significância da medida inferior a 0,001 

foram considerados outliers multivariados. Em relação aos outliers multivariados, foram 
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identificadas 9 (1,45%) observações, uma vez que estas observações tiveram a significância da 

medida de D² de Mahalanobis inferior a 0,001. 

Os outliers univariados e multivariados encontrados não foram retirados da amostra 

por acreditar que as observações sejam casos válidos e que, caso fossem eliminadas, poderiam 

limitar a generalidade da análise multivariada (Hair et al., 2009). 

 
A.1.2 - Normalidade e linearidade 

De forma a verificar a linearidade dos dados, inicialmente foram analisadas as 

correlações das variáveis par a par, já que o coeficiente de correlação significativo ao nível de 

5% é indicativo da existência de linearidade. Além disso, foi realizado o teste de Bartlett 

(Mingoti, 2007) para verificar a linearidade em cada construto, uma vez que valores-p menores 

que 0,05 indicam que existem evidências significativas de linearidade dentro dos construtos. 

Por intermédio da matriz de correlação de Spearman (Hollander & Wolfe, 1999), foram 

observadas 1.127 de 1.225 relações significativas ao nível de 5%, o que representa 

aproximadamente 92,0% das correlações possíveis. Neste estudo, ao realizar o teste de 

esfericidade de Barlett, foram observados valores-p inferiores a 0,05 em todos os construtos. 
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ANEXO B – Modelagem de Equações Estruturais (CB-SEM) 

 
 

B.1 Modelo de mensuração 

B.1.1 Modelo de primeira ordem (Sem efeito mediador) 

 
A Tabela B.1 apresenta a carga fatorial, o peso, a comunalidade e os valores-p do 

modelo de mensuração utilizando o método MLM. Logo, pode-se destacar que todos os itens 

apresentaram cargas fatoriais acima de 0,50, confirmado a importância deles para a formação 

dos conceitos de interesse. Vale ressaltar que apesar do item CC1 apresentar carga fatorial 

menor que 0,50, não foi retirado do modelo por não apresentar problemas na validação do 

construto. 
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Tabela B.1 - Modelo de Mensuração (sem efeito mediador) 
 

 

Construtos Variáveis Pesos 
Valor- 

p 
C.F.¹ Com.² 

 SC1 0,54 0,000 0,65 0,42 

Sugestões Criativas 

(SC) 

SC2 0,76 0,000 0,82 0,67 

SC3 0,69 0,000 0,76 0,58 

SC4 0,76 0,000 0,81 0,65 
 SC5 0,79 0,000 0,79 0,62 
 DO1 0,62 0,000 0,73 0,53 

Divulgação da 

imagem 

organizacional (DO) 

DO2 0,61 0,000 0,78 0,61 

DO3 0,73 0,000 0,87 0,75 

DO4 0,80 0,000 0,84 0,70 
 DO5 0,59 0,000 0,77 0,59 
 CC1 0,36 0,000 0,43 0,19 

Cooperação com os 

colegas (CC) 

CC2 0,47 0,000 0,77 0,59 

CC3 0,56 0,000 0,86 0,74 
 CC4 0,49 0,000 0,76 0,58 
 JD1 1,08 0,000 0,90 0,80 
 JD2 1,08 0,000 0,87 0,75 

Justiça Distributiva 

(JD) 

JD3 1,13 0,000 0,93 0,86 

JD4 1,11 0,000 0,92 0,84 
 JD5 0,92 0,000 0,69 0,48 
 JD6 0,93 0,000 0,73 0,53 
 JP1 0,98 0,000 0,77 0,60 
 JP2 0,89 0,000 0,74 0,55 

Justiça 

Procedimental (JP) 

JP3 0,92 0,000 0,69 0,48 

JP4 0,97 0,000 0,83 0,69 

JP5 1,05 0,000 0,83 0,68 
 JP6 0,85 0,000 0,71 0,50 
 JP7 0,89 0,000 0,73 0,53 

 JI1 0,79 0,000 0,65 0,42 

 JI2 0,88 0,000 0,78 0,61 

Justiça Interacional 

(JI) 

JI3 1,03 0,000 0,81 0,65 

JI4 1,02 0,000 0,84 0,70 

JI5 0,97 0,000 0,85 0,72 

 JI6 1,00 0,000 0,82 0,67 

 
 

JI7 1,08 0,000 0,90 0,81 

¹ Carga Fatorial; ² Comunalidade. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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B.1.2 Modelo de primeira ordem (Com efeito mediador) 

 
 

A Tabela B.2 apresenta a carga fatorial, o peso, a comunalidade e os valores-p do 

modelo de mensuração, utilizando o método da máxima verossimilhança robusta. Vale ressaltar 

que o método do modelo de mensuração que aborda o efeito mediador do comprometimento 

não foi apresentado, pois foi utilizado o mesmo do modelo de mensuração apresentado 

anteriormente. Logo, pode-se destacar que a maioria dos itens apresentaram cargas fatoriais 

acima de 0,50, confirmado a importância deles para a formação dos conceitos de interesse. Vale 

ressaltar que apesar dos itens CC1 (“Ofereço apoio a um colega que está com problemas 

pessoais.”) e CN1 (“Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta organização.”) 

