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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é investigar se as políticas e práticas de recursos humanos (PPRH) 

impactam os comportamentos de cidadania organizacional (CCO), a fim de proporcionar aos 

gestores uma compreensão de como os indivíduos, tão diferentes entre si, comportam-se 

dentro e fora da organização diante daquilo que lhes é estabelecido pela área de recursos 

humanos. No campo teórico, foram consideradas as obras de Milkovich e Boudreau (1994), 

Dessler (2002), Demo et al. (2012) entre outros para abordar a questão de PPRH e os 

trabalhos de Handy (1978), Organ (1990), Siqueira (2003) entre outros para a temática CCO. 

A metodologia utilizada nesse estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa entre 156 

trabalhadores de empresas públicas, privadas e mistas localizadas no Estado de São Paulo, 

sendo que para a captação dos dados foram aplicados questionários de autopreenchimento, 

composto por duas escalas, sendo uma voltada a PPRH (DEMO et al., 2012) e outra cujas 

questões são relacionadas a CCO (BASTOS et al., 2014). Como resultados, identificou-se que 

PPRH impacta de forma significativa CCO e que a política de envolvimento, que trata da 

criação de um vínculo afetivo entre a organização e seus colaboradores, contribuindo para o 

seu bem-estar em termos de reconhecimento, relacionamento, participação e comunicação 

(Demo et al., 2012, p.38), é a única que impacta de forma significativa CCO, se comparados 

aos impactos causados pelas políticas de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, condições de trabalho, avaliação de desempenho e remuneração e 

recompensas. Conclui-se também que o conjunto de PPRH impacta com maior significância 

os fatores de CCO denominados divulgação da imagem organizacional e sugestões criativas. 

Não houve impacto significativo entre PPRH e o fator cooperação com os colegas. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Políticas e Práticas de Recursos Humanos, 

Comportamentos de Cidadania Organizacional. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate whether the policies and practices of human resources 

(PPHR) impacts organizational citizenship behaviors (OCB) in order to provide managers an 

overview on how individuals, so different, behave inside and outside the organization towards 

what is established for them by the human resources area. In theoretical works, were 

considered Milkovich and Boudreau (1994), Dessler (2002), Demo et al. (2012) among others 

to address PPHR theme and Handy (1978), Organ (1990), Siqueira (2003) among others for 

the thematic OCB thematic. The methodology used in this study is a quantitative survey 

among 156 employees from public, private and mixed companies located in the State of São 

Paulo, and for data acquisition were used self-report questionnaires composed of two scales, 

being one of them related to the PPHR (DEMO et al., 2012), and the other one whose 

questions were related to OCB (BASTOS et al., 2014). As its results, was identified that 

PPHR imposes significant impact over OCB and that political involvement, is about creating 

an emotional bond between the organization and its employees, contributing to their welfare 

in terms of recognition, relationship, participation and communication (Demo et al. (2012 , 

p.38 ), is what most significantly impacts OCB, when compared to the impacts of recruitment 

and selection policies, training and development, workplace conditions, performance 

evaluation and compensation and rewards. We also conclude that the PPHR factors impacts 

with greater significance the OCB ones, denominated dissemination of organizational image 

and creative suggestions. There were no significant impact between PPRH and cooperation 

with colleagues factor. 

 

Keywords: People Management, Policies and practices in human resources, Organizational 

citizenship behaviors. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao ser contratado por uma organização, o trabalhador leva consigo as experiências 

adquiridas em organizações pelas quais ele tenha atuado anteriormente ao longo de sua 

trajetória profissional, bem como os conhecimentos adquiridos em instituições de ensino que 

ele tenha frequentado e habilidades que ele tenha desenvolvido ao longo de sua carreira. No 

entanto, embora não se pretenda discutir a importância, tanto das experiências quanto dos 

conhecimentos ou das habilidades, há uma abordagem emergente que se traduz na 

necessidade do estudo e da aplicação das capacidades psicológicas dos recursos humanos que 

podem ser medidas, desenvolvidas e administradas para a melhoria do desempenho das 

organizações (LUTHANS, 2002).  

Os gestores estão se conscientizando da importância, não só das pessoas como força 

de trabalho, mas da forma como as mesmas têm sido administradas para o alcance da 

efetividade organizacional. Autores como Legge (2006) e Armstrong (2009) afirmam que a 

área de recursos humanos tem assumido um papel estratégico e relevante neste processo de 

conscientização, criando e renovando suas políticas e práticas, direcionando-as cada vez mais 

aos interesses de seus colaboradores, considerando que os mesmos são os atores principais no 

alcance de resultados, por serem produtores de conhecimento, inovação e capacidade 

organizacionais.  

As políticas de gestão de pessoas definem o referencial teórico e prático construído 

para possibilitar a consecução dos objetivos e finalidades da organização, funcionando como 

guias de pensamento e ação para a área de Gestão de Pessoas. Já o termo “práticas”, é 

utilizado na acepção de hábito, rotina ou ação, ou ainda, quando referir-se a atividades 

componentes das rotinas (DEMO et al., 2012). 

Desta forma, para que a área de recursos humanos contribua para o alcance da 

efetividade organizacional, proporcionar segurança ao pessoal no emprego, buscar alta 

seletividade na admissão, gerar remuneração elevada, proporcionar incentivos financeiros e 

não financeiros, estimular o compartilhamento de informações e a descentralização das 

decisões, compor verdadeiras equipes de trabalho, treinar e desenvolver habilidades, priorizar 

promoções internas, criar perspectiva de longo prazo, avaliar as práticas adotadas e ter 

coerência com a cultura empresarial são políticas e práticas imprescindíveis (PFEFFER, 

1998). Elas impactam a tarefa do indivíduo no desempenho de seu papel na estrutura de 
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trabalho contribuindo, diretamente, para a obtenção da efetividade organizacional (DEMO et 

al., 2012). 

Por outro lado, o comportamento dos indivíduos neste processo é fundamental. As 

características comportamentais, sejam elas positivas ou negativas, influenciam diretamente 

tanto sua produtividade individual, quanto a do seu grupo de trabalho e, consequentemente, da 

organização. E, por mais que este indivíduo busque automonitorar suas ações, torna-se 

praticamente impossível separar as características comportamentais que o acompanham em 

seus diferentes papéis fora da organização daquelas que fazem parte de seu papel enquanto 

trabalhador. Sendo assim, a colaboração dos indivíduos na busca da efetividade 

organizacional é uma questão que não depende apenas das políticas e práticas estabelecidas 

pela área de recursos humanos, mas também daquele comportamento do trabalhador não 

previsto em sua estrutura formal de trabalho, caracterizado pela informalidade e 

voluntariedade.  

Este comportamento, caracterizado por um conjunto de ações espontâneas, as quais 

trazem consequências benéficas à organização como um todo, não incluídas nas exigências do 

papel formal, nem nos esquemas formais de recompensas ou sanções previstos pela 

organização, é chamado de comportamento de cidadania organizacional (SIQUEIRA, 2003).  

Conscientes da importância deste tipo de comportamento para enfrentar a 

competitividade global e a necessidade de inovação contínua, as organizações demandam 

cada vez mais cidadãos organizacionais (DUBRIN, 2003). Desta forma, é importante estudar 

se as políticas e práticas de recursos humanos estabelecidas pelas organizações e restritas aos 

comportamentos dos indivíduos enquanto trabalhadores, impactam os comportamentos de 

cidadania organizacional, não exigidos, recompensados ou sancionados pelas organizações e 

que manifestam-se independentemente das obrigações dos indivíduos enquanto trabalhadores. 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar este impacto, de tal forma que possa proporcionar 

aos gestores um entendimento refinado de como os indivíduos, tão diferentes entre si, 

comportam-se dentro e fora da organização diante daquilo que lhes é estabelecido pela área de 

recursos humanos, através de suas práticas e políticas. 
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Identificação do problema 

 

No processo de busca pela efetividade organizacional, as empresas procuram cada vez 

mais pessoas com comportamentos de cidadania organizacional e, estrategicamente, 

dependem da área de recursos humanos para que as políticas e práticas de recursos humanos 

sejam auxiliadoras neste processo. No entanto, as referidas políticas e práticas são voltadas ao 

comportamento do indivíduo enquanto trabalhador, responsável pelo alcance de metas, 

cumprimento de normas e excelência no desempenho de seu cargo. Como os comportamentos 

de cidadania organizacional, demandados pelas organizações, são oriundos de atitudes 

voluntárias e espontâneas dos trabalhadores, não monitoradas, normatizadas, nem descritas 

em seus cargos, busca-se responder a questão: as políticas e práticas de recursos humanos 

impactam os comportamentos de cidadania organizacional? 

 

Objetivos 

 

O estudo tem como objetivo geral analisar, interpretar e discutir as relações entre as 

políticas e práticas de recursos humanos (PPRH) e os comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO). 

Especificamente: 

 Analisar, interpretar e discutir o impacto da variável PPRH  sobre a  variável CCO;  

 Analisar, interpretar e discutir o impacto dos fatores que compõem a variável PPRH 

sobre a variável CCO; 

 Analisar, interpretar e discutir o impacto da variável PPRH sobre os fatores que 

compõem a variável CCO.  

 

Organização da obra 

 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além desta introdução. No primeiro, 

são descritos os aportes teóricos assumidos durante a pesquisa, além de estudos atuais sobre 

políticas e práticas de recursos humanos e comportamentos de cidadania organizacional.  
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No segundo capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos para o 

alcance dos objetivos propostos.  

No terceiro capítulo os dados coletados são discutidos, analisados e os resultados 

alcançados são apresentados.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais sobre o estudo com recomendações 

para futuras pesquisas.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta pesquisa foi realizada apoiando-se nos principais meios de produção científica 

como livros, periódicos, dissertações e teses da área da ciência social aplicada à 

Administração. 

Por se tratar de um tema amplo, não se tem aqui a pretensão de esgotar a revisão 

bibliográfica sobre o assunto. No entanto, buscou-se construir um arcabouço teórico suficiente 

para a sustentação dos objetivos desta pesquisa.  

Visando sistematizar os resultados obtidos com o levantamento da literatura acerca de 

políticas e práticas de recursos humanos (PPRH) e comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO), foi realizada uma classificação dos trabalhos sobre os assuntos 

abordados em fontes bibliográficas dos últimos cinco anos de publicações (2009 a 2013) para 

avaliar o quanto as referidas variáveis estão recebendo atenção dos pesquisadores.  

Na sequência, será apresentada a revisão da literatura, abordando individualmente os 

conceitos de estudo do presente trabalho: políticas e práticas de recursos humanos e 

comportamento de cidadania organizacional.  

 

1.1 Políticas e práticas de recursos humanos 

No início do século XIX, a necessidade de se contabilizar as horas trabalhadas e o 

absenteísmo do trabalhador como forma de controlar sua remuneração foram as tarefas 

iniciais da área de recursos humanos. O chefe de pessoal, um sujeito inflexível e excelente 

seguidor de normas, era o mais alto executivo da referida área. A autocracia e o exercício do 

poder coercitivo estavam presentes em sua rotina. Mesmo com o movimento das Relações 

Humanas, iniciado em 1920, até o início da década de 50, as atividades principais deste 

profissional restringiam-se a controles de frequência, pagamentos, admissões e demissões e 

cumprimento de leis trabalhistas. O chefe de pessoal cumpria as regras da empresa e, para o 

empresário, o trabalhador era tão somente um instrumento na busca dos resultados da 

organização, um mero recurso produtivo (ALBUQUERQUE, 1988; MARRAS, 2000). 

Durante seu auge, em meados da década de 50, o movimento das relações humanas 

trouxe consigo um desafio ao, até então, chefe de pessoal. Este novo modelo de administração 

pregava uma relação diferenciada entre empregados e empregadores, substituindo a autocracia 
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e a coerção, até então exercidas, pelo aumento da produtividade através da eliminação de 

conflitos e seus respectivos custos. Havia, ainda, uma inversão radical no papel do chefe de 

pessoal: a premissa era preocupar-se com o indivíduo, com suas necessidades e outras 

variáveis com as quais, até então, ninguém (empregador, empregado e, muito menos, o chefe 

de pessoal) havia se preocupado. Nesta época surgiram, à luz do Behaviorismo, os primeiros 

estudos sobre liderança, democracia no trabalho e motivação humana. O chefe de pessoal 

passou a assumir o status de gerente; mais precisamente, gerente de relações industriais. 

Outras atividades passaram a ser desempenhadas pela área de recursos humanos: serviços 

gerais, medicina e higiene, segurança patrimonial, segurança industrial, contencioso 

trabalhista, cargos e salários, recrutamento e seleção, benefícios e treinamento. Na estrutura 

organizacional, essa função passou a subir um degrau e desempenhar um papel muito 

importante, deixando de ser puramente operacional e passando a ser estratégico. A função de 

“cuidar do pessoal” passou a ser implementada e valorizada (MARRAS, 2000; ARAÚJO, 

2006). 

Na prática, no entanto, as mudanças foram pouco percebidas. O antigo chefe de 

pessoal continuava desempenhando uma função tecnicista e controladora, pouco diferente da 

desempenhada anteriormente. Foi por volta de 1960 que apareceu a denominação que ligava 

essa área à de ciências humanas. E, por consequência, o gerente de relações industriais passou 

a ser chamado de gerente de relações humanas (ou gerente de recursos humanos). E não foi 

apenas uma mudança de nomenclatura.  O novo gerente de RH começou a desempenhar uma 

função mais estratégica, embora ainda com características fortemente táticas e operacionais. 

Outras atividades passaram a ser desenvolvidas pela área de Gestão de Pessoas, a saber: 

avaliação de desempenho, qualidade de vida, desenvolvimento gerencial, relações 

trabalhistas, sindicalismo, desenvolvimento organizacional e estrutura organizacional. A fase 

estratégica foi demarcada operacionalmente pela introdução dos primeiros programas de 

planejamento estratégico atrelados ao planejamento estratégico central das organizações. Foi 

assim, nessa fase, que se registraram as primeiras preocupações de longo prazo, por parte do 

board das empresas, com os seus trabalhadores (ALBUQUERQUE, 1988; MARRAS, 2000; 

ARAÚJO, 2006).  

No que diz respeito à área de recursos humanos no Brasil, Albuquerque (1988) 

enfatizou que, apesar da necessidade de se reconhecer a área de recursos humanos de forma 

estratégica, ainda sua participação no mundo corporativo era limitada à administração dos 

processos operacionais. Naquela época, diante de um panorama competitivo que estava 
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constantemente se alterando e demandando novos modelos de competitividade que, por seu 

turno, exigiam capacidades organizacionais que possibilitavam às empresas atenderem melhor 

a seus clientes e se diferenciarem de seus concorrentes, tais capacidades derivavam das 

redefinições e redistribuições das práticas de gestão de recursos humanos (ULRICH et al., 

1991). Pouco mais tarde, a administração de recursos humanos era conceituada como um 

conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciavam a eficácia 

dos funcionários e das organizações (MILKOVICH; BOUDREAU, 1994).  

Mas, se o foco estratégico era assimilado pelas organizações, estudiosos preocupavam-

se como as práticas e políticas da área de RH poderiam, de fato, contribuir para a efetividade 

da organização apoiando e agindo em seu recurso mais nobre: o ser humano. Em seus estudos, 

Oliveira (1998) comparou as perspectivas dos trabalhadores e dos dirigentes das empresas. 

Entre os resultados verificados, a necessidade de maior apoio dos dirigentes para a 

implantação e continuidade de algumas atividades e a necessidade de atuação de ambos como 

agentes de mudança revelaram-se os principais desafios à área de recursos humanos.   

De acordo com Fischer (1998), foi somente a partir de 1995 que as organizações 

brasileiras começaram a reconhecer a importância do trabalhador diante de um cenário de 

competitividade e que, portanto, iniciaram a adoção de políticas e práticas como trabalho em 

equipe, programas de qualidade de vida e segurança no trabalho.  

Alguns anos depois, Dessler (2002) conceituou a administração de recursos humanos 

como as práticas e políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no 

trabalho de gerenciamento, especificamente à contratação, ao treinamento, à avaliação, à 

remuneração e ao oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários da empresa. O 

autor cita, entre as práticas e políticas de recursos humanos: 

condução e análise de cargo (determinação da natureza do trabalho 

de cada funcionário); prevenção das necessidades do trabalho e 

recrutamento de candidatos; seleção de candidatos; orientação e  

treinamento de novos funcionários; gerenciamento de recompensas e 

salários (como remunerar os funcionários); oferta de incentivos e 

benefícios; avaliação de desempenho; comunicação (entrevistas, 
aconselhamentos, disciplinas); treinamento e desenvolvimento e  

construção do comprometimento do funcionário (DESSLER, 2002, 

p.2). 
 

