
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS NO ENFRENTAMENTO DE PERCEPÇÕES DE 

JUSTIÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

Alessandra Bellas Romariz de Macedo 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

Novembro, 2015 

 



Alessandra Bellas Romariz de Macedo 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS NO ENFRENTAMENTO DE PERCEPÇÕES DE 

JUSTIÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Administração. 

 

Orientadora: Prof. Dra. Denise Ribeiro Medeiros 

Salles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

Novembro, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Biblioteca de Administração e Ciências Contábeis (BAC) da SDC/UFF com 
os dados fornecidos pelo (a) autor (a). 

 

 

 

 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao amor verdadeiro por fortalecer a alma, 

por alimentar sonhos e pela capacidade de nos 

ensinar a distinguir as prioridades de nossas 

vidas, dedico este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Sandra Bellas e José Ronaldo, meus pais, por me fortalecerem como indivíduo ao 

não aliviarem nos momentos em que todos os outros haveriam de fazê-lo. 

À Karine Bellas, minha irmã, por me mostrar que lutar por escolhas que nos façam 

feliz é muito melhor do que permanecer por caminhos equivocados. 

À Gabriel Pulitini, meu namorado, por acreditar em mim sempre, mesmo quando eu 

duvidava, pelo amor e carinho e pelas escutas presentes. 

Aos meus familiares por incentivarem sonhos, pelo apoio sempre presente e, 

especialmente, às minhas primas e primos, por uma vida inteira juntos. 

À prof.a Dr.a Denise Medeiros Ribeiro Salles (UFF), minha orientadora, pela paciência 

de todas as horas, por estimular a busca pelas descobertas, pela confiança depositada em meu 

trabalho e pelo exemplo de pessoa e profissional que levarei comigo para a vida. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal Fluminense pelos ensinamentos transmitidos, principalmente aos professores Carlyle 

Oliveira e Ariel Levy pela solicitude em me auxiliar nos entraves durante o desenvolvimento 

das análises quantitativas. 

Aos professores Dr. Fernando Oliveira e Dr. Joel Castro, em especial, por me 

acompanharem nesta trajetória, aceitando os convites para participar das minhas bancas de 

apresentação de projeto, qualificação da dissertação e defesa da dissertação, e guiando pelos 

conhecimentos teóricos sob seu domínio de estudo. 

Ao prof. Dr. Moisés Balassiano (IAG-PUC) por aceitar tão prontamente o convite para 

compor minha banca de defesa da dissertação, pelas revisões minuciosas que contribuíram 

para a concretude deste trabalho e pela disponibilidade e gentileza dispensadas para e na 

transmissão de seus conhecimentos. 

Aos alunos da turma de Mestrado pelo companheirismo, pelos risos, pelo momento de 

chão de corredor sujo, nunca me esquecerei deste, e especialmente à Amanda Quintela, Darah 

Maia e Kelly Weires por terem entrado tão avassaladoramente em minha vida. 

À Andrea Mieko, Airton Neto, Bruno Petrucio, Caio Cattena, Gabriel Pulitini, 

Guilherme Mussi, Lucas Oliveira, Mariana Pacheco, Vitor Ferreira e Tulio Vale, amigos de 

uma vida, por tornarem essa aventura que é viver a vida um inesgotável farfalhar de grandes 

emoções, especialmente, pela chegada de Maria Júlia. 

À Ana Carolina Fioravanti Monnerat, que mesmo não acompanhando a trajetória deste 

trabalho, chegou ao final com grande apoio, consideração e contribuições cedidas gentilmente 

para esta autora e para o trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A maquinaria da guerra econômica, não 

é, porém, um deus ex machina. Funciona porque 

homens e mulheres consentem em dela participar. 

É por intermédio do sofrimento no trabalho que 

se forma o consentimento para participar do 

sistema. Mas o sofrimento não desativa a 

maquinaria da guerra econômica. Ao contrário, 

alimenta-a, por uma sinistra inversão que cumpre 

elucidar. Na verdade, homens e mulheres criam 

defesas contra o sofrimento padecido no 

trabalho” (DEJOURS, 2014). 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Esta dissertação objetiva verificar as relações existentes entre as percepções de justiça 

organizacional, especificamente da justiça distributiva, justiça processual e justiça 

interacional, e as estratégias defensivas utilizadas por funcionários de Instituições bancárias 

públicas e privadas nos Municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, a pesquisa teve uma abordagem quanti-qualitativa, de cunho explicativo, 

descritivo e exploratório, caracterizado pela survey. Os métodos de amostragem foram não 

probabilísticos, sendo utilizados a amostragem por julgamento e amostragem “bola de neve”. 