apresentarem carga fatorial menor que 0,50, não foram retirados do modelo por não 

apresentarem problemas na validação do construto. 
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Tabela B.2 – Modelo de Mensuração (com efeito mediador)  

Construtos Variáveis Pesos Valor-p C.F.¹ Com.² 
 SC1 0,51 0,000 0,66 0,44 

Sugestões Criativas 

(SC) 

SC2 0,71 0,000 0,82 0,67 

SC3 0,64 0,000 0,77 0,59 

SC4 0,70 0,000 0,81 0,65 
 SC5 0,73 0,000 0,79 0,62 
 DO1 0,55 0,000 0,73 0,54 

Divulgação da imagem 

organizacional (DO) 

DO2 0,54 0,000 0,79 0,62 

DO3 0,64 0,000 0,86 0,74 

DO4 0,70 0,000 0,83 0,69 
 DO5 0,52 0,000 0,77 0,59 
 CC1 0,34 0,000 0,43 0,19 

Cooperação com os 

colegas (CC) 

CC2 0,44 0,000 0,76 0,58 

CC3 0,52 0,000 0,85 0,73 
 CC4 0,47 0,000 0,77 0,59 
 JD1 1,08 0,000 0,90 0,80 
 JD2 1,09 0,000 0,87 0,75 

Justiça Distributiva (JD) 
JD3 1,13 0,000 0,93 0,86 

JD4 1,11 0,000 0,92 0,84 
 JD5 0,93 0,000 0,69 0,48 
 JD6 0,93 0,000 0,73 0,53 
 JP1 0,98 0,000 0,77 0,60 
 JP2 0,89 0,000 0,74 0,55 

Justiça Procedimental 

(JP) 

JP3 0,92 0,000 0,69 0,47 

JP4 0,97 0,000 0,83 0,69 

JP5 1,05 0,000 0,82 0,68 
 JP6 0,85 0,000 0,71 0,50 
 JP7 0,89 0,000 0,73 0,53 
 JI1 0,79 0,000 0,65 0,42 
 JI2 0,88 0,000 0,78 0,61 
 JI3 1,03 0,000 0,81 0,65 

Justiça Interacional (JI) JI4 1,02 0,000 0,84 0,70 
 JI5 0,97 0,000 0,85 0,72 
 JI6 1,00 0,000 0,82 0,67 
 JI7 1,08 0,000 0,90 0,81 

Comprometimento 

organizacional afetivo 

(CA) 

CA1 0,53 0,000 0,85 0,72 

CA2 0,55 0,000 0,82 0,67 

CA3 0,51 0,000 0,84 0,70 

CA4 0,48 0,000 0,79 0,62 
 CN1 0,36 0,000 0,28 0,08 
 CN2 0,86 0,000 0,69 0,48 

Comprometimento 

Normativo (CN) 

CN3 0,92 0,000 0,74 0,55 

CN4 0,74 0,000 0,66 0,44 
 CN5 1,00 0,000 0,82 0,66 
 CN6 0,58 0,000 0,54 0,29 

 CI1 0,92 0,000 0,72 0,51 

 CI2 0,86 0,000 0,69 0,47 

Comprometimento 

instrumental (CI) 

CI3 1,01 0,000 0,85 0,71 

CI4 0,99 0,000 0,80 0,64 

 CI5 0,95 0,000 0,75 0,57 

 CI6 0,75 0,000 0,59 0,35 

¹ Carga Fatorial; ² Comunalidade. Fonte: Dados da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 



139 
 

 

 
 

B.1.3 Modelo de segunda ordem (Sem efeito mediador) 

 
A Tabela B.3 apresenta a carga fatorial, o peso, a comunalidade e os valores-p do modelo 

de mensuração para a formação dos construtos de segunda ordem, utilizando o método MLM. 

Pode-se destacar que os indicadores Sugestões Criativas e Cooperação com os colegas foram 

retirados do modelo, pois apresentaram cargas fatoriais menores de 0,50, invalidando os 

parâmetros de qualidade e a validade do construto, sendo assim, permaneceu somente o 

indicador Divulgação da imagem Organizacional. 

 

Tabela B.3 - Modelo de mensuração de segunda ordem 
 
 

Construtos 

Segunda Ordem 
Indicadores 

Modelo Inicial Modelo Final 

Pesos Valor-p C.F.¹ Com.² Pesos Valor-p C.F.¹ Com.² 

 Justiça 
Distributiva 

0,71 0,000 0,73 0,53 0,72 0,000 0,73 0,54 

Justiça 

Organizacional 

Justiça 

Procedimental 
0,94 0,000 0,97 0,94 0,93 0,000 0,97 0,93 

 Justiça 

Interacional 
0,82 0,000 0,84 0,71 0,82 0,000 0,85 0,72 

 Sugestões 

Criativas 
0,27 0,000 0,40 0,16 - - - - 

Comportamentos 

de cidadania 

organizacional 

Divulgação da 

imagem 

Organizacional 

 
0,65 

 
0,000 

 
0,79 

 
0,63 

 
1,02 

 
0,000 

 
1,00 

 
1,00 

 Cooperação com 

os colegas 
0,20 0,000 0,33 0,11 - - - - 

¹ Carga Fatorial; ² Comunalidade. 

Fonte: Dados da pesquisa 