Desta forma, tanto na conceituação quanto nos modelos de PPRH mencionados, para 

Dessler (2002) haviam cinco políticas e práticas principais que constituíam a gestão das 

pessoas nas organizações por parte da área de RH: recrutamento e seleção, treinamento e 
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desenvolvimento, remuneração, avaliação de desempenho e condições de trabalho. Esta 

composição pode ser observada na figura 1.  

 

               

              

              

              

              

              

              

             

             

             

 
Legenda: R&S (Recrutamento & Seleção); T&D (Treinamento & Desenvolvimento); AD (Avaliação de 

Desempenho); CT (Condições de trabalho); R (Remuneração); PPRH (Políticas e práticas de recursos 

humanos) 

 
Figura 1 – Dimensões de PPRH a partir da abordagem de Dessler 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Dessler (2002) 

 

 

No entanto, para Demo et al. (2012), a área de recursos humanos, ou gestão de 

pessoas, não devia mais ter papel tradicional de suporte, mas de constituição de competências 

essenciais no alcance dos objetivos e resultados organizacionais e individuais. Sobretudo, as 

políticas e práticas de recursos humanos precisavam contribuir para um maior bem-estar das 

pessoas, permitindo-lhes maior realização pessoal e profissional. Além das políticas e práticas 

definidas dez anos antes por Dessler (2002), os autores incluíram a política “envolvimento” 

no grupo das principais PPRH. Para os autores: 

as políticas de gestão de pessoas definem o referencial teórico e 

prático construído para possibilitar a consecução dos objetivos e 

finalidades da organização, funcionando como guias de pensamento 

e ação para a área de Gestão de Pessoas, enquanto as práticas 

referem-se a acepção de hábito, rotina ou ação, ou ainda, a 

atividades componentes das rotinas. (DEMO et al., 2012, p.36). 
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A figura 2 mostra a nova estrutura das PPRH, de acordo com a abordagem de Demo  

et al. (2012): 

        

                 

                

                

                

                

                

                

               

               

               

 

Legenda: R&S (Recrutamento & Seleção); T&D (Treinamento & Desenvolvimento); AD (Avaliação de 

Desempenho); CT (Condições de trabalho); R&R (Remuneração & Recompensas); E (Envolvimento); PPRH 

(Políticas e práticas de recursos humanos) 

 

Figura 2 – Dimensões de PPRH a partir da abordagem de Demo e Nunes 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) a partir de Demo et al. (2012) 

 

Além de políticas e práticas de recursos humanos serem temas amplamente 

investigados, os estudos encontrados nos últimos cinco anos revelaram o interesse de vários 

pesquisadores no impacto que a política “envolvimento” tem causado em algumas variáveis 

organizacionais. Estas pesquisas, e seus resultados, serão abordados mais adiante.  

Entre 2009 e 2013, foram publicados vários artigos, em diversos periódicos, que 

estudam o tema PPRH. O levantamento foi realizado através da base de dados EBSCO Host 

(ver Quadro 1), considerando a avaliação Qualis dos periódicos. A referida avaliação foi 

desenvolvida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

criada para avaliar os veículos divulgadores das produções bibliográficas dos programas de 
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pós-graduação stricto sensu credenciados pela referida instituição. Foram considerados os 

periódicos que obtiveram notas Qualis A1, A2, B1 e B2.  

Periódicos  Qualis 

Advances in Management B1 

Applied Economics A1 

Caderno de Psicologia Social do Trabalho B2 

Industrial and Labor relations Review B1 

Journal of Hospitality Management B1 

Journal of Human Resource Management A2 

Journal of Inovation Management A2 

Journal of Management Studies A1 

Revista de Administração Contemporânea (RAC) A2 

Revista de Administração da Mackenzie (RAM) B1 

Revista de Administração da UFSM B1 

Revista Contemporânea de Economia e Gestão (CONTEXTUS) B2 

Revista Organizações em Contexto (ROC) B2 

Revista Produção B1 

Revista Psicologia, Organizações e Trabalho B1 

The Human Resource Development B1 

Quadro 1 – Periódicos que publicaram artigos acerca de PPRH entre 2009-2013 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

 Os artigos encontrados que trataram as políticas de RH como variáveis independentes, 

bem como seus resultados, serão tratados mais adiante, quando cada uma das políticas for 

abordada individualmente.  

No mesmo período, foram encontradas na mesma base de dados, teses e dissertações 

que tratam do tema PPRH como variável independente (ver Quadro 2). O relato dos estudos e 

os resultados alcançados por seus pesquisadores serão abordados quando as políticas forem 

tratadas individualmente. 
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Títulos Autor/Ano 

Learning Organizations: as práticas de gestão de recursos humanos e o 

papel da cultura organizacional ** 

Osório (2009) 

A influência das práticas de recursos humanos no engajamento 

organizacional e a qualidade da relação líder-membro como fator de 

mediação: um estudo com trabalhadores temporários * 

Ramos (2010) 

A qualidade da relação líder-membro como fator de mediação entre as 

práticas de recursos humanos e o compromisso organizacional em 

trabalhadores temporários * 

Cabrita (2010) 

Práticas de recursos humanos, percepção de cumprimento do contrato 

psicológico e implicação afetiva: estudo exploratório com uma amostra de 

trabalhadores temporários e trabalhadores permanentes numa empresa do 

ramo da indústria eletrônica * 

 

Lopes (2011) 

A contribuição da gestão de recursos humanos para a promoção da 

igualdade de gênero, em matéria de conciliação da vida profissional, 

familiar e pessoal * 

Silva (2012) 

Práticas de gestão de recursos humanos e compromisso afetivo: o 

efeito mediador do contrato psicológico * 

Ferreira (2012) 

Práticas de gestão de recursos humanos e intenções de saída: o efeito 

moderador do compromisso organizacional * 

Santos (2012) 

Práticas de gestão de recursos humanos num cenário de precariedade / crise 

e expatriação * 
Silva (2012) 

Políticas e práticas de Recursos Humanos no terceiro setor: um estudo 

exploratório sobre as ONGs que atuam no domínio da educação na Guiné-

Bissau * 

Só (2013) 

** = Tese; * Dissertação 

Quadro 2 – Dissertações ou Teses que estudaram PPRH como variável independente de 2009 a 2013. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Dentre os diversos trabalhos encontrados sobre o tema Políticas e Práticas de Recursos 

Humanos, em periódicos nacionais e internacionais, vários deles abordam a relação entre 

PPRH e variáveis relacionadas às políticas que constituem a EPPRH - Escala de Políticas e 

Práticas de Recursos Humanos, desenvolvida e validada por Demo et al. (2012) e que será 

utilizada como parte do instrumento de coleta de dados deste trabalho.  A seguir, serão 

apresentados conceitos de cada uma das teorias, incluindo os conceitos de Demo e Nunes 

(2012) e o direcionamento das pesquisas encontradas.   
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1.1.1 Política de Recrutamento e Seleção 

 

Uma questão muito discutida na literatura de recrutamento e seleção diz respeito à 

valorização da experiência ou da atitude do candidato. Os dois aspectos são essenciais, 

estando o primeiro associado ao saber fazer e o segundo ao querer fazer. No entanto, uma 

linha de pensamento considera que é mais fácil propiciar conhecimentos do que mudar 

atitudes. Isso faz com que algumas organizações valorizem mais o componente 

comportamental do que o cognitivo nas seleções, sendo que, em alguns casos, abre-se mão do 

conhecimento e da experiência anterior (ALMEIDA, 2009). 

Para Ribeiro (2012), a política de recrutamento: 

é aquela que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos 

quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Trata-

se de um trabalho de pesquisa junto às fontes capazes de fornecer à 
organização um número suficiente de pessoas. (RIBEIRO, 2012, 

p.40) 

 

Já a política de seleção é a escolha, entre os candidatos recrutados, dos mais 

adequados aos cargos existentes, com o objetivo de manter ou aumentar tanto a produtividade 

quanto os resultados (RIBEIRO, 2012).   

Para os autores Demo et al. (2012), as políticas e práticas de recrutamento e seleção 

são definidas 

[...] como uma proposta articulada da organização, com construções 

teóricas e práticas, para procurar colaboradores, estimulá-los a se 

candidatar e selecioná-los, buscando harmonizar valores, interesses, 
expectativas e competências da pessoa com características e 

demandas do cargo e da organização (DEMO et al., 2012, p.37). 

 

 

A ampla divulgação dos processos de recrutamento e das etapas que o compõem, bem 

como os critérios de seleção, o desempenho e os resultados alcançados pelos candidatos são 

considerados pontos importantes por Dessler (2002) e Mathis e Jackson (2003). A capacidade 

e a imparcialidade dos profissionais que desempenham papel fundamental nos processos de 

recrutamento e seleção são defendidas por autores como Lievens e Chapman (2010). Todas 

estas abordagens estão presentes na escala de PPRH (Demo et al., 2012), com 6 itens (1 a 6).  
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Silva (2012) pesquisou as práticas de gestão de recursos humanos num cenário de 

precariedade, crise e expatriação em Portugal. Devido à crise econômica verificada naquele 

país, muitos trabalhadores cruzavam fronteiras em busca de um emprego. Entrevistas e 

questionários aplicados a trabalhadores de diversas empresas, fossem eles temporários ou 

efetivos, mostraram que as organizações estavam mais preocupadas em manter seu negócio e 

cuidar dos equipamentos do que reter as pessoas, e não tinham dúvidas quanto a enviá-las 

para fora do país, elevando o índice de rotatividade e comprovando que as políticas e práticas 

de recrutamento e seleção não estavam voltadas a combater a intenção de rotatividade.  

Guchait e Choo (2010) estudaram o impacto das PPRH na intenção de rotatividade de 

funcionários do setor de serviços na Índia. Si e Li (2012) investigaram o mesmo assunto, 

porém em empresas chinesas. Os resultados de ambos indicaram que as práticas e políticas de 

RH, especialmente as de recrutamento e seleção, não afetavam, isoladamente, a intenção de 

rotatividade dos funcionários, mas dependiam da existência de um modelo que estimulasse o 

comprometimento organizacional no ambiente de trabalho.  

De uma forma geral, os estudos mostraram que as políticas voltadas a recrutamento e 

seleção não se preocupavam em combater a rotatividade de pessoal, revelando uma 

despreocupação das mesmas com o médio e longo prazo nas organizações. No entanto, os 

estudos também mostraram que, dependendo da maneira como eram formuladas e 

desenvolvidas, as políticas de recrutamento e seleção impactavam diretamente o 

comprometimento organizacional dos trabalhadores. 

 

1.1.2 Política de Envolvimento 

 

Normalmente, a definição para o construto envolvimento está relacionado com o 

comportamento do indivíduo no trabalho. Robbins (2005) define envolvimento: 

processo participativo que utiliza toda a capacidade dos funcionários 

e tem por objetivo estimular um comprometimento crescente com o 

sucesso da organização. Por meio do envolvimento, nas decisões que 

lhe dizem respeito e do aumento de sua autonomia e controle sobre 

seu próprio trabalho, os funcionários se tornarão mais motivados, 

comprometidos com a organização, mais produtivos e mais 
satisfeitos com o emprego (ROBBINS, 2005, p.164). 
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Lodahl e Kejner (1965) definem envolvimento como a forma como uma pessoa 

desempenha seu trabalho e como este desempenho afeta sua autoestima, proporcionando-lhe 

prazer e influenciando sua vida pessoal, social e psicológica. 

Nas duas definições, é possível perceber que o envolvimento refere-se ao 

comportamento do indivíduo. Na definição da política de envolvimento, presente nas PPRH,  

Demo et al. (2012) a consideram 

[...] uma proposta articulada da organização, com construções 

teóricas e práticas, para criar um vínculo afetivo com seus 

colaboradores, contribuindo para seu bem-estar, em termos de 

reconhecimento, relacionamento, participação e comunicação 

(DEMO et al., 2012, p.38). 
 

Na visão das autoras, portanto, cabe à organização estabelecer uma política que 

envolva o funcionário, fortalecendo suas relações interpessoais.  

Uma maior integração entre os colaboradores e a participação deles nas tomadas de 

decisões são defendidas por autores como Dietz, Wilkinson e Redman (2010). Já a 

importância de um clima de compreensão, confiança e cooperação para criar envolvimento 

dos colaboradores com a organização e consigo mesmos, além da necessidade de coerência 

entre discurso e prática gerencial são pontos defendidos por autores como Bohlander e Snell 

(2009). A preocupação com o bem-estar dos colaboradores e o tratamento respeitoso a eles 

dispensado são assuntos defendidos por Muckinsky (2004), corroborado por Siqueira (2008). 

Essas abordagens estão presentes nos itens 7 a 18 da EPPRH (DEMO et al., 2012).  

Há um interesse considerável dos estudiosos sobre como a política de envolvimento 

atua nas diferentes formas de comportamento do trabalhador. Em 2009, foram identificados 

dois estudos internacionais sobre PPRH e o comprometimento organizacional. Os 

pesquisadores Gellatly, Hunter, Currie e Irving (2009) aplicaram seus estudos em 317 

trabalhadores de empresas canadenses e concluíram que as práticas de gestão de pessoas 

podiam impactar diretamente o nível de comprometimento organizacional dos indivíduos. Os 

mesmos resultados foram encontrados por Koster (2011) quando este estudou o mesmo tema, 

porém nos países baixos europeus.  

Fiuza (2010) estudou a relação entre percepção de PPRH, valores pessoais e percepção 

de justiça organizacional. Os resultados mostraram que, para a maioria dos trabalhadores, 

quando seus valores pessoais eram desrespeitados pela organização, eles sentiam que seu 
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bem-estar era afetado e, consequentemente, seu desempenho profissional piorava. Demo, 

Horta e Roure (2012) propuseram-se a avaliar a relação existente entre PPRH, confiança e 

bem-estar no trabalho, realizando o estudo entre 141 colaboradores de uma multinacional de 

tecnologia da informação brasileira. Os resultados comprovaram que as políticas de RH 

impactavam diretamente o grau de confiança dos empregados e o seu senso de bem-estar na 

organização.  

Lopes (2011) pesquisou a relação entre as PPRH, a percepção de cumprimento do 

contrato psicológico e afetividade. A pesquisa foi aplicada tanto em trabalhadores temporários 

quanto trabalhadores efetivos de uma mesma organização portuguesa. Os resultados 

apontaram que, ao contrário do que se esperava, havia uma relação positiva entre as práticas e 

políticas de recursos humanos com a percepção de cumprimento do contrato psicológico e a 

afetividade, independentemente se os trabalhadores eram temporários ou permanentes.  

Giauque, Resenterra e Siggen (2010), Ferreira (2012) e Santos (2012) estudaram a 

relação entre PPRH e o compromisso afetivo dos trabalhadores. Nos três estudos, os 

resultados apontaram que havia um aumento do compromisso afetivo dos trabalhadores 

quando estes percebiam que as PPRH eram respeitadas, primeiramente, pela própria 

organização. Os resultados também mostraram que a elevação do compromisso afetivo 

diminuía consideravelmente a intenção dos trabalhadores deixarem a empresa.  

Diante dos estudos identificados, quando as empresas preocupam-se em estabelecer 

políticas que envolvam seus colaboradores em processos de tomada de decisão ou ainda que 

os envolvam num clima de confiança e cooperação, comportamentos que revelem afetividade,   

bem-estar e compromisso afetivo tendem a se manifestar com maior frequência entre os 

indivíduos.  

 

1.1.3 Política de Treinamento e Desenvolvimento 

 

Existem várias definições para a política de “treinamento e desenvolvimento” e é 

possível observar que, em todas elas, há uma implicação relacionada ao comportamento 

intrapapel do indivíduo. Para Dessler (2002), treinamento é o conjunto de métodos usados 

para transmitir aos funcionários novos e antigos as habilidades necessárias para o desempenho 

do trabalho. 
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Para o autor, o processo de treinamento visava o ensino de habilidades técnicas. 