A amostra foi composta por 127 trabalhadores de instituições bancárias públicas e privadas, 

localizadas nos Municípios de Niterói e Rio de Janeiro, que responderam ao formulário de 

pesquisa com a escala de percepção de justiça organizacional (EPJO), e destes, sete sujeitos, 

selecionados a partir da análise de cluster, participantes da entrevista semiestruturada que 

abordou sobre a justiça organizacional e as estratégias defensivas. Os dados do formulário 

foram tratados por um conjunto de procedimentos estatísticos, contendo estatística descritiva 

e análise multivariada de dados com as técnicas de análise fatorial, regressão linear múltipla e 

análise de cluster. As respostas das entrevistas foram interpretadas com base na Análise de 

Conteúdo, cuja técnica específica foi a análise categorial. Os principais resultados foram: a 

percepção de uma justiça organizacional mediana (3,07) nas instituições bancárias, com 

diferença estatisticamente significativa para a dimensão da justiça procedimental entre 

público e privado; a confirmação do modelo tridimensional para a justiça organizacional; a 

validação da justiça organizacional como um fator de segunda ordem; a validação das 

dimensões da justiça distributiva, justiça procedimental e justiça interacional como escalas 

múltiplas; o modelo de regressão da justiça organizacional, formado pelas variáveis “gênero”, 

“tipo de controle”, “tempo de trabalho na empresa” e “escolaridade”, com uma preditibilidade 

de 4,6% da variância total; a estrutura de parcionamento apontando que um maior número de 

funcionários das instituições bancárias possui uma percepção menos positiva da justiça 

organizacional, em detrimento do quantitativo que a percebe como mais justa; as estratégias 

defensivas, como por exemplo, adequação profissional para bater metas, ligação para os 

amigos; desligamento do trabalho e transferência de área; e as categorias das estratégias 

defensivas mais frequentes na comparação entre público e privado, sendo, no setor privado o 

uso da defesa explorada, fundamentada na negação e no serviço público, a defesa protetora 

com base na racionalização. Por fim, pode-se afirmar que a maior problemática das 

organizações bancárias está relacionada à dimensão distributiva, seguida da procedimental e 

da interacional, e que há indícios de uma relação passível de interpretação entre as dimensões 

da justiça organizacional e os tipos de estratégias defensivas e suas categorias utilizadas pelos 

funcionários de instituições bancárias públicas e privadas. 

 

 

Palavras-chave: Comportamento humano organizacional. Percepção de Justiça 

Organizacional. Psicodinâmica do Trabalho. Estratégias defensivas. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims at verifying the relationships between organizational justice 

perceptions, specifically of distributive justice, procedural justice and interactional justice, 

and the defensive strategies used by employees of public and private banking institutions in 

the cities of Niterói and Rio de Janeiro. The methodology used has a quantitative and 

qualitative approach, is explanatory, descriptive and exploratory, characterized by the survey. 

The sampling methods were not probabilistic, trial and "snowball" sampling were used. The 

sample consisted of 127 employees of public and private bank institutions, located in the 

cities of Niteroi and Rio de Janeiro, who answered the survey form with the organizational 

justice perception scale (EPJO), and from these, seven subjects were selected using cluster 

analysis to participate in a semi-structured interview about organizational justice and defense 

strategies. Form data was treated by a set of statistical procedures, containing descriptive 

statistics and multivariate data analysis using factor analysis, multiple and linear regression 

and cluster analysis. The answers from the interviews were interpreted using Content analysis, 

more specifically the Categorical analysis technique. The main results were: the perception of 

a median organizational justice (3.07) in banking institutions, with a statistically significant 

difference in the extent of procedural fairness between public and private; the confirmation of 

the three-dimensional model for organizational justice; the validation of organizational justice 

as a factor of second order; validation of the dimensions of distributive justice, procedural 

justice, and interactional justice as multiple scales; the regression model of organizational 

justice, formed by the variables "gender", "type of control", "working time in the company" 

and "education" with a predictability of 4.6% of the total variance; the partitioning structure in 

the cluster analysis pointing to a greater number of employees of banking institutions having a 

less positive perception of organizational justice, at the expense of the majority, who realize it 

as fairer; defensive strategies, such as professional suiting to achieve goals, calling a friend; 

disconnection from work and area transfer; and the most common defensive strategies 

categories when comparing public and private institutions, being, the use of explored defense 

based on denial and the protective defense based on rationalization, the most common 

strategies at private and public institutions respectively. Finally, it can be said that the biggest 

problem of banking organizations is related to the distributive dimension, followed by 

procedural and interactional, and there is evidence of a relationship, open to interpretation, 

between the dimensions of organizational justice and the types of defensive strategies and 

their categories used by the staff of public and private banking institutions. 