Depois, passou a preocupar-se também com educação complementar. E, finalmente, as 

empresas começavam a demonstrar preocupação com o comportamento do trabalhador, 

especialmente ao identificarem que havia distinção alguns trabalhadores não podiam fazer, 

enquanto outros não queriam fazer (DESSLER, 2002). Uma década depois, Ribeiro (2012) 

afirma que a motivação do processo de treinamento pode ser caracterizada como “aquilo que 

é capaz de levar alguém a determinada forma de comportamento” (RIBEIRO, 2012, p.26). 

A política de treinamento e desenvolvimento é conceituada por Demo et al. (2012): 

proposta articulada da organização, com construções teóricas e 

práticas, para prover aos colaboradores a aquisição sistemática de 
competências e estimular a contínua aprendizagem e produção de 

conhecimento (DEMO et al., 2012, p.39). 
 

Os seis itens presentes na EPPRH (Demo et al., 2012) que referem-se à política de 

treinamento e desenvolvimento (itens 19 a 24) tratam de diversos aspectos. A importância de 

se avaliar o impacto do treinamento no trabalho foi defendida por Borges-Andrade, Abbad e 

Mourão (2006) e Goldstein (1991) que também enfatizam as diferenças entre os conceitos de 

treinamento, desenvolvimento e educação. Dessler (2002) aborda a necessidade das 

organizações investirem em programas de T&D a longo prazo. Winterton (2007) argumenta 

que as organizações devem realizar levantamentos constantes que levem às decisões quanto à 

necessidade de treinamento entre seus colaboradores. 

Osório (2009) pesquisou os efeitos das PPRH e da cultura organizacional nas 

organizações que praticavam aprendizagem organizacional através de treinamento e 

desenvolvimento e gestão do conhecimento. O autor aplicou 426 questionários em duas 

empresas portuguesas e seis multinacionais e os resultados confirmaram que os colaboradores 

percebiam a preocupação da organização com sua aprendizagem e isto lhes causava  um 

sentimento de valorização.  

Só (2013) estudou os aspectos das PPRH praticadas em organizações não-

governamentais de Guiné-Bissau que atuavam no apoio à educação básica. Os questionários 

semiestruturados aplicados a gestores de 10 ONGs indicaram que uma das maiores carências 

destas organizações estava atrelada à formação e capacitação de seus colaboradores. Embora  

existissem PPRH nas rotinas da empresa, elas não eram formuladas dentro de um plano 
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estratégico, principalmente as que se referiam a treinamento e desenvolvimento, revelando 

dificuldades no processo de aprendizagem dos funcionários. 

Devido a crescente importância do tema “gestão do conhecimento” nos últimos anos, 

pesquisadores como Pastor, Santana e Sierra (2010) e Liu e Liu (2011) estudaram como as 

PPRH podem contribuir para a geração do conhecimento. Os estudos, realizados entre 

trabalhadores de empresas da Espanha e de Taiwan, revelaram que quando as PPRH 

estimulam o compartilhamento do conhecimento, elas propiciam também um 

desenvolvimento nas habilidades dos funcionários e geram oportunidades de crescimento. O 

conhecimento compartilhado também melhorava o desempenho e despertava o interesse dos 

colaboradores por outras políticas, como avaliação de desempenho e remuneração.   

Os estudos voltados para a prática de treinamento e desenvolvimento no último 

quinquênio evidenciaram que os comportamentos dos trabalhadores alteram-se positivamente 

quando há um interesse da empresa em treiná-los e desenvolvê-los em suas novas funções, 

pois vislumbram a possibilidade de crescimento na carreira. Tanto as organizações quanto os 

colaboradores tendem a lucrar com tais práticas, pois o compartilhar do conhecimento gera 

melhorias no processo produtivo, promove a socialização e desenvolve habilidades e 

competências (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

 

1.1.4 – Política de Condições de Trabalho 

Normalmente, os estudiosos diferenciam políticas de benefícios das políticas de 

segurança no trabalho. Ribeiro (2012) define a política de segurança no trabalho:  

conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, 

médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, seja 

pela eliminação de condições inseguras no ambiente, seja instruindo 

ou convencendo as pessoas a implementarem práticas preventivas 
(RIBEIRO, 2012, p.195). 

 

Já as políticas voltadas a benefícios normalmente estão atreladas às políticas de 

remuneração indireta. Para Marras (2000), as políticas de benefícios constituem o conjunto de 

programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários.  

As autoras Demo et al. (2012) agruparam numa única política tanto as políticas 

voltadas a segurança, quanto as voltadas a benefícios, e a nomearam política de condições de 

trabalho. A definição das autoras para a referida política é uma proposta articulada da 
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organização para prover aos colaboradores boas condições de trabalho em termos de 

benefícios, saúde, segurança e tecnologia (DEMO et al., 2012, p.40) 

Presente na EPPRH (Demo et al., 2012), a política condições de trabalho é 

contemplada nos itens 25 a 30, num total de 6 itens. Os itens abordam temas como saúde 

ocupacional, segurança no trabalho e concessão de benefícios aos trabalhadores. 

 Autores como Loudoun e Johnstone (2010) consideram que o bem-estar físico, 

psíquico e mental dos indivíduos são propiciados se a organização oferecer saúde ocupacional 

e segurança no trabalho. Tais questões envolvem, desde a oferta de iluminação, ventilação e 

ruído adequados até o acesso de estranhos às dependências da organização. A importância de 

oferecer benefícios básicos aos trabalhadores (como plano de saúde, auxílio alimentação, 

auxílio transporte) e complementares (como convênios com academias e outros 

estabelecimentos, espaços de convivência e descanso) é defendida nos estudos de Dessler 

(2002) e Mathis e Jackson (2003).  

Os pesquisadores Vieira, Silva Junior e Silva (2012) procuraram investigar a relação 

das PPRH na institucionalização de uma cultura de segurança numa empresa de grande porte 

brasileira. Os resultados constataram que as PPRH afetavam não só o sucesso da implantação 

mas, principalmente, a obediência às normas de segurança e prevenção de acidentes, já que o 

próprio indivíduo foi identificado como o seu principal “dificultador”.  

Silva (2012) investigou como as PPRH poderiam ajudar trabalhadores e estudantes do 

ensino superior em Portugal na conciliação da tripla jornada: vida pessoal, estudo e trabalho. 

O questionário, aplicado a 116 trabalhadores, mostrou que, tanto homens quanto mulheres, 

consideravam que a carreira profissional era tão importante quanto a carreira familiar. Os 

resultados apontaram ainda a relação positiva entre PPRH na conciliação da tripla jornada, 

porém revelou uma necessidade de melhorias das PPRH nas organizações, abordando 

questões como auxílio-creche, horário flexível, plano de saúde entre outros. 

Embora tenham sido identificados poucos estudos sobre o impacto das políticas de 

condições de trabalho sobre os comportamentos dos trabalhadores, fica evidente que a 

preocupação das organizações quanto à segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente de 

trabalho tende a gerar comportamentos positivos, traduzidos em obediência a normas e 

respeito a regulamentos. Da mesma forma, a concessão de benefícios sociais aos 
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trabalhadores além daqueles considerados obrigatórios, propicia comportamentos positivos 

dentro (vida profissional) e fora (vida pessoal e estudantil) da organização. 

 

1.1.5 – Política de Avaliação de Desempenho e Competências 

A política de Avaliação de Desempenho se propõe a ser mais do que um recurso que 

auxilia a isolar, observar, mensurar, formalizar e recompensar resultados alcançados pelos 

indivíduos. Ela também se estende aos comportamentos observáveis no ambiente de trabalho 

(HIPÓLITO; REIS, 2002).  

Embora os comportamentos refiram-se ao desempenho do indivíduo no ambiente de 

trabalho, desenvolvendo suas funções, as mudanças comportamentais almejadas pelos 

processos de avaliação 

[...] demandam um conjunto de ações integradas para que, de fato, 

venham a ocorrer, requerem esforços combinados do indivíduo – 

com suas aspirações e seus projetos pessoais – e da organização, 

gerando-se oportunidades e estímulos ao desenvolvimento dos 

atributos desejados; e necessitam ser reforçadas por práticas de 

gestão de pessoas condizentes com os comportamentos sinalizados 

como críticos para o sucesso da empresa (HIPÓLITO; REIS, 2002) . 
 

Possíveis incongruências entre o sistema de avaliação e as práticas de gestão da 

empresa, tendem a gerar descrédito dos colaboradores em relação ao sistema de avaliação e à 

própria organização, comprometendo diretamente o comportamento do indivíduo, dentro e 

fora da organização.  

Demo et al. (2012) definem política de Avaliação de desempenho e competências:  

proposta articulada da organização, com construções teóricas e 

práticas, para avaliar o desempenho e as competências dos 

trabalhadores, subsidiando as decisões sobre promoções, 

planejamento de carreira e desenvolvimento (DEMO et al., 2012, 

p.41). 
 

A política Avaliação de desempenho e competências aparece na EPPRH (Demo et al., 

2012), nos itens 31 a 35. Os itens abordam temas como definição dos critérios de avaliação, 

feedback aos colaboradores e subsídios gerados pelo processo de avaliação de desempenho. 
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  Latham, Sulsky e Macdonald (2007) defendem que a gestão do desempenho deve 

trazer, como ponto fundamental, o conhecimento dos trabalhadores quanto às metas atingidas 

e resultados alcançados. Isto só é possível se a organização praticar o feedback. Os autores 

defendem ainda que os critérios de avaliação sejam elaborados junto com os colaboradores, 

incentivando seu envolvimento e integração com o processo.  

Vo e Stanton (2011) pesquisaram as PPRH de gestão de desempenho em empresas 

americanas que tinham unidades tanto nos Estados Unidos quanto no Vietnã. Enquanto os 

norte-americanos consideraram que as políticas de gestão de desempenho eram consideradas 

claras, confiáveis e importantes para seu desempenho, no território vietnamita as mesmas 

políticas foram consideradas sem transparência e caracterizadas pela parcialidade. Os autores 

concluíram que não há evidências de que as mesmas políticas devam ser aplicadas entre 

empresas de um mesmo grupo em territórios distintos, já que a cultura do país tende a 

prevalecer sobre a cultura organizacional.  

Ramos (2010) e Cabrita (2010) dissertaram como as PPRH (especificamente 

treinamentos interno e externo e avaliação e desempenho) engajavam trabalhadores 

temporários e influenciavam a relação destes com seus líderes. Os resultados mostraram que, 

quando os critérios de avaliação de desempenho são conhecidos pelos trabalhadores, 

independentemente de serem temporários, o engajamento e a relação com seus líderes tendem 

a melhorar. Da mesma forma, diante de um processo de avaliação, onde os indivíduos 

deveriam sentir-se pressionados pelo alcance de resultados, o comportamento afetivo dos 

trabalhadores apresentou resultado satisfatório quando o liderado recebe feedback por parte de 

seu líder.   

Os estudos mostraram que a política de avaliação de desempenho deve ser 

estabelecida respeito a cultura local. Revelaram também que o conhecimento dos critérios e 

dos resultados alcançados no processo de Avaliação de desempenho afeta positivamente o 

comportamento do trabalhador. 

 

 

1.1.6 – Política de Remuneração e Recompensas 

Vários autores não utilizam o termo “recompensa”, mas “remuneração”. Lacombe 

(2005), por exemplo, utiliza este termo e define a política de remuneração como 



32 

 

[...] um conjunto de métodos que tem por finalidade a atribuição de 

remuneração adequada a todos os que colaboram com a empresa, 

assegurando a coerência interna entre os valores da remuneração e 

dos benefícios de cada um e a coerência externa com o mercado de 

trabalho, visando a proporcionar constante motivação ao pessoal, 

aumento da produtividade e controle dos custos de mão-de-obra 

(LACOMBE, 2005, p.147). 

 

Já Dessler (2002), aborda separadamente as questões de remuneração e incentivos. 

Enquanto a remuneração dos funcionários é determinada pela natureza do que as pessoas 

recebem, afetadas por fatores legais, sindicais, políticos e equitativos, os incentivos são 

determinados pelos rendimentos adicionais à remuneração, que atingem metas individuais 

específicas de desempenho (DESSLER, 2002, p.203).    

No entanto, Demo et al. (2012) agruparam os dois assuntos, remuneração e incentivos, 

e conceituaram a política de remuneração e recompensas. A definição dada pelos autores a 

considera  

[...] uma proposta articulada da organização, com construções 

teóricas e práticas, para recompensar o desempenho e as 

competências dos colaboradores em termos de remuneração e 

incentivos. (DEMO et al., 2012, p.42). 
 

A política Remuneração e Recompensas aparece na EPPRH (Demo et al., 2012), nos 

itens 36 a 40. Os itens abordam temas como “quanto” e “como pagar”.  

Para Bohlander e Snell (2009) a remuneração deve ser compatível tanto com a 

formação do colaborador quanto com as oferecidas no mercado. Para Devanna, Fombrun e 

Tichy (1984) uma política de recompensas deve abranger, além da remuneração, prêmios e 

bônus e um plano de carreira conhecido por todos. 

Cesar et al. (2009) pesquisaram quais eram as práticas de remuneração variável 

adotadas pelas empresas e como elas impactavam as metas individuais e organizacionais. O 

estudo, desenvolvido junto a empresas de grande porte no Brasil, apresentaram como 

resultados que, independentemente dos tipos de remuneração variável praticados pelas 

organizações, há um forte impacto desta política na motivação do indivíduo em alcançar suas 

metas.  

Marsden (2010), em seus estudos sobre remuneração variável concluiu que, embora a 

remuneração variável possa ter efeitos perversos sobre a motivação, existem contribuições 

para a melhoria no desempenho das organizações. Para o autor, remunerar variavelmente 
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incentiva a renegociação de prioridades e padrões de desempenho entre empregados e chefia, 

tornando-se necessário que eles sejam esclarecidos, comunicados, negociados e repactuados 

com os empregados, elevando o nível de comprometimento organizacional.  

 Desta forma, pode-se verificar que a política de recompensas tem forte impacto sobre 

o comportamento dos indivíduos. Se ela não simplesmente existir, mas também for percebida 

como justa, o indivíduo tende a se revelar mais motivado na busca de suas metas. Ao passo 

que sua inexistência pode comprometer não só o processo motivacional, mas também seu 

comprometimento com a organização. 

 Diante do referencial teórico apresentado, incluindo os estudos mais recentes sobre 

PPRH, a EPPRH desenvolvida por Demo et al. (2012) revela-se um instrumento adequado 

para atender aos objetivos deste trabalho, por contemplar as seis políticas de recursos 

humanos presentes em todo o referencial teórico apresentado, bem como abranger cada um 

dos aspectos relevantes dentro de cada política.  

 Nota-se também um número considerável de estudos sobre o tema em todo o mundo, 

revelando a importância do presente estudo para a área de gestão das organizações. 

 

1.2 Comportamentos de cidadania organizacional 

 

O trabalho coletivo se traduz na necessidade de objetivos comuns, de espírito de 

cooperação e, principalmente, do estabelecimento de normas e regulamentos. Da mesma 

forma, a existência de uma atividade organizada só é possível se houver boa vontade, 

espontaneidade ou disposição pessoal para cooperação. Em sua essência, é possível identificar 

a necessidade do compartilhamento de objetivos e, não menos importante, a cooperação entre 

dois ou mais colegas de trabalho para o alcance de tais objetivos (BARNARD, 1938). O 

mesmo autor concebeu a noção de organização como “...um sistema de atividades pessoais ou 

de forças coordenadas conscientemente”.  

O estímulo ao comportamento autêntico, que possa satisfazer, ou até mesmo exceder 

padrões quantitativos, torna-se possível e viável. Ao mesmo tempo em que a espontaneidade 

para cooperação no trabalho parece ser característica fundamental do trabalhador, cabe à 

organização a difícil tarefa, porém necessária, de despertar em seus participantes o desejo não 

só de ingressar, mas de permanecer na organização, a fim de que ela possa sobreviver de 
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forma estável (KATZ; KAHN, 1978). Ainda para os autores, desta forma surge um 

redimensionamento da visão do homem no trabalho, pois é possível observar que as aptidões 

e as potencialidades dos indivíduos para contribuir de forma espontânea com objetivos 

estabelecidos dentro da organização conseguem transpor as barreiras da formalidade e da 

prescrição, bem como ir além daquilo que lhe é estabelecido como dever.   

Quebrar as barreiras que limitam a visão deste homem fora da organização é 

indispensável para que se pretenda estimular atitudes espontâneas. E são essas atitudes que 

parecem despertar, desde então, o foco daqueles que se preocupam em estudar o 

comportamento humano no trabalho. 

Para o comportamento espontâneo do indivíduo, Katz e Kahn (1978) utilizaram, pela 

primeira vez, o termo cidadão organizacional. Para eles, o indivíduo tinha direitos e deveres e 

era capaz de se doar em prol da organização. Os referidos autores encontraram no conceito de 

cidadania o termo adequado para referir-se ao comportamento voluntário do indivíduo na 

organização.  

É importante considerar que, durante algumas décadas, os pesquisadores do 

comportamento humano no trabalho limitaram-se a estudá-lo de forma restrita, ou seja, às 

ações previstas e determinadas pela formalidade da estrutura organizacional. Apenas ao final 

do século XX é que os estudiosos do referido tema preocuparam-se em inserir a conduta 

espontânea e inovadora do ser humano no ambiente de trabalho, ampliando as limitações 

outrora estabelecidas. Há de se destacar que tais estudos visavam compreender como 

comportamentos espontâneos e atos inovadores poderiam, de fato, contribuir para a 

efetividade organizacional.  

Foi a partir das abordagens de autores como Katz e Kahn (1978) e da busca pela 

eficácia organizacional, que o interesse pelo tema cidadania organizacional começou a ganhar 

uma nova dimensão. Mas, se os contratos de trabalho formais exigiam cumprimento de 

horários, de regras e estabeleciam aquilo que o trabalhador tinha como dever, bem como 

aquilo que a organização lhe concederia por direito, surgia a necessidade de se entender como 

a cidadania organizacional seria acordada entre organização e colaborador, já que atos 

voluntários não estariam subordinados à cláusulas e regras preestabelecidas.  

Para tanto, enquanto cidadão organizacional, o trabalhador faria suas doações 

mediante a existência de um contrato psicológico, pois este estabelece quem dá o que, a quem 
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e com referência a quê (HANDY, 1978). A ideia de um contrato psicológico significa que há 

um conjunto oculto de expectativas, atuando em todo momento, sem escolher os membros, os 

dirigentes e outras pessoas da organização. Muitas dessas expectativas são implícitas e 

envolvem o senso de dignidade e valor da pessoa (SCHEIN, 1982). O estabelecimento de um 

contrato psicológico de trabalho não implica apenas em fatores como empatia, simpatia, 

apresentação pessoal, educação e expectativas implícitas de uma ou outra parte. Ele vai além. 

Tal contrato envolve conveniências das pessoas nele arroladas a uma situação: pessoas que 

almejam sintonia de interesses, em um determinado nível de confiança, com critérios 

específicos de julgamento e escolha. Esses processos desenham relações existenciais 

intrapessoais e interpessoais, sejam com características positivas ou negativas. 

Foi especialmente nos anos 80 que o foco da análise foi direcionado para aspectos 

pouco cultivados, ou seja, para a forma como o trabalhador se comportava em equipe, como 

desenvolvia suas habilidades, se dava ou não o máximo de si no desempenho do seu trabalho, 

se defendia ou não a organização em situações que exigissem tal comportamento ou se 

realizava tarefas extraordinárias em relação àquelas estabelecidas em sua descrição de cargo.  

Como este trabalhador vivia, e ainda vive, numa sociedade onde o acesso a bens e 

serviços lhe era possível mediante pagamentos, o comportamento desse indivíduo era 

remetido ao “é dando que se recebe”. Desta forma, ele era desestimulado a demonstrar 

qualquer atitude voluntária, proativa ou altruísta. E era justamente este tipo de atitude onde a 

principal característica era “não faço porque é minha obrigação, mas faço porque quero 

fazer”, que as organizações desejavam despertar e manter entre seus colaboradores. O 

conceito de doação em prol da organização, defendida por Katz e Kahn (1978) era 

substituído, aos poucos, por outro: o de troca, gerado pelo princípio da reciprocidade.  

Enquanto Organ (1990) definia cidadania organizacional como a manifestação de 

comportamentos benéficos voluntários, que transcendiam as obrigações formais e possíveis 

garantias de recompensas contratuais, Siqueira (1995) ia ao encontro do conceito de troca, 

defendendo que esse tipo de comportamento manifestava-se nas relações psicológicas de troca 

social entre os colaboradores e a organização a que pertenciam.  

Além do termo “cidadania organizacional”, outros títulos foram empregados para o 

entendimento do construto. Entre eles: comportamentos pró-sociais (BRIEF; MOTOWIDLO, 

1986); comportamentos extrapapel (PEARCE; GREGERSEN, 1991); virtude cívica 

(GRAHAM, 1991) e civismo nas organizações (SIQUEIRA, 1995). 
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Oito anos depois, Siqueira (2003) defendeu que, inicialmente, os participantes 

manifestam cognições positivas em relação à organização nas esferas de percepção de 

reciprocidade, de suporte e no comprometimento organizacional calculativo. E tais cognições 

manifestarão comportamentos afetivos. Ou seja: se o colaborador acreditar que a organização 

se preocupa com seu bem-estar e age de forma recíproca com seus atos voluntários, então 

seus elos afetivos sofrerão impacto positivo. Da mesma forma, se o participante não acredita 

na reciprocidade da empresa em relação aos seus atos voluntários ou é descrente com relação 

à preocupação da organização com seu bem-estar, qualidade de vida dentro e fora da 

organização, o impacto sobre sua afetividade será negativo. Posteriormente, o comportamento 

se manifesta, seja na cooperação com colegas de trabalho, em ações protetoras do sistema,   

sugestões criativas, em autotreinamento para maior responsabilidade organizacional e na 

divulgação de uma imagem positiva da organização. Além disso, para a autora, um 

empregado satisfeito, que demonstre comprometimento afetivo com a organização em que 

trabalha e que esteja, de fato, envolvido com seu trabalho, terá maiores possibilidades de 

revelar-se um cidadão organizacional. Então, Siqueira (2003) usa o título “comportamentos de 

cidadania organizacional” e os define:  

conjunto de ações espontâneas dos empregados, as quais trazem consequências 

benéficas à organização como um todo, não incluídas nas exigências do papel formal, 

nem nos esquemas formais de recompensas ou sanções previstos pela organização. 

(SIQUEIRA, 2003, p.168). 
 

Para a autora, os comportamentos de cidadania organizacional ocorrem quando os 

membros da organização apresentam contribuições informais, mesmo que não haja 

possibilidades de punições ou incentivos. Tais comportamentos ocorrem pela espontaneidade, 

pela funcionalidade, pela ausência de retribuição prevista pelo sistema e pelo caráter público 

das ações. A espontaneidade é caracterizada pelo fato do comportamento não ter conexão com 

deveres estabelecidos no contrato de trabalho; a funcionalidade está atrelada à natureza 

benéfica que o comportamento voluntário traz à organização; a ausência de retribuição 

prevista pelo sistema reflete no comportamento do trabalhador em não esperar algo em troca 

da organização por exercer a cidadania e, finalmente, o caráter público das ações manifesta-se 

na possibilidade que o indivíduo tem em ter seu comportamento observado pela organização 

em que ele está inserido. Este modelo desenvolvido pela autora parte da premissa de que as 

percepções favoráveis dos colaboradores a respeito da organização podem lhes gerar reações 

afetivas (SIQUEIRA, 2003). 



37 

 

A ECCO (Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional) criada e validada 

pela autora em 1995, com cinco dimensões (divulgação da imagem organizacional, sugestões 

criativas, proteção aos bens da organização, preparo profissional e cooperação com os 

colegas), foi redesenhada conceitualmente em 2011, visando melhorar a precisão de suas 

cinco dimensões. Após análises fatoriais pelo método de extração PAF (Principal Axis 

Factoring), a escala foi reduzida para três dimensões, como pode ser observado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: CC (Cooperação com os colegas); DIO (Divulgação da Imagem organizacional); SC (Sugestões 

criativas); CCO (Comportamentos de cidadania organizacional) 
 

Figura 3 – Dimensões de CCO a partir da abordagem de Bastos et al., (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) a partir de Bastos et al .(2014) 

 

Sugestões criativas são ações que contêm propostas inovadoras para a organização 

(Bastos et al., 2014). Para Porto e Tamayo (2003) o comportamento inovador e espontâneo é 

necessário para a organização, já que ele constitui um desempenho acima dos requisitos de 

papel para a consecução das funções organizacionais. Wagner e Hollenbeck (2012) afirmam 

que características pessoais como interesses, atitudes e motivação são mais importantes do 

que a inteligência na distinção entre as pessoas criativas e a população em geral. Para os 

autores: 

uma vez que muita criatividade brota dos esforços de colaboração de diferentes 

indivíduos, as organizações devem promover diversidade interna e ambientes de 

trabalho que melhorem as oportunidades de intercâmbio de ideias. Se todas as pessoas 

de um grupo compartilham os mesmos interesses, experiências, pontos fortes e fracos, 
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tenderão a gerar menos ideias novas do que se tiverem antecedentes e capacidades 

divergentes (WAGNER; HOLLENBECK, 2012, p.116). 
 

A dimensão “sugestões criativas” é abordada nos itens 3,4,7,8 e 10 da Escala de 

Comportamentos de Cidadania Organizacional – ECCO, criada e validada por Bastos et al. 

(2014) e contemplam a apresentação de soluções ao chefe para problemas encontrados no 

ambiente de trabalho, no processo e de inovação. 

Já a dimensão “divulgação da imagem organizacional” é conceituada como ações no 

ambiente externo que divulgam as qualidades da organização (Bastos et al., 2014). Esta 

dimensão implica promover voluntariamente a imagem da organização fora do ambiente de 

trabalho, defendendo-a contra ameaças externas e contribuindo para a sua boa reputação 

(PORTO; TAMAYO, 2003). Divulgação da imagem organizacional é abordada nos itens 1, 6, 

11, 12 e 14 da ECCO. 

Finalmente, a dimensão “cooperação com os colegas” é definida como as ações de 

oferta de ajuda e de apoio aos colegas de trabalho na organização (Bastos et al., 2014). Ela 

contempla gestos voluntários de ajuda a um colega quando estes têm problemas relacionados 

ao trabalho; a demonstração de capacidade do trabalhador de lidar com conflitos 

interpessoais, facilitando a relação entre indivíduos, a fim de manter um ambiente de trabalho 

harmonioso; o encorajamento; o reforço à realização e o desenvolvimento profissional dos 

colegas de trabalho e a exibição de gestos de prevenção e planejamento, com o intuito de 

evitar problemas. Tais comportamentos são descritos por Podsakoff et.al (2000) e Organ, 

Podsakoff e Mackenzie (2006).  

É importante considerar ainda que a competitividade tem levado as organizações a 

empreenderem modificações no ambiente de trabalho e, consequentemente, influenciado as 

relações sociais que nele ocorrem. A iniciativa e a cooperação têm substituído a rigidez e a 

falta de flexibilização das estruturas, criando um sistema em que o comportamento não 

previsto pelo sistema formal da empresa tem se mostrado relevante (JANSSEN; HUANG, 

2008). 

Comportamentos de cidadania organizacional é um tema amplamente investigado nas 

literaturas nacional e internacional. Entre 2009 e 2013, foram encontrados vários artigos 

publicados em diversos periódicos que estudam o tema. O levantamento foi realizado através 

da base de dados EBSCO Host (Quadro 3), considerando a avaliação Qualis dos periódicos. A 
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referida avaliação foi desenvolvida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), criada para avaliar os veículos divulgadores das produções 

bibliográficas dos programas de pós-graduação stricto sensu credenciados pela referida 

instituição. Foram considerados os periódicos que obtiveram notas Qualis A1, A2, B1 e B2.  

Periódicos  Qualis 

Human Relations  A1 

IIMB Management Review  B1 

Information & Management  A1 

Journal of Applied Social Psychology  A1 

Journal of Hospitality Management  B1 

Journal of Human Resource Management  A2 

Journal of Intercultural Relations  A1 

Journal of Nursing Scholarship  A1 

Journal of Organizational Behavior  A1 

Journal of Psychology  B1 

Journal of Social Psychology  A2 

Journal of Training and Development  B1 

Journal of Vocational Behavior  A1 

Nursing Ethics  A1 

Procedia Social and Behavior Sciences  B1 

Psicologia: ciência e profissão  B1 

Psicothema (Oviedo)  A1 

Psychological Reports  A1 

Teacher and Teaching Education  A1 

The Leadership Quarterly  A1 

Quadro 3 – Periódicos que publicaram artigos acerca de CCO entre 2009-2013 
Fonte: desenvolvida pelo autor 

 

Os estudos que trataram CCO como variável dependente, bem como seus resultados, 

serão abordados mais adiante, quando tratarmos as relações entre as políticas de RH e 

comportamentos de cidadania organizacional. Da mesma forma, as teses e dissertações que 

tratam do tema CCO como variável dependente (Quadro 4) terão seus conteúdos e resultados 

abordados quando forem discutidas as devidas relações entre as políticas e CCO. 
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Títulos Autor/Ano 

Virtuosidade organizacional, empenhamento e comportamentos de cidadania 
organizacional * 

Ribeiro (2009) 

Troca social e comportamentos de cidadania organizacional – Que relação ? * 

 
Furtado (2009) 

Antecedentes atitudinais de comportamento de cidadania organizacional 
percebidos em mulheres da equipe de enfermagem de um hospital público de 

Santa Maria * 

Hoch (2010) 

A influência do capital social e do comportamento de cidadania organizacional 
na satisfação de vida e desempenho no trabalho: um estudo comparativo entre 

contexto empresarial brasileiro e português* 

 

Patricio (2011) 

Espiritualidade e comportamentos de cidadania organizacional – Expressões 
de cidadania nas organizações: um estudo de caso * 

Ferrage (2012) 

** = Tese; * Dissertação 

Quadro 4 – Dissertações ou Teses que estudaram CCO como variável dependente de 2009 a 2013. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A análise de publicações em periódicos relacionados é uma forma essencial de 

ponderar o desenvolvimento de um campo (DEADRICK; GIBSON, 2009). A grande 

quantidade de estudos sobre CCO evidencia sua importância para o avanço das ciências 

sociais, especialmente em gestão das organizações. Corroborando com a teoria, as empresas 

têm demandado cidadãos organizacionais já em seus processos seletivos, pessoas que 

manifestem atitudes voluntárias, altruístas e que vão além de suas obrigações formais. No 

entanto, dentro de um sistema onde cada vez mais as pessoas agem esperando algo em troca, 

torna-se um desafio encontrar este tipo de comportamento.  

No entanto, apesar dos diferentes estudos verificados em diferentes partes do mundo, é 

possível verificar que um ponto comum entre os estudos é que todos parecem trazer consigo 

uma conotação positiva. Neste aspecto, Bolino, Trunley e Bloodgood (2002) já destacavam 

três pressupostos que norteavam as pesquisas sobre CCO: que CCO decorre de motivos 

positivos; que CCO auxilia na efetividade da organização e que CCO beneficia a organização, 

tornando-a um ambiente mais atrativo para o trabalhador.  

As dimensões de CCO estabelecidas na ECCO (Bastos et al., 2014) reforçam que a 

escala é adequada para atender os objetivos desta pesquisa pois, de forma direta ou indireta, 

são mencionadas nos diversos estudos encontrados na literatura sobre o tema.  
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1.3 Relação entre PPRH x CCO  

 

Diante do arcabouço teórico encontrado sobre PPRH, é possível observar que as 

políticas e práticas que compõem PPRH têm seus objetivos voltados para um tipo de 

comportamento que abrange as tarefas formais e consideradas pelos gestores como 

pertencentes ao cargo, seja no desempenho das funções, ou ainda nas habilidades, 

conhecimentos, competências e experiências prévias requeridas, denominados por Katz e 

Kahn (1966) como comportamento intrapapel. A figura 4 mostra como ficam, então, as 

políticas que compõem PPRH (Demo et al., 2012) neste contexto. 

         C O M P O R T A M E N T O    

 

                 

                

                

                

                

                

                

               

               

               

 

       I N T R A P A P E L 

Legenda: R&S (Recrutamento e Seleção); T&D (Treinamento & Desenvolvimento); AD (Avaliação de 

desempenho); CT (Condições de trabalho); R&R (Remuneração & Recompensas); E (Envolvimento); PPRH 

(Políticas e práticas de recursos humanos) 
 

Figura 4 – Comportamento intrapapel e PPRH 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014)  

 

Embora já tenham sido abordadas as definições de cada política (itens 1.1.1 a 1.1.6), é 

importante identificar quais são as definições operacionais das mesmas, a fim de ratificarmos 

 

T&D 

 

R&S 

 

R&R 

 

E 

 

AD 

 

CT 

 

PPRH 
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de que todas estejam relacionadas ao comportamento intrapapel do indivíduo.  As definições 

operacionais são aquelas mais abrangentes possíveis das variáveis, ou seja, a variável deve ser 

definida em termos de operações concretas e comportamentos físicos diante dos quais se 

expressa e traduz (DEMO et al., 2012). No Quadro 5, é possível identificar quais são as 

definições operacionais para cada política. 