 

 

Keywords: Organizational human behavior. Organizational justice perception. Work 

psychodynamic. Defensive strategies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Justiça, como um campo autônomo de conhecimento, resultou da experiência 

humana acumulada em milênios de anos. Precisar o momento em que ocorreu, quando o 

homem teve a intuição primeira de elaborar algo sobre padrões justos, é insondável. Contudo, 

antes desse momento de autoconsciência espiritual, a Justiça permanecia no campo do divino, 

sendo a primeira ideia a esse respeito atribuída à visão de Universo de Platão, em que o 

filósofo compreendia a justiça como um “conjunto de arquétipos ideais, não criados pelo 

homem, mas antes por ele recebidos como complexo de diretrizes a serem seguidas”. Essa 

compreensão, concebida como uma ordem justa ou harmônica, preconizada pela obediência à 

ordem cósmica, é considerada como a primeira noção fundamental de justiça. Ao longo da 

História, a essencialidade da justiça inseriu-a em distintos conjuntos de interesses e ideias. 

Nesse sentido, foram estabelecidas relações com áreas de diversas naturezas, desde a filosofia 

à religião, da sociologia à política, da moralidade ao jurídico (REALE, 2001, p. 122). 

Ao se tratar da filosofia, os trabalhos elaborados pelos autores Hegel (2002) e Marx 

(1996) merecem destaque por enriquecerem o entendimento sobre a idiossincrasia de qualquer 

teorização. Dentre outras elocubrações, esses autores formularam duas possíveis crenças para 

desvendar a razão e sua explicação do mundo, a saber: o espírito e a materialidade, 

respectivamente. Hegel (2002) era um idealista e, apesar de reconhecer a realidade da 

natureza das coisas, defendeu que a construção do mundo é determinada pela razão, ao passo 

que Marx (1996) inverteu esse pensamento, afirmando que a realidade das coisas leva aos 

pensamentos. Contudo, independe da fonte geradora, ambos discorrem sobre a dialética entre 

materialidade e espírito. 

Na dialética, a ausência de distinção entre sujeito e objeto é uma das características 

mais importantes. A justiça caminha nesse sentido, extrapolando os limites do homem e da 

sociedade, e alcançando o meio organizacional. Na doutrina majoritária, a Justiça é dividida 

em dois conceitos, um subjetivo e o outro objetivo. Neste trabalho, importa a definição 

apresentada pela primeira doutrina. A justiça, segundo o conceito subjetivo, “aparece sempre 

atrelada ao conceito de justo, como uma faculdade, como uma qualidade da pessoa, uma 

questão moral”, ao passo, em seu conceito objetivo, a justiça é “empregada para designar o 

Poder Judiciário e seus órgãos, incumbidos de dar solução justa aos casos que lhes são 

submetidos” (GODOY, 2009, p. 1). 

Assim, a justiça, uma das questões basilares da História, oferece os fundamentos 

teóricos para o surgimento de estudos na área da justiça no trabalho e, posteriormente, como 
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consequência desta, da “justiça organizacional”. Os primeiros estudos sobre justiça no 

trabalho remontam ao início da década de 1960, com as pesquisas, principalmente, de Adams 

(1964; 1965) e Adams e Jacobsen (1964) (ASSMAR; FERREIRA, 2004; FILENGA; 

SIQUEIRA, 2006). Mas, foi somente no final do ano de 1980 que esse campo de estudo se 

expandiu e o termo justiça organizacional foi cunhado por Jerald Greenberg (1987) para tratar 

centralmente da relação entre indivíduos e organizações (ASSMAR; FERREIRA; SOUTO, 

2005). 

Dentre as diversas definições apresentadas para o referido termo, este trabalho está 

pautado na desenvolvida por Mendonça et al. (2003). Nela, a Justiça Organizacional parte do 

princípio da existência de estrutura tridimensional, sendo a justiça distributiva a que 

corresponderia aos resultados de uma determinada distribuição; a justiça procedimental, a que 

contemplaria os procedimentos formais aplicados por aqueles que decidem sobre a 

distribuição; e a justiça interacional, aquela que abarcaria a qualidade do relacionamento 

interpessoal entre chefias e empregados, especialmente no que se refere à comunicação dos 

resultados e à natureza das explicações. 

Desde a expansão do termo, diversos estudos vêm sendo realizados à luz das teorias da 

justiça organizacional. A ênfase mais recente recai sobre as consequências geradas por 

percepções continuadas de injustiças por parte do trabalhador em relação à organização de 

trabalho. Tais consequências podem refletir níveis elevados de insatisfação, desmotivação, 

estresse, comportamentos contraprodutivos e retaliatórios, podendo culminar em problemas 

para a saúde e para o bem-estar do funcionário no trabalho, entre outros males, de acordo com 

Assmar e Ferreira (2004). Essa situação gera efeitos negativos no ambiente de trabalho, 

podendo ser potencializados por um contexto sócio-econômico-cultural hostil. 