Políticas Definição Operacional 

Recrutamento 

e Seleção 

- Recrutamento interno (lançamento de cargo, registros de pessoal, bancos de 
habilidades, planos de sucessão e promoção, indicações, redes de 

relacionamento; 

- Recrutamento Externo (anúncios, agências de emprego, recrutadores de 

executivos, estagiários, temporários, ex-funcionários, recrutamento via 
Internet; 

- Seleção (entrevistas, testes de inteligência, de aptidão, provas de 

conhecimentos gerais ou específicos, dinâmicas de grupo); 
- Testes psicológicos (psicométricos, raciocínios verbais, inteligência lógica, 

raciocínio espacial, aritmético e de personalidade). 

 

Envolvimento - Relacionamento (identificação de competências e expectativas dos 
colaboradores, tratamento dos colaboradores baseados no respeito e atenção e 

realização de eventos para promover comemoração, diversão e integração); 

- Reconhecimento (em formas de elogios, matérias em jornais internos e 
feedback constante); 

- Participação (estímulo à participação dos colaboradores nas tomadas de 

decisão e resolução de problemas); 

- Comunicação (consideração de ideias, sugestões e reclamações dos 
colaboradores). 

 

Treinamento, 

Desenvolvimento  

e Educação  

- Oferta de treinamentos ( internos e externos); 
- Métodos de treinamentos (a distância, palestras, congressos, seminários); 

- Incentivos (patrocínio de cursos de graduação e pós-graduação, idiomas etc). 

 

Condições  

de trabalho 

- Benefícios (espontâneos, recreativos, supletivos e assistenciais); 
- Saúde (qualidade de vida, prevenção do estresse, ergonomia); 

- Segurança (circuitos internos de TV, CIPA); 

- Tecnologia (acesso a equipamentos e materiais adequados para o bom 
desempenho da função). 

 

Avaliação de 

desempenho e 

competências 

- Métodos (escala gráfica, classificação alternada, comparação entre pares, 

distribuição forçada, incidentes críticos, avaliação por objetivos, avaliação 
360º.) 

 

Remuneração & 

Recompensas 

- Remuneração (salário compatível com competências e formação); 

- Incentivos (promoções, plano de carreira, bônus, prêmios, PLR, comissões. 

Quadro 5 – Definições operacionais das dimensões de PPRH 
Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir de Demo et al.(2012). 
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Nota-se que todas as definições operacionais, sintetizadas no Quadro 5, 

independentemente da política a que pertença, impacta diretamente o comportamento 

intrapapel do colaborador. No entanto se, por exemplo, na política de avaliação de 

desempenho os critérios estabelecidos pela organização são percebidos como injustos pelo 

trabalhador, ou ainda se as políticas de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento ou recompensas não forem claras, isto poderá impactar diretamente um 

outro tipo de comportamento: o extrapapel, ou seja, aquele não previsto em sua estrutura 

formal de trabalho, caracterizado pela informalidade e que depende da espontaneidade do 

colaborador (KATZ; KAHN, 1966). Para manter as pessoas engajadas, envolvidas e 

comprometidas com a organização, as PPRH deveriam, então, afetar seu comportamento 

extrapapel. E é, neste tipo de comportamento, que reside o conceito de comportamentos de 

cidadania organizacional. A Figura 5 mostra como ficam as dimensões de CCO nesta nova 

situação. 

                           C O M P O R T A M E N T O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    E X T R A P A P E L 

Legenda: CC (Cooperação com os colegas); DIO (Divulgação da Imagem Organizacional); SC (Sugestões 

criativas); CCO (Comportamentos de cidadania organizacional)  
 

Figura 5 – Comportamento extrapapel e CCO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014)  
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Mesmo que já tenham sido abordadas as definições de cada dimensão de CCO (item 

1.2), é importante identificar quais são as definições operacionais das mesmas, a fim de 

ratificar que todas estejam relacionadas ao comportamento extrapapel do indivíduo.  No 

Quadro 6, é possível identificar quais são as definições operacionais para cada dimensão. 

Dimensões Definição Operacional 

Cooperação com  

os colegas 

- Ajuda pessoal (apoio a colegas com problemas pessoais) 

- Ajuda profissional (apoio a colegas com dificuldades no trabalho ou que 

estejam se sentindo confusos nas tarefas)  

 

Divulgação da 

imagem 

organizacional 

- Ações de defesa (defender a empresa quando alguém de fora fala mal dela); 

- Ações de elogio (passar uma boa imagem e elogiar a empresa quando for 

possível). 

 

Sugestões 

criativas 

- Para o setor (ideias criativas para melhorar o setor onde atua); 

- Para a tarefa (ideias criativas para melhorar o trabalho); 

 
Quadro 6 – Definições operacionais das dimensões de CCO 
Fonte: Desenvolvido pelo autor, a partir da ECCO (Bastos et al., 2014). 
 

É importante observar que todas as definições operacionais, sintetizadas no Quadro 6, 

independentemente da dimensão a que pertença, faz parte do comportamento extrapapel do 

colaborador, pois todas são atitudes voluntárias, espontâneas e não regradas pela organização.  

Segundo Katz e Kahn (1978), os comportamentos inovadores e espontâneos são 

necessários para a organização, já que constituem um desempenho acima dos requisitos de 

papel para a consecução das funções organizacionais. Corroborando com os autores, 

Mackenzie, Podsakoff e Podsakoff (2011) afirmam que os comportamentos de cidadania 

organizacional configuram-se, cada vez mais, como atos eficazes e essenciais para a obtenção 

de vantagem competitiva. 

Embora tenham sido encontrados diversos artigos relacionados a CCO, apenas três 

deles abordam a relação entre CCO e PPRH, tema deste estudo.  

Lam, Chen e Takeuchi (2009) estudaram como as PPRH afetam CCO em uma joint-

venture japonesa, localizada na China. Os autores delinearam três objetivos: explorar como as 

PPRH afetavam CCO, como CCO impactava na intenção de rotatividade dos funcionários e 

se CCO funcionava como uma variável mediadora entre PPRH e a intenção de rotatividade. 

As PPRH estudadas foram recrutamento e seleção, remuneração, treinamento e 

desenvolvimento e avaliação de desempenho. Os autores realizaram pesquisa do tipo 
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quantitativa, utilizando o software SPSS 15 para realização dos testes de R
2
, correlação entre 

as variáveis, Path Coefficient, t de Student, além de análise descritiva. Foram respondidos 152 

questionários e a escala utilizada foi de Likert (1=muito insatisfeito e 7=muito satisfeito). Os 

resultados indicaram que as políticas de RH impactavam significativamente os 

comportamentos de cidadania organizacional dos indivíduos, sendo que as políticas de 

treinamento e desenvolvimento e envolvimento eram as que causavam maior impacto. 

Também concluíram que CCO impactava diretamente na intenção de rotatividade. 

Funcionários que tinham a intenção de deixar a empresa não agiam como cidadãos 

organizacionais, respondendo ao segundo objetivo dos pesquisadores. Finalmente, quanto à 

mediação de CCO entre PPRH e intenção de rotatividade, os pesquisadores concluíram que 

CCO medeia parcialmente a relação entre PPRH (variável independente) e intenção de 

rotatividade (variável dependente).  

Outro estudo, realizado por Snape e Redman (2010) investigou o impacto das PPRH 

sobre CCO entre trabalhadores ingleses. Um dos objetivos do estudo foi analisar se o suporte 

organizacional mediava a relação entre PPRH e CCO. Os pesquisadores utilizaram a escala de 

Eisenberger et al. (1986) para PPRH, e as escalas de Podsakoff et al. (1990) e Smith et al. 

(1983) para CCO. Foram realizados testes de confiabilidade, regressão linear, correlação, 

variância, t de Student entre outros. Os resultados mostraram que, quando os trabalhadores 

percebem que o suporte organizacional vai além do trabalho por eles realizados, as PPRH 

estabelecidas pelas organizações afetam positivamente CCO. No entanto, se o suporte for 

modesto e restrito às obrigações da empresa para a execução das tarefas, mesmo mantendo as 

mesmas PPRH, os comportamentos de cidadania organizacional são afetados negativamente.  

Já Tang e Tang (2012) investigaram o impacto das PPRH sobre CCO em hotéis de 

Taiwan. Os autores consideraram clima e justiça organizacionais como variáveis mediadoras. 

Foram questionados 119 gerentes e 1133 funcionários, em 119 diferentes hotéis. Os autores 

justificaram que comportamentos de cidadania organizacional são imprescindíveis na rede 

hoteleira onde a prestação de serviços de qualidade é fundamental para a própria 

sobrevivência do negócio, além da vantagem competitiva no segmento. Os pesquisadores 

utilizaram a escala de cinco pontos de Likert e os resultados mostraram que quando o clima 

organizacional é agradável, os comportamentos de cidadania organizacional tendem a se 

manifestar em maior intensidade. No entanto, para que o clima seja favorável à manifestação 

de CCO, as PPRH devem ser transparentes e consideradas justas pelos trabalhadores. Caso 
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contrário, o clima é afetado negativamente e CCO tende a não se manifestar, prejudicando 

toda a eficiência e competitividade organizacional.   

Dentre os demais estudos encontrados que relacionam CCO a outras variáveis, 

construtos como cultura organizacional, valores pessoais, suporte organizacional e motivação  

no trabalho fazem parte de diversos deles. Porém, nenhuma dessas variáveis está relacionada 

diretamente às PPRH. Estivalete et al. (2013)  pesquisaram a produção científica internacional 

entre 2002 e 2012 sobre CCO e concluíram que dos 118 estudos empíricos que tratam CCO 

como variável independente, 22 deles tratam da relação entre CCO e justiça organizacional, 

17 da relação entre CCO e liderança, 12 entre CCO e desempenho no trabalho, 12 entre CCO 

e satisfação no trabalho e 10 entre CCO e comprometimento organizacional. 

Diante da necessidade das organizações manterem PPRH atreladas às estratégias 

organizacionais, despertando e mantendo CCO entre seus colaboradores, é importante a 

realização deste estudo para descobrir a relação entre as duas variáveis no contexto 

organizacional, possibilitando aos gestores um melhor entendimento de como os indivíduos 

comportam-se dentro e fora da organização diante daquilo que lhes é estabelecido pela área de 

recursos humanos. 
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2 MÉTODO 

 

Para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, decidiu-se pela abordagem 

quantitativa. Influenciada pelo positivismo, a pesquisa quantitativa considera que a realidade 

só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recebidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. Ela tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 

lógica, os atributos mensuráveis da experiência humana e busca centralizar-se na objetividade 

(FONSECA, 2002).  

Este tipo de pesquisa caracteriza-se, ainda, pela quantificação desde a coleta das 

informações até a análise final por meio de técnicas estatísticas, independente de sua 

complexidade (RICHARDSON, 1989).  

 

2.1 Participantes 

A escolha dos participantes foi feita por conveniência. Tabachnick e Fidell (2001) 

apontam que a adequada estimativa do tamanho da amostra é calculada pela fórmula 

N≥50+8.k, onde “k” é o número de variáveis antecedentes e preditoras. Desta forma, como as 

variáveis independentes que serão estudadas somam seis variáveis (recrutamento e seleção, 

envolvimento, treinamento e desenvolvimento, condições de trabalho, avaliação de 

desempenho e remuneração), este estudo deve ter, no mínimo, 98 respondentes (N ≥ 50+8.6).   

Neste estudo foram coletados dados com trabalhadores de empresas públicas, 

particulares e mistas, localizadas no Estado de São Paulo. Participaram do estudo, 

respondendo ao questionário, 156 trabalhadores. A idade média era de 26,17 anos 

(DP=5,882), apresentando variância de 19 a 46 anos. O grupo foi constituído, em sua maioria, 

por mulheres (89,7%), solteiras (73,7%), com escolaridade de nível médio completo (51,3%), 

que atuam em empresas particulares (90,4%), que não desempenham cargos de chefia 

(83,3%) e realizam a maior parte de seu trabalho sozinhas (48,1%). O tempo de serviço desses 

trabalhadores apresentou mediana de 2,0 anos, com variância de 0 a 15 anos. A Tabela 1 

apresenta os dados demográficos dos entrevistados. 
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Tabela 1 – Dados demográficos dos entrevistados (n=156) 
 
Variáveis Níveis f % Limites Média Mediana DP 

 

Sexo 

 
 

 

Masculino 

Feminino 

 

16 

140 

 

10,3

89,7 

 

    

 

Idade 

(em anos) 

 
 

 

   

19-46 

 

26,17 
  

5,882 

 

Estado civil 

 
 

 

Solteiro 

Casado 

Outros 

 

 

115 

32 

9 

 

 

73,7 

20,5 

5,8 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

Escolaridade 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fundamental 

Nível médio 
Superior incompleto 

Superior completo 

Especialização 

Mestrado 
Doutorado 

 

 

3 

80 
64 

9 

0 

0 
0 

 

1,9 

51,3 
41,0 

5,8 

0 

0 
0 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

Tempo de 
 empresa 

(em anos) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

0-15 

 

 

 

2,00 

 

 
 

 

Tipo de 

empresa 

 
 

 

Pública 

Particular 

Mista 

ONG 

 

 

13 

141 

2 

0 

 

8,3 

90,4 

1,3 

0 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

Ocupa cargo 

de chefia 
atualmente? 

 

 

Não 

Sim 

  

130 

26 

 

83,3 

16,7 

 

    

 

 

 

Como realiza 
a maior parte 

de seu 

trabalho? 

 

 

Sozinho 
Com outra pessoa 

Em grupo 

 

  

75 
34 

47 

 

48,1 
21,8 

30,1 

 

    

 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

2.2 Instrumento 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário de autopreenchimento composto 

das seguintes escalas que avaliaram as variáveis da pesquisa (apêndice): 

Escala de Políticas de Recursos Humanos: A medida foi construída e validada por 

Demo et al. (2012) e mede a percepção dos colaboradores quanto às políticas e práticas de 
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gestão de recursos humanos (GRH). É composta por 40 itens, distribuídos em seis fatores, 

com precisão Alfa de Cronbach (α) e exemplo de item apresentados a seguir: 

Recrutamento e Seleção (6 itens; α=0,84; ex.: Os processos de recrutamento (externo e 

interno) de candidatos a ocuparem vagas na organização onde eu trabalho são 

amplamente divulgados). 

 

Envolvimento (12 itens; α=0,93; ex.: A organização onde eu trabalho reconhece o 

trabalho que faço e os resultados que apresento).  

 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação (6 itens, α=0,88; ex.: A organização onde 

eu trabalho me ajuda a desenvolver as competências necessárias à boa realização das 

minhas funções).  

 

Condições de trabalho (6 itens; α=0,84; ex.: As instalações e as condições físicas do 

local onde eu trabalho são ergonômicas).  

 

Avaliação de desempenho e competências (5 itens; α=0,86; ex.: Na organização onde 

eu trabalho, os critérios e os resultados da avaliação de desempenho e competências 

são divulgados para os colaboradores).  

 

Remuneração e recompensas (5 itens; α=0,81; ex.:  Na definição de seu sistema de 

recompensas, a organização onde eu trabalho considera as expectativas e sugestões de 

seus colaboradores).  

 

As respostas foram dadas em uma escala de 5 itens (1=discordo totalmente da afirmativa, 

2=discordo parcialmente da afirmativa, 3=não concordo, nem discordo da afirmativa / não se 

aplica, 4=concordo parcialmente com a afirmativa e 5=concordo totalmente com a 

afirmativa). 

Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional: A medida foi construída 

e validada por Bastos et al. (2014) e mede o comportamento de cidadania organizacional do 



50 

 

trabalhador. É composta por 14 itens, distribuídos em três fatores, com precisão Alfa de 

Cronbach (α) e exemplo de item apresentados a seguir: 

Fator: Sugestões criativas (5 itens; α=0,90; ex.: Apresento sugestões ao meu chefe 

para resolver problemas no setor onde trabalho).  

 

Fator: Divulgação da imagem organizacional (5 itens; α=0,90; ex.: Quando falo sobre 

esta empresa, passo a melhor das impressões para as pessoas que não a conhecem).  

 

Fator: Cooperação com os colegas (4 itens; α=0,77; ex.: Ofereço ajuda a um colega 

que está com dificuldades no trabalho).  

 

As respostas foram dadas em uma escala de 5 pontos (1=nunca faço, 2=poucas vezes faço, 

3=às vezes faço, 4=muitas vezes faço e 5=sempre faço). 

Ao final do questionário foram levantados dados de caracterização dos participantes, 

tais como sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de trabalho, tipo de empresa onde 

trabalha, se ocupa cargo de chefia atualmente e de que forma o respondente realiza a maior 

parte de seu trabalho. 

 

2.3 Procedimento de coleta e tratamento de dados  

 Os questionários foram entregues aos participantes e aplicados coletivamente. O 

pesquisador dirigiu-se aos trabalhadores para orientá-los em relação aos objetivos da 

pesquisa. Após a apresentação dos objetivos da pesquisa, o pesquisador entregou-lhes os  

questionários. Finalizando o preenchimento do questionário, os participantes o colocaram em 

um envelope, que ficou sob uma mesa.  

 A opção pelas devoluções num envelope único, sem identificação do respondente e 

comum a todos, teve como objetivo minimizar o constrangimento do respondente, caso este 

precisasse devolver o questionário ao próprio pesquisador buscando, desta maneira, garantir o 

maior número possível de participantes, bem como a preservação das suas identidades. 
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Os dados coletados, todos representados por indicadores numéricos, formaram um 

banco de dados para tratamento no software estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 19. Inicialmente, foi realizada uma análise para verificar a validade 

dos dados. Com o objetivo de caracterizar os participantes, foram realizadas análises 

estatísticas descritivas, com apresentação de médias, mediana, desvios-padrão, variâncias, 

frequências e percentuais, assim como os coeficientes de correlação (r de Person) entre as 

variáveis de práticas e políticas de recursos humanos e comportamentos de cidadania 

organizacional. Também foram calculados os índices de confiabilidade (Alfa de Cronbach) 

das escalas utilizadas no estudo. 

Os testes de impacto foram analisados por Modelagem de Equação Estrutural estimada 

pelo método PLS no software SmartPLS 2.0 M3. Foram realizadas análises estatísticas através 

do Path Coefficient e R
2
, Teste de Bootstrap e avaliação do t de Student.  

Com o objetivo de representar, de forma matricial, as conexões e os vínculos entre 

problema de pesquisa, questões, objetivos, referenciais teóricos e procedimentos 

metodológicos, foi utilizada a matriz de amarração de Mazzon (1978), conforme o quadro 7. 

 

Problema 

da 

pesquisa 

 

 

Questões 

de estudo 

 

Referencial 

teórico 

Objetivos Procedimentos 

 

Geral 

 

Específicos 

 

Método 

 

Amostra 

Técnicas de 

coleta de 

dados 

 

 

 

 

O 

comportamento 

voluntário do 

trabalhador é 

influenciado 

pelas PPRH 

estabelecidas 

pela 

organização? 

 

 

As PPRH, 

geralmente 

restritas ao 

comportamento 

intrapapel, 

impactam os 

comportamentos 

de cidadania 

organizacional, 

presentes no 

comportamento 

extrapapel do 

trabalhador? 

 

PPRH 

Albuquerque (1988); 

Ulrich et al., (1991); 

Milkovich; Boudreau 

(1994); 

Oliveira (1998); 

Fischer (1998); 

Marras (2000); 

Dessler (2002); 

Araújo (2006); 

Demo et al. (2012) 

 

 

CCO 

Barnard (1938); 

Katz e Kahn (1978); 

Handy (1978); 

Schein (1982); 

Organ (1990); 

Siqueira (1995); 
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Bastos et al. (2014) 

 

 

 

 

 

Analisar, 

interpretar e 

discutir as 

relações entre as 

Políticas e Práticas 

de Recursos 

Humanos e os 

Comportamentos 

de Cidadania 

Organizacional. 

 

1º.: Analisar o 

impacto da variável 

PPRH sobre a 

variável CCO. 

 

 

 

2º.) Analisar o 

impacto dos 

fatores que 

compõem PPRH 

sobre CCO. 

 

 

 

3º.) Analisar o 

impacto da variável 

PPRH sobre os 

fatores que 

compõem CCO. 

 

 

 

 

Quantitativo 

 

Modelagem por 

Equação 

Estrutural pelo 

Algoritmo PLS 

 

Mínimos 

Quadrados 

Parciais 

 

 

 

 

156 

trabalhadores de 

empresas 

públicas, 

privadas ou 

mistas do Estado 

de São Paulo 

 

 

Questionários de 

autopreenchi-

mento 

 

 

Escala de Políticas 

e Práticas de 

Recursos 

Humanos (Demo et 
al., 2012) composta 

por 40 itens. 

 

 

Escala de 

Comportamentos 

de Cidadania 

Organizacional 

(Bastos et al.,2014) 

composta por 14 

itens. 

Quadro 7 - Matriz de amarração de Mazzon 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Mazzon (1978) 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com a finalidade de sistematizar sua discussão, os resultados verificados foram 

organizados em duas seções. Na primeira seção, são apresentados, interpretados e discutidos 

os resultados das análises descritivas referentes às médias,  desvios padrão, coeficientes de 

variação e Alfa de Cronbach (α) das escalas de políticas e práticas de recursos humanos e 

comportamentos de cidadania organizacional, bem como de suas respectivas dimensões. Na 

segunda, são apresentados, interpretados e discutidos os resultados pelo Método de Equação 

Estrutural, através do Path Coefficient, R
2
 e Teste de Bootstrap com avaliação do t de Student.  

 

3.1 Resultados das Análises Descritivas 

 

A Tabela 2 mostra a quantidade de itens, a escala de respostas, a média, o desvio 

padrão, os coeficientes de variação e o Alfa de Cronbach das escalas de PPRH e CCO. 

Tabela 2 - Análise descritiva das escalas PPRH e CCO 

Escalas Itens Escala de 

respostas 

Média Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Alfa de 

Cronbach 

 

PPRH 

 

40 

 

1-5 

 

2,86 

 

0,86 

 

30,1% 

 

0,96 

 

CCO 14 1-5 3,39 0,74 21,9% 0,88 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Observando a Tabela 2, é possível verificar que as médias encontradas (2,86 e 3,39) 

estão em torno do ponto médio (3,0) da escala de respostas. Os coeficientes de variação 

encontrados (30,1 e 21,9%) revelam uma variação alta e moderada, respectivamente, 

indicando que os respondentes têm percepções diferentes quanto às seis dimensões que 

compõem a escala de PPRH e quanto às três dimensões que compõem a escala de CCO. 

O Alfa de Cronbach (α) é uma medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo o 

valor de 0,70 considerado o limite inferior de aceitabilidade em pesquisas sociais (HAIR et 

al., 2009, p.126). Ainda, segundo o autor, confiabilidade é o grau em que uma variável ou um 

conjunto de variáveis é consistente com o que se pretende medir. Na Tabela 2, observa-se que 

a escala de PPRH, composta por 40 itens, apresentou α= 0,96, portanto, aceitável. Da mesma 
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forma, a escala de CCO, composta por 14 itens, apresentou α= 0,88, portanto, acima dos 

limites mínimos de aceitabilidade. 

A Tabela 3 informa a quantidade de itens, a escala de respostas, as médias, os desvios 

padrão, os coeficientes de variação e o Alfa de Cronbach dos fatores que compõem a escala 

de PPRH.  

Tabela 3 - Análise descritiva das dimensões que compõem a EPPRH 

 
Dimensão Ítens Escala de 

respostas 

Média Desvio  

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Alfa de  

Cronbach 

 

R&S 
 

 

      6 

 

1-5 

 

3,09 
 

 

1,01 

 

32,9% 

 

0,80 

E 12 1-5 2,97 0,96 32,5% 0,91 

 
T&D 6 1-5 2,84 1,09 38,4% 0,87 

 

CT 

 
AD 

 

R&R 

 

6 

 
5 

 

5 

 

1-5 

 
1-5 

 

1-5 

 

3,12 

 
2,52 

 

2,64 

 

0,97 

 
1,18 

 

1,04 

 

31,2% 

 
47,0% 

 

39,4% 

 

0,74 

 
0,91 

 

0,82 
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Na Tabela 3, observa-se que todas as dimensões da escala de PPRH apresentaram 

médias em torno do valor médio da escala (3,0). Os coeficientes de variação encontrados 

indicam uma alta variabilidade (todos apresentaram valores acima de 30%). Todos os valores 

encontrados para o Alfa de Cronbach foram maiores que 0,70 indicando, portanto, alta 

confiabilidade.  

A Tabela 4 informa a quantidade de itens, a escala de respostas, as médias, os desvios 

padrão, os coeficientes de variação e o Alfa de Cronbach dos fatores que compõem a escala 

de CCO.  
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Tabela 4 - Análise descritiva das dimensões que compõem a ECCO 

 
Dimensão Ítens Escala de 

respostas 

Média Desvio  

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Alfa de  

Cronbach 

 

DIO 
 

 

      5 

 

1-5 

 

3,13 
 

 

1,09 

 

35,0% 

 

0,91 

CC 4 1-5 4,17 0,74 17,8% 0,78 

 
SC 5 1-5 3,05 1,01 33,1% 0,90 

       

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

 

Na Tabela 4, observa-se que as dimensões DIO e SC apresentaram médias em torno 

do valor médio da escala (3,0), porém a dimensão CC apresentou média = 4,17, portanto, bem 

acima do valor médio. Isto significa que a maioria dos respondentes revelou cooperar com os 

colegas frequentemente, respondendo entre 4 (muitas vezes faço) e 5 (sempre faço).  Os 

coeficientes de variação encontrados para as dimensões DIO (35%) e SC (33,1%) indicam  

alta/moderada variabilidade. Porém, o resultado do coeficiente de variação para CC (17,8%) 

indica uma baixa variabilidade, revelando que as percepções dos respondentes quanto à 

referida dimensão são semelhantes. Todos os valores encontrados para o Alfa de Cronbach 

foram maiores que 0,70 indicando, portanto, uma alta confiabilidade.  

 

3.2 Resultados do Método de Equação Estrutural 

 

 O método (ou modelo) de Equações Estruturais é uma família de modelos estatísticos 

que buscam explicar as relações entre múltiplas variáveis. Desta forma, ela examina a 

estrutura de interrelações, expressas em uma série de equações, semelhante a uma série de 

equações de regressão múltipla (HAIR et al., 2009). Este método apresenta três 

características: 

1. Estimação de relações de dependência múltiplas e inter-

relacionadas; 

2. Uma habilidade para representar conceitos não observados nessas 

relações e corrigir erro de mensuração no processo de estimação; 

3. Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de 

relações. (HAIR et al., 2009, p.543). 
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 Desta forma, entendemos que o presente modelo possibilita chegar às respostas para 

os objetivos gerais e específicos do presente estudo, já que o mesmo possibilita identificar os 

valores do coeficiente de caminho (β), do coeficiente de determinação (R
2
) e do  t de Student 

através do método Bootstrap. 

O Path Coefficient (β) ou coeficiente de caminho trata-se de um método utilizado para 

determinar se um conjunto de dados multivariados não experimental se encaixa bem com um 

modelo causal (PEDHAZUR, 1982). Trata-se de um tipo de análise fatorial multivariada – um 

método de tratamento - com um sistema fechado de variáveis, relacionadas de forma linear. Já 

R
2
 é o coeficiente de determinação: uma medida de ajustamento de um modelo estatístico 

linear generalizado em relação aos valores observados. O R
2
 varia entre 0 e 1 indicando, em 

percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. De forma 

resumida, o R
2 

é a porcentagem da variação da variável dependente explicada pela variável 

independente.  

William S. Gosset, no início do século 20, buscou realizar inferências sobre a média 

aritmética quando o desvio padrão era desconhecido. Como os funcionários da empresa onde 

Gosset trabalhava não eram autorizados a publicar trabalhos de pesquisas fazendo uso de seus 

próprios nomes, Gosset adotou o pseudônimo “Student”. Desta forma, a distribuição por ele 

desenvolvida ficou conhecida como “t de Student” (BERENSON et al., 2006). 

O método Bootstrap, introduzido por Efron (1979) é um método de reamostragem 

baseado na construção de subamostras a partir de uma amostra inicial. O método de Bootstrap 

é não paramétrico, considerando que a distribuição de probabilidades da estatística do 

parâmetro a ser estimado não é conhecida.  

A figura 6 mostra o teste de impacto de PPRH sobre CCO, através do software Smart 

PLS 2.0 M3, visando alcançar o primeiro objetivo específico deste trabalho.   
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Figura 6 - Testes de impacto da variável PPRH sobre CCO ( β e R
2
 )  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

Através dos testes apresentados, pode-se afirmar que a dimensão de políticas e práticas 

de recursos humanos explica 31,7% dos comportamentos de cidadania organizacional, já que 

R
2
 explica o quanto a variável dependente (CCO) é impactada pela variável independente 

(PPRH). Os fatores que têm maior relevância nas políticas e práticas de recursos humanos são 

aqueles que apresentam maiores coeficientes padronizados e, portanto, maior explicação (R
2
)  

da variância da PPRH. O R
2
 é o valor apresentado no centro dos círculos de cada variável 

latente no PLS. Em ordem de maior relevância, os fatores são: Envolvimento ( R
2
 = 0,808), 

Treinamento e Desenvolvimento (R
2
 = 0,761), Avaliação de Desempenho (R

2
 = 0,734); 

Remuneração e Recompensas (R
2
 = 0,680); Condições de trabalho (R

2
 = 0,588) e 

Recrutamento e Seleção (R
2
 = 0,420).  

Para afirmarmos que o resultado encontrado é significativo, a figura 7 mostra o teste 

através do método Bootstrap, visando alcançar o t de Student entre as variáveis PPRH e CCO. 
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Figura 7 - Testes de impacto da variável PPRH sobre CCO para o cálculo de t de Student  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

Através do método Bootstrap, o t de Student encontrado para relação (PPRH e CCO) 

foi t = 9,859; p < 0,001. Isto significa que a relação é significativa, ou seja, na percepção dos 

trabalhadores, as políticas e práticas de recursos humanos têm um impacto significativo sobre 

os comportamentos de cidadania organizacional. Pode-se afirmar, portanto, que as PPRH 

definidas pela organização afetam a forma como o trabalhador se comportará em situações 

onde não há normas, regulamentos ou diretrizes que descrevam o comportamento que a 

organização espera dele.  

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os resultados verificados nas 

pesquisas realizadas na Inglaterra, na China e em Taiwan (LAM; CHEN; TAKEUCHI, 2009); 

(SNAPE; REDMAN, 2010); (TANG; TANG, 2012). Neles, os resultados alcançados 

evidenciaram que as políticas e práticas de recursos humanos estabelecidas em organizações 

daqueles países impactam o comportamento de cidadania organizacional, levando os 

trabalhadores a diminuírem sua intenção de rotatividade e melhorando sua percepção quanto 

ao clima, justiça e suporte organizacionais. 
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 Visando alcançar o segundo objetivo específico do estudo, também foram realizados 

testes de impacto para identificar β e R
2
 das seis políticas que compõem PPRH sobre CCO 

como um todo. A Figura 8 mostra os referidos testes, realizados através do software Smart 

PLS 2.0 M3.   

 

Figura 8 - Testes de impacto dos fatores que compõem PPRH sobre CCO ( β e R
2 

)  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

 Quando testados diretamente, os fatores de políticas de recursos humanos, em ação 

simultânea, impactam em 42,1% os comportamentos de cidadania organizacional dos 

respondentes. O coeficiente de caminho (β) evidencia que política que apresentou resultado 

mais impactante nos comportamentos de cidadania organizacional foi de Envolvimento (β = 

0,285), corroborando com os resultados que mostraram o impacto desta política sobre o 

conjunto de políticas e práticas de recursos humanos. As demais políticas apresentaram como 

resultados: Remuneração (β = 0,148), Treinamento e Desenvolvimento (β = 0,142), 

Condições de trabalho (β = 0,096), Avaliação de desempenho (β = 0,090) e Recrutamento e 

seleção (β = 0,012).  

Com a verificação do t de Student, foi possível identificar se o impacto das políticas 

que compõem PPRH sobre CCO foi significativo. A Figura 9 mostra o teste de Bootstrap para 

identificar o t de Student para a referida relação. 
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Figura 9 - Testes de impacto dos fatores que compõem PPRH sobre CCO para o cálculo de t de Student   
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 

 

Através do método Bootstrap, foi possível identificar que apenas a política 

envolvimento tem uma relação significativa com CCO (t = 2,741; p < 0,01). Isto significa 

que, para os respondentes, as políticas e práticas que demonstram preocupação da organização 

com o bem estar do funcionário, bem como aquelas que buscam a integração dos 

colaboradores como confraternizações, eventos esportivos e sociais e promovem o 

reconhecimento por um trabalho realizado são capazes de interferir positivamente na 

cidadania organizacional dos funcionários. Para os respondentes, ter autonomia e participar do 

processo decisório da empresa é importante e faz com que CCO se manifeste com maior 

intensidade. Ainda dentro do contexto de envolvimento, é significativo para a manifestação de 

cidadania organizacional por parte dos colaboradores que a empresa promova um clima de 

confiança e cooperação entre funcionários, chefias e colegas de trabalho.  

Foram encontrados, nos últimos anos, vários estudos que abordam a relação entre a 

política de envolvimento e CCO e os resultados corroboram com o verificado no presente 

estudo. Pesquisadores da China, de Hong Kong, Taiwan, Malásia, Holanda e Tailândia 

investigaram como o CCO dos colaboradores era afetado por políticas de recursos humanos 

direcionadas ao envolvimento dos indivíduos com a organização. Os resultados evidenciaram 

que, embora as políticas fossem bem redigidas e formuladas, a falta de autonomia dos 

indivíduos e a não participação destes no processo de tomada de decisão afetavam 
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negativamente seu comprometimento, desestimulando-os a se envolverem com a organização. 

Consequentemente, os comportamentos de cidadania organizacional tendiam a desaparecer 

entre os colaboradores, mesmo que outras práticas como socialização, promoção do bem-estar 

e práticas esportivas estivessem sendo aplicadas (LIU; COHEN, 2010; NG; FELDMAN, 

2011; HUANG; YOU; TSAI, 2012; KAZEMIPOUR; AMIN; POURSEIDI, 2012; 

RUNHAAR; KONERMANN; SANDERS, 2013; RURKKHUM; BARTLETT, 2012).  

Também foram identificados dois estudos, no último quinquênio, que tratam da 

política de envolvimento, mais especificamente da confiança que os trabalhadores têm na 

organização e como ela influenciava CCO. Os resultados das pesquisas mostraram que, 

quando o funcionário confia na organização, ele tende a manifestar comportamentos de 

cidadania organizacional. No entanto, a confiança passa pelo senso de justiça organizacional: 

se a empresa revelar-se injusta em critérios de seleção, desempenho, promoções ou punições, 

a confiança dos subordinados cai e, os comportamentos de cidadania organizacional tendem a 

desaparecer (ALTUNTAS; BAYKAL, 2010; WONG; WONG; NGO, 2012). 

Furtado (2009), em sua dissertação de mestrado, procurou investigar se havia – e qual 

seria – a relação entre troca social e CCO. Foram entrevistados 310 enfermeiros num hospital 

em Lisboa e os resultados mostraram que havia uma importância do suporte social da chefia 

na promoção de CCO, permitindo as organizações a desenvolverem competências de apoio 

aos seus supervisores para que pudesse haver impacto positivo no CCO de seus 

colaboradores, tornando as organizações mais competitivas. Já Hoch (2010) investigou como 

o comprometimento afetivo, o envolvimento e a satisfação com o trabalho afetam CCO. A 

pesquisa foi aplicada entre 252 funcionários da equipe de enfermagem de um hospital no Rio 

Grande do Sul. Os resultados indicaram que as variáveis, quando apresentavam características 

de afetividade, impactavam positivamente CCO.  

Além dos estudos revelarem que políticas de recursos humanos voltadas a 

envolvimento impactam significativamente comportamentos de cidadania organizacional, a 

quantidade de estudos voltada especificamente a política de envolvimento em relação às 

demais políticas mostra como esta política tem conquistado a atenção dos pesquisadores.  

A política recompensa apresentou t = 1,497 quando investigada sua relação com CCO, 

portanto não revelou-se significativa. O resultado revela que remunerações compatíveis com o 

cargo desempenhado ou escolaridade, ou atreladas a resultados obtidos no desempenho do 

trabalho não impactam cidadania organizacional de forma significativa. Ainda, para os 
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respondentes, as ofertas de comissões, gratificações ou bônus têm impacto razoável sobre as 

atitudes dos funcionários que revelem cidadania organizacional.  O resultado verificado 

corrobora com os estudos de Lee, Iijima e Reade (2011), que investigaram se a remuneração 

por desempenho era um fator que afetava CCO. A pesquisa foi desenvolvida entre 

representantes de vendas de uma grande rede de eletrodomésticos daquele país. Embora os 

resultados tenham indicado uma preferência dos trabalhadores em serem remunerados pelo 

seu desempenho, não houve qualquer indicação de que esta modalidade de remuneração 

afetava CCO. 

Quando investigado o impacto da política de treinamento e desenvolvimento sobre 

CCO, obtêm-se t = 1,182, ou seja, não significativa. Para os trabalhadores participantes deste 

estudo, práticas e políticas voltadas ao desenvolvimento de competências como participação 

em congressos ou treinamentos, concessão integral ou parcial de bolsas de estudo e o estímulo 

à aprendizagem e à produção de conhecimento são fatores apenas com pouco impacto em 

seus comportamentos que manifestem cidadania organizacional. De certa forma, os resultados 

corroboram com os verificados por Pierce e Maurer (2009). Desenvolvendo a pesquisa entre 

indivíduos americanos, os pesquisadores concluíram que, apenas se as atividades de 

treinamento e desenvolvimento fossem percebidas pelos trabalhadores como sendo benéficas 

para eles, e não apenas para a organização, impactariam positivamente CCO, porém de uma 

forma moderada. Entre os benefícios estavam, desde a aprendizagem da tarefa até a questão 

dos custos serem assumidos integralmente pelas organizações e ou realizados fora do horário 

de trabalho. 

Já a política Recrutamento e Seleção apresentou t = 1,059, sendo considerada, 

portanto, não significativa. Desta forma, pode-se afirmar que a divulgação dos processos de 

recrutamento e a forma como os testes de seleção são conduzidos e aplicados por parte da 

organização não são significativos quando se trata de estimular comportamentos de cidadania 

organizacional entre os trabalhadores.  Os estudos encontrados que abordam a política de 

recrutamento e seleção não abordam a relação direta entre esta e CCO, mas como o fator 

rotatividade, mediador das práticas e políticas de recrutamento e seleção, impacta CCO. Os 

estudos foram desenvolvidos na França, na Espanha e na Alemanha e todos concluíram que, 

quando as PPRH impactam negativamente o indivíduo, ao ponto de despertar nele o desejo de 

trocar de emprego, o comportamento de cidadania organizacional é rapidamente afetado, 

fazendo com que ações voluntárias e o desejo de fazer algo a mais sejam deixados de lado 
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(PAILLÉ; GRIMA, 2011; GARCÍA-CABRERA; GARCIA-SOTO, 2011; STROBEL; 

TUMASJAN; SPORRLE; WELPE, 2013).  

Este estudo revelou ainda que a política Condições de Trabalho impacta CCO de 

forma pouco significativa (t = 0,968). Pode-se afirmar, diante dos resultados, que planos de 

prevenção de acidentes, segurança laboral, instalações e condições físicas (como temperatura, 

iluminação, ventilação e ruído) e condições ergonômicas para realização do trabalho não são 

fatores de impacto significativo nos comportamentos de cidadania organizacional dos 

trabalhadores. No único estudo encontrado sobre a relação entre CT e CCO, realizado por 

Snape e Redman (2010) os resultados também mostraram que, quando os trabalhadores 

percebem que o suporte organizacional propicia condições de trabalho satisfatórias, há um 

impacto moderado sobre seus comportamentos de cidadania organizacional.  

Finalmente, a política Avaliação de Desempenho foi a que menos apresentou impacto 

sobre comportamentos de cidadania organizacional. O teste apresentou t = 0,102, revelando-

se pouco significativo. Para os respondentes, o processo de avaliação de desempenho em todo 

o seu contexto (subsídio para promoções, critérios estabelecidos pela organização, formas de 

realização e divulgação dos resultados aos colaboradores) pouco impactam na manifestação 

de comportamentos de cidadania organizacional. No entanto, o único estudo que investigou o 

a relação entre a política de Avaliação de Desempenho e CCO, realizado em Hong Kong, 

China e Taiwan, preocupou-se em analisar o impacto causado no trabalho em equipe e não na 

forma como a avaliação de desempenho é realizada ou como seus resultados são divulgados 

entre os trabalhadores. Neste, especificamente, os resultados mostraram que CCO 

manifestava-se com mais intensidade quando suas diretrizes estimulavam o trabalho coletivo 

(WONG; TJOSVOLD; LIU, 2009); (TANG; WANG, 2009).  

 Para que fosse alcançado o terceiro objetivo específico do presente estudo, foram 

realizados os testes de impacto da variável PPRH sobre os fatores que compõem CCO, através 

do software Smart PLS 2.0 M3, visando identificar  β e R
2
. A Figura 10 mostra os resultados 

verificados. 
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Figura 10 - Testes de impacto da variável PPRH sobre os fatores de CCO (β e R

2
 ) 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 
 

Na Figura 10 é possível identificar, através dos coeficientes de caminho e 

determinação, que as políticas e práticas de recursos humanos impactam na cooperação com 

os colegas em 3,4% Dentre os fatores que compõem CCO, cooperação com os colegas foi o 

que revelou sofrer o menor impacto das PPRH. Entre a variável PPRH e DIO (divulgação da 

imagem organizacional) foi encontrado β = 0,655 e R
2
= 0,429 e entre PPRH e SC (sugestões 

criativas) os valores β = 0,354 e R
2
= 0,126, valores bem superiores à dimensão CC (β = 0,185 

e R
2
= 0,034). Isto significa que os comportamentos voltados à divulgação da imagem 

organizacional e às sugestões criativas dentro do ambiente de trabalho são, para esta amostra, 

os que mais sofrem influência das políticas e práticas de recursos humanos definidos pela 

organização. 

Com a avaliação do t de Student, através do método Bootstrap, foi possível identificar 

o nível de significância dos resultados. A Figura 11 mostra os resultados. 
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Figura 11 - Testes de impacto de PPRH sobre os fatores da variável CCO para o cálculo de t de Student 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do software Smart PLS 2.0 M3. 
 

 Observa-se, através da Figura 11, que os impactos foram, igualmente, significativos 

no caso das dimensões DIO e SC. Foi possível observar que o maior impacto causado pela 

variável PPRH nos fatores de CCO recai sobre DIO (divulgação da imagem organizacional) 

com t = 12,649; p < 0,001. Os resultados revelaram que as políticas e práticas de recursos 

humanos impactam significativamente os comportamentos dos trabalhadores quando é 

necessário que eles defendam a organização onde trabalham diante de críticas externas. Da 

mesma forma, os respondentes procuram passar uma boa impressão, elogiar ou transmitir 

boas informações da empresa para pessoas que não a conhecem ou ainda para parentes e 

amigos.    

 Também foi significativo, mesmo que em grau inferior, o impacto causado pelas 

PPRH sobre SC (sugestões criativas). Os resultados, através do teste de Bootstrap, apontaram 

t = 4,980; p < 0,001. Para os participantes, a apresentação de sugestões ou ideias criativas que 

tragam soluções para os problemas encontrados na tarefa ou no setor de trabalho sofrem 

impacto significativo pelas políticas e práticas de recursos humanos estabelecidas pela 

organização onde atuam. Por outro lado, a dimensão cooperação com os colegas apresentou o 

menor dos resultados (t = 1,805), portanto não significativo, quando analisado o impacto 
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sofrido por PPRH. A oferta de apoio aos colegas diante de problemas pessoais, bem como a 

ajuda aos menos experientes, que manifestem dificuldades ou que revelam-se confusos no 

trabalho, não sofrem impacto significativo pelas PPRH da organização.  

Finalmente, a Tabela 5 alinha cada resultado estatístico encontrado com os objetivos 

específicos do presente estudo. 

Tabela 5 – Objetivos específicos e resultados de β, R
2 
e t de Student  

 

Objetivo 

Específico 

Variáveis 

relacionadas 

β R
2
 t de 

Student 

 

1.Analisar o impacto da variável PPRH 
   sobre a variável CCO. 

 

PPRH  CCO 
 

 

0,563 

 

0,317 
 

 

    9,859*** 

 

2.Analisar o impacto dos fatores  
   que compõem a variável PPRH sobre 

   a variável CCO. 

 

 

R&S  CCO 
 

E  CCO 

 

T&D  CCO 
 

CT  CCO 

 
AD  CCO 

 

R&R  CCO 

 

0,012 
 

0,285 

 

0,142 
 

0,096 

 
0,09 

 

0,148 

 

 
 

 

 

 
0,421 

 

 

 

1,059 
 

  2,741** 

 

1,182 
 

0,968 

 
0,102 

 

1,497 
 

 

3.Analisar o impacto da variável PPRH  

   sobre os fatores que compõem a variável 
   CCO. 

 

 

PPRH  CC 

 
PPRH  DIO 

 

PPRH  SC 
 

 

  0,185 

 
0,655 

 

0,354 
 

 

0,034 

 
0,429 

 

0,126 
 

 

1,805 

 
12,649*** 

 

  4,980*** 

 

*** p<0,001; **p<0,01 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Diante dos resultados verificados, é possível observar que, ao analisar o impacto da 

variável PPRH sobre a variável CCO, tanto o coeficiente de determinação quanto t de Student 

revelaram que o mesmo é significativo (R
2
 = 0,317 e t = 9,859), portanto, o primeiro objetivo 

específico do presente estudo foi alcançado. Quando investigado o impacto que as seis 

políticas de recursos humanos têm sobre os comportamentos de cidadania organizacional, 

nota-se que houve uma relação coerente entre os resultados do coeficiente de caminho e t de 

Student, revelando que apenas a política de envolvimento impacta significativamente os 

comportamentos de cidadania organizacional (β = 0,285 e   t = 2,741), permitindo o alcance 

do segundo objetivo específico deste trabalho. Finalmente, os resultados dos testes realizados 



66 

 

mostraram que, tanto o coeficiente de determinação quanto t de Student apontam a divulgação 

da imagem organizacional como o fator de CCO que sofre maior impacto das políticas e 

práticas de recursos humanos (R
2
 = 0,429 e t = 12,649), seguido pelo fator de sugestões 

criativas (R
2
 = 0,126 e t = 4,980), permitindo o alcance do terceiro objetivo específico deste 

trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre comportamentos de cidadania organizacional ganharam considerável 

atenção nos últimos anos em todo o mundo. Os gestores têm se atentado ao fato de que reside, 

no recurso humano, o diferencial competitivo que eles buscam para as organizações onde 

atuam. E o comportamento deste recurso é fundamental para que a competitividade e a 

efetividade organizacional sejam alcançadas. Casado (2002) afirma que, somente integrando 

as visões interna e externa ao homem nas organizações, é que se poderá perceber e intervir 

nos fenômenos organizacionais, compreendendo em que medidas organizações, grupos e 

indivíduos podem fundir seus objetivos, muitas vezes conflitantes, em algo que traga sentido 

à relação ser humano – empresa. 

Surge, então, a necessidade de se estudar como o trabalhador, o recurso mais 

promissor e importante da organização, pode contribuir da melhor forma possível para o 

alcance de resultados e cumprimento de metas demandadas pela organização. Procurar 

candidatos no mercado com conhecimentos e experiências comprovadas, treinar os 

colaboradores no desenvolvimento de habilidades, avaliar o alcance de resultados e projetar 

remunerações compatíveis com o cargo parecem práticas rotineiras, exigidas pelo cargo do 

indivíduo e que pouco contribuem, de fato, para o sucesso das organizações.  

O fazer algo a mais, realizar aquilo que não está previsto, revelar-se um colaborador 

altruísta e que excede às obrigações são atitudes que têm sido demandadas pelas organizações 

entre seus trabalhadores.  

Esta pesquisa teve como propósito investigar o impacto que as políticas e práticas de 

recursos humanos tem sobre os comportamentos de cidadania organizacional. Possibilitou 

investigar como políticas voltadas ao comportamento intrapapel do indivíduo impactam em 

seu comportamento extrapapel. 

Para tanto, foram definidos três objetivos. O primeiro deles referia-se ao impacto que 

as políticas e práticas de recursos humanos exerciam sobre comportamentos de cidadania 

organizacional. Os resultados evidenciaram que, quando analisadas coletivamente, há um 

impacto significativo (R
2
 = 0,317; t = 9,859; p < 0,001), ou seja, a forma como as 

organizações recrutam e selecionam seus candidatos, as condições de trabalho oferecidas, as 

práticas para envolver os funcionários com seus pares e com a própria organização, os 

critérios para treinar, desenvolver, avaliar e recompensar os funcionários impactam, 

significativamente, a manifestação de atos voluntários que revelam cidadania organizacional. 

Portanto, o primeiro objetivo foi alcançado. 



68 

 

O segundo objetivo considerava o impacto que as políticas que compõem PPRH, 

individualmente, exerciam sobre CCO. Os resultados mostraram que apenas a política de 

envolvimento tem uma relação significativa com CCO. No entanto, embora pareça que 

envolvimento é muito mais uma questão de comportamento do que de política definida pelo 

RH, o conceito aqui estudado em nada se relaciona com envolvimento com o trabalho, termo 

muito comum usado na disciplina de Comportamento Organizacional por autores como 

Robbins (2005) e Lodahl e Kejner (1965).  A política de envolvimento refere-se à “proposta 

articulada da organização, com construções teóricas e práticas, para criar um vínculo afetivo 

com seus colaboradores, contribuindo para seu bem-estar, em termos de reconhecimento, 

relacionamento, participação e comunicação” (DEMO; NUNES, 2012, p.38). As demais 

políticas apresentaram impacto pouco significativo sobre os comportamentos de cidadania 

organizacional. O segundo objetivo do trabalho foi, portanto, alcançado. 

Finalmente, o terceiro objetivo do trabalho considerava o impacto que PPRH exercia 

sobre os fatores que compõem CCO. Os resultados mostraram que PPRH impacta de forma 

significativa as dimensões de divulgação da imagem organizacional e sugestões criativas, 

respectivamente. Por outro lado, o impacto exercido sobre cooperação com os colegas 

revelou-se pouco significativo. O fato das duas primeiras variáveis referirem-se diretamente à 

organização, sua imagem e seus processos, e por ser empregadora do indivíduo, pode explicar 

o motivo de impactos tão significativos. Já a dimensão cooperação com os colegas refere-se 

muito mais a sentimentos de amizade, coleguismo e companheirismo e não tratam da relação 

direta entre indivíduo e organização, mas entre indivíduos. Outro possível fator é que a 

tecnologia tem impactado diretamente no comportamento das pessoas, fazendo com que o 

ambiente virtual substitua relacionamentos pessoais. E-mails substituem conversas, 

conferências virtuais substituem encontros, saudações eletrônicas substituem apertos de mão. 

Talvez isto também explique que, entre as relações consideradas no terceiro objetivo 

específico deste trabalho, tenha sido verificado um menor impacto entre PPRH e cooperação 

com os colegas.   

Diante dos  resultados obtidos, as organizações devem rever como as políticas e 

práticas de recursos humanos voltadas a recrutamento e seleção, remuneração e recompensas, 

condições de trabalho, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho podem 

impactar comportamentos de cidadania organizacional entre seus colaboradores. Buscar 

integrá-las às estratégias da empresa é fator fundamental para o alcance da efetividade 

organizacional, mas igualmente importante é formulá-las de tal forma que propicie 

manifestações de cidadania organizacional. Rever os critérios de avaliação de desempenho 
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estimulando o comportamento extrapapel; remunerar o indivíduo variavelmente diante do 

algo a mais que ele ofereça à organização (não necessariamente de forma elevada, mas justa e 

compatível); estabelecer critérios de seleção onde se identifique traços de cidadania nas 

entrevistas, nos testes ou nas dinâmicas de grupo; treinar e educar o indivíduo despertando o 

altruísmo e lhe mostrando vantagens em se fazer algo a mais do que o exigido são algumas 

das possibilidades para que as organizações comecem a enxergar cidadania organizacional de 

forma empírica e não apenas teórica. 

No entanto, é fundamental também que a política de envolvimento seja melhor 

trabalhada, diante do impacto significativo que ela tem sobre CCO. O trabalhador quer algo a 

mais do que seu bem-estar no trabalho ou de um clima favorável na organização: ele quer 

autonomia, quer ter responsabilidades e participar do processo de tomada de decisões. Confiar 

é uma questão de reciprocidade que fortalece a relação indivíduo - organização. 

Vale destacar que a amostra foi composta por trabalhadores que atuam em diferentes 

organizações, em sua maioria mulheres solteiras com segundo grau completo e, portanto, 

pode ter trazido consigo algumas variáveis que impactam no resultado da pesquisa, como 

cultura organizacional. Por ser a cultura organizacional “o padrão de pressupostos básicos que 

um determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os seus 

problemas de adaptação externa e integração interna, que funcionaram suficientemente bem 

para serem considerados válidos e que, por isso, são ensinados aos novos membros como a 

maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas” (SCHEIN, 1985, 

p.9), é possível que fortes traços causados nos respondentes pela cultura organizacional 

tenham afetado diretamente o resultado da pesquisa. 

É importante considerar também que nenhuma das seis políticas que constituem 

PPRH, objetos deste estudo, aborda a questão das relações sindicais. Diante da situação 

econômica, que impacta negativamente as relações de emprego em quase todo o mundo, há 

um aparente enfraquecimento dos sindicatos. Possivelmente, em função deste 

empobrecimento, não tenha sido encontrado nenhum estudo recente que aborde o impacto das 

políticas de relacionamento com o sindicato sobre CCO. Sendo assim, sugere-se analisar o 

impacto das variáveis cultura organizacional e relações sindicais para futuras pesquisas. 

Este estudo pode conter erros de medida por meio de imprecisão na mensuração dos 

valores reais das respostas, entre outras limitações. É importante ressaltar que o objetivo deste 

trabalho foi examinar as relações entre as variáveis contidas no modelo e não diagnosticar as 

instituições onde os participantes da pesquisa trabalham. Desta forma, devido diferenças 

culturais organizacionais e locais, além dos contextos organizacionais, é possível que ocorram 
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diferenças nos resultados em relação a outros estudos, além de outras limitações. Foi possível 

verificar, também, que a maioria dos estudos não se aprofundou nas análises que 

considerassem uma maior compreensão acerca de CCO, sugerindo a ampliação dos estudos 

sobre a temática.  

Contudo, este trabalho pode gerar contribuições para novas pesquisas que abordem a 

relação entre PPRH e CCO, tanto para o campo das ciências sociais, quanto para a academia, 

para as organizações e, finalmente, para os profissionais.  

Sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas em diferentes regiões, com o objetivo 

de se obter outros delineamentos da relação entre as políticas e práticas de recursos humanos e 

os comportamentos de cidadania organizacional. 
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Apêndice 

APRESENTAÇÃO 

Este questionário pretende coletar dados para um estudo sobre o que as pessoas pensam e 

sentem em relação à empresa onde trabalham. Gostaríamos de contar com sua colaboração 

respondendo a este questionário. VOCÊ NÃO PRECISA SE IDENTIFICAR. PORTANTO, NÃO 

ESCREVA SEU NOME. Dê suas respostas conforme as instruções, não deixando NENHUMA 

questão em branco. Grato por sua colaboração.   

 

Você deve avaliar cada uma das 40 afirmativas seguintes na coluna à direita, de acordo com a escala 

abaixo, indicando o quanto você concorda ou discorda de cada uma delas, escolhendo o número (de 1 

a 5) que melhor reflete a sua percepção em relação às políticas de recursos humanos da organização 
em que você trabalha. Por favor, não deixe nenhum item em branco!  

1 

 Discordo 

totalmente da 

afirmativa 

2 

Discordo 

parcialmente da 

afirmativa 

3 

Não concordo 

nem discordo da 

afirmativa / Não 

se aplica 

4 

Concordo 

parcialmente com 

a afirmativa 

5 

Concordo 

totalmente com 

a afirmativa 

 

1 
Os processos de recrutamento (externo e interno) de candidatos a ocuparem vagas na 

organização onde eu trabalho são amplamente divulgados. 
 

2 
Os processos seletivos da organização onde eu trabalho são disputados, atraindo 

pessoas competentes. 
 

3 
Os testes de seleção da organização onde eu trabalho são conduzidos por pessoas 
capacitadas e imparciais.  

 

4 
A organização onde eu trabalho utiliza-se de vários instrumentos de seleção (ex: 

entrevistas, provas, etc.). 
 

5 
A organização onde eu trabalho divulga aos candidatos informações a respeito das 

etapas e critérios do processo seletivo.   
 

6 
A organização onde eu trabalho comunica aos candidatos seu desempenho ao final do 
processo seletivo. 

 

7 
A organização onde eu trabalho acompanha a adaptação dos seus colaboradores aos 

seus cargos. 
 

8 A organização onde eu trabalho se preocupa com meu bem-estar.  

9 A organização onde eu trabalho me trata com respeito e atenção.  

NÚMERO 
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10 
A organização onde eu trabalho procura conhecer minhas necessidades e expectativas 

profissionais. 
 

11 
A organização onde eu trabalho estimula a minha participação nas tomadas de decisão 

e resolução de problemas. 
 

12 
A organização onde eu trabalho incentiva a integração de seus colaboradores (ex: 

confraternizações, eventos sociais e esportivos, etc.). 
 

13 
A organização onde eu trabalho reconhece o trabalho que faço e os resultados que 

apresento (ex: elogios, matérias em jornais internos, etc.). 
 

14 
Na organização onde eu trabalho, os colaboradores e suas chefias desfrutam da troca 

constante de informações para o bom desempenho das funções. 
 

15 
Na organização onde eu trabalho, há um clima de compreensão e confiança dos chefes 

em relação aos seus colaboradores. 
 

16 
Na organização onde eu trabalho, há um clima de confiança e cooperação entre os 

colegas de trabalho.  
 

17 
A organização onde eu trabalho privilegia a autonomia na realização das tarefas e 
tomada de decisões. 

 

18 Na organização onde eu trabalho, há coerência entre discurso e prática gerenciais.  

19 
A organização onde eu trabalho me ajuda a desenvolver as competências necessárias à 
boa realização das minhas funções (ex: treinamentos, participação em congressos, 

etc.). 

 

20 

A organização onde eu trabalho investe em meu desenvolvimento e educação, 

propiciando meu crescimento pessoal e profissional de forma ampla (ex: patrocínio 

total ou parcial de graduações, pós-graduações, cursos de línguas, etc.). 

 

21 
Eu consigo aplicar no meu trabalho os conhecimentos e comportamentos aprendidos 

nos treinamentos/eventos de que participo. 
 

22 
A organização onde eu trabalho estimula a aprendizagem e a produção de 

conhecimento. 
 

23 
Na organização onde eu trabalho, as necessidades de treinamento são levantadas 
periodicamente. 

 

24 Na organização onde eu trabalho, os treinamentos são avaliados pelos participantes.  

25 A organização onde eu trabalho preocupa-se com a minha saúde e qualidade de vida.  

26 
A organização onde eu trabalho me oferece benefícios básicos (ex: plano de saúde, 

auxílio transporte, auxílio alimentação, etc.). 
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27 

A organização onde eu trabalho me oferece benefícios complementares (ex: convênios 

com academias, clubes e outros estabelecimentos, espaços de convivência/descanso, 

etc.). 

 

28 
Na organização onde eu trabalho, existem ações e programas de prevenção de 
acidentes e enfrentamento de incidentes. 

 

29 
A organização onde eu trabalho preocupa-se com a segurança de seus colaboradores, 

controlando o acesso de pessoas estranhas na empresa. 
 

30 
As instalações e as condições físicas (iluminação, ventilação, ruído e temperatura) do 

local onde eu trabalho são ergonômicas (adequadas e confortáveis). 
 

31 
A organização onde eu trabalho realiza avaliações de desempenho e competências 
periodicamente. 

 

32 
Na organização onde eu trabalho, a avaliação de desempenho e competências subsidia 

as decisões sobre promoções e aumento de salário. 
 

33 
Na organização onde eu trabalho, a avaliação de desempenho e competências subsidia 

a elaboração de um plano de desenvolvimento dos colaboradores. 
 

34 
Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da avaliação de 

desempenho e competências são discutidos com os colaboradores. 
 

35 
Na organização onde eu trabalho, os critérios e os resultados da avaliação de 

desempenho e competências são divulgados para os colaboradores. 
 

36 
A organização onde eu trabalho me oferece remuneração compatível com as 
oferecidas no mercado (público ou privado) para a minha função. 

 

37 
A organização onde eu trabalho me oferece remuneração compatível com as minhas 

competências e formação/escolaridade. 
 

38 
Na organização onde eu trabalho, recebo incentivos (ex: promoções/funções 

comissionadas, bônus/prêmios/gratificações, etc.). 
 

39 
Na definição de seu sistema de recompensas, a organização onde eu trabalho considera 
as expectativas e sugestões de seus colaboradores. 

 

40 
Na organização onde eu trabalho, minha remuneração é influenciada pelos meus 

resultados. 
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Abaixo estão listados vários tipos de comportamentos que as pessoas podem ter dentro ou fora da 

empresa onde trabalham. INDIQUE, COM SINCERIDADE, A FREQÜÊNCIA COM QUE 

VOCÊ FAZ ESSES COMPORTAMENTOS, ATUALMENTE. Dê suas respostas anotando, nos 
parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5), que melhor representa sua resposta. 

 

1 

Nunca faço 

2 

Poucas vezes 

faço 

3 

Às vezes faço 

4 

Muitas vezes 

faço 

5 

Sempre faço 

 

1. (   ) Quando alguém de fora fala mal dessa empresa, eu procuro defendê-la. 

2. (   ) Ofereço apoio a um colega que está com problemas pessoais. 
3. (   ) Apresento  ao meu chefe soluções para os problemas que encontro no meu trabalho. 

4.  (   ) Apresento idéias criativas para inovar o meu setor de trabalho. 

5. (   ) Ofereço orientação a um colega menos experiente no trabalho. 
6. (  ) Quando falo sobre essa empresa, passo a melhor das impressões para as pessoas que não a 

conhecem. 

7.  (  ) Apresento sugestões ao meu chefe para resolver problemas no setor onde trabalho. 

8. (   ) Apresento ao meu chefe idéias novas sobre meu trabalho. 
9. (   ) Dou orientação um colega que se sente confuso no trabalho 

10. (   ) Apresento novidades para melhorar o funcionamento do setor onde trabalho. 

11. (   ) Descrevo para meus amigos e parentes as qualidades dessa empresa. 
12. (   ) Quando estou com meus familiares, costumo elogiar essa empresa. 

13.  (   ) Ofereço ajuda a um colega que está com dificuldades no trabalho. 

14. (   ) Dou informações boas sobre essa empresa para as pessoas que me perguntam sobre ela. 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

 

1. SEXO: 1 (   ) FEMININO   2 (   ) MASCULINO 

 

2. IDADE: ____ANOS. 

 

3. ESTADO CIVIL: 1. (   ) SOLTEIRO      2. (   ) CASADO    3. (   ) OUTROS 

 

4. ESCOLARIDADE (INDIQUE O NÍVEL MAIS ALTO ALCANÇADO): 

1 (    ) 

Fundamental 

completo 

2 (   ) 

Nível médio 

completo 

3 (   )  

Superior 

completo 

4 (   ) 

Especialização 

completa 

5 (   ) 

Mestrado 

completo 

6 (    ) 

Doutorado 

completo 

 

5. TEMPO DE TRABALHO NESTA EMPRESA: ____ ANOS. 

SE FOR MENOS DE UM ANO ASSINALE AQUI: (   ) 

 

6. TIPO DE EMPRESA ONDE TRABALHA:  

1 (   ) PÚBLICA  2 (     )  PARTICULAR  3  (   ) MISTA  4 (   ) ONG 

 

7. VOCÊ ATUALMENTE OCUPA CARGO DE CHEFIA?  1 (   )  NÃO  2  (   ) SIM. 

 

8. A MAIOR PARTE DE SEU TRABALHO VOCÊ  REALIZA: 

1  (   ) SOZINHO    2 (   ) COM OUTRA PESSOA    3 (   ) EM GRUPO 