Essas afirmações e o viés de valorização do indivíduo no ambiente de trabalho 

apontam para a importância de compreensão das relações humanas nesse contexto, uma vez 

que estas interferem tanto na produtividade da empresa como na saúde do trabalhador. Sendo 

assim, este trabalho pretende contribuir ao entendimento do comportamento humano nas 

organizações quanto às percepções de justiça organizacional e as reações às diferentes 

situações dessas práticas, denominadas de estratégias defensivas. 

A delimitação do contexto para compreensão dos construtos levantados baseou-se no 

panorama das instituições bancárias. Segundo Segnini (1999), o final da década de 1990 e 

início do século XXI marcou o contexto bancário brasileiro com reestruturações que 

trouxeram o desemprego, subcontratação e intensificação do trabalho como consequências. 

Estudos realizados na época identificaram sofrimento dos trabalhadores nas organizações 
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devido, principalmente, à sobrecarga no trabalho (MENDES; COSTA; BARROS, 2003; 

PALÁCIOS; DUARTE; CÂMARA, 2002; RESENDE; MENDES, 2004). 

Atualmente, a pesquisa do emprego bancário confirmou o cenário instável ao 

identificar oscilações, com prevalecimento negativo entre o saldo contratual e o demissionário 

no período de janeiro de 2013 até setembro de 2014 (DIEESE, 2014a). Sendo assim, 

considera-se os funcionários de instituições bancárias como uma fonte relevante para 

averiguar mudanças nos ambientes de trabalho e as relações daqueles com este. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho objetiva verificar as relações existentes entre as percepções de justiça 

organizacional, especificamente da justiça distributiva, justiça processual e justiça 

interacional, e as estratégias defensivas utilizadas por funcionários de instituições bancárias 

públicas e privadas nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro (RJ). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Levantar as percepções de justiça organizacional, especificamente da justiça 

distributiva, justiça processual e justiça interacional, dos funcionários de 

instituições bancárias públicas e privadas. 

b) Verificar correlações entre as percepções de justiça organizacional, especificamente 

da justiça distributiva, justiça processual e justiça interacional e as variáveis 

demográficas e funcionais. 

c) Identificar as estratégias defensivas utilizadas por funcionários de instituições 

bancárias públicas e privadas no enfrentamento de injustiças organizacionais. 

d) Relacionar as estratégias defensivas averiguadas e as percepções de justiça 

organizacional, especificamente as que se referem à justiça distributiva, justiça 

processual e justiça interacional. 

 

1.3 SUPOSIÇÕES 

 

A suposição pode ser considerada como uma antecipação da resposta ao problema e 

possui relação associativa com pesquisas que utilizam métodos de cunho mais qualitativo, 
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pois busca confirmação ou refutação das afirmações estabelecidas via mecanismos não 

estatísticos (VERGARA, 2013, p. 21). Assim, este estudo parte das seguintes suposições: 

a) Os funcionários de instituições bancárias públicas percebem a justiça 

organizacional da empresa de forma significativamente discrepante daqueles que 

trabalham em instituições bancárias privadas, em virtude da estrutura de 

funcionamento alicerçada, culminando em estratégias defensivas igualmente 

diferenciadas. 

b) A adoção de práticas de reconhecimento e valorização profissional por parte das 

organizações contribui para minimizar os efeitos das percepções negativas de 

justiça organizacional e assim fortalecer as estratégias defensivas no enfrentamento 

dessas percepções. 

c) As dimensões da justiça organizacional, incluídas a justiça distributiva, justiça 

processual e justiça interacional, apresentam associação passível de interpretação 

com grupos de estratégias defensivas utilizadas pelos funcionários de instituições 

bancárias públicas e privadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do estudo. Foi construído de forma a 

contemplar cinco áreas temáticas: (1) justiça; (2) estudo bibliométrico referente aos trabalhos 

científicos que correlacionam, de alguma forma, a justiça organizacional e as estratégias 

defensivas; (3) justiça organizacional; (4) psicodinâmica do trabalho, com foco no conceito 

das estratégias defensivas; e (5) as relações de trabalho nas instituições bancárias. 

 

2.1 A JUSTIÇA ORGANIZACIONAL COMO UMA FACETA DA JUSTIÇA DAS 

RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Nesta seção são abordados tópicos condizentes à área da Justiça. O propósito foi 

apresentar um breve histórico da temática, o conceito do termo, com o intuito de 

posteriormente estabelecer as distinções e congruências existentes com a justiça 

organizacional e, ainda, salientar os impactos significativos que podem ser gerados nas 

relações humanas. Não há a pretensão de realizar uma revisão de literatura que contribua para 

a área da ciência política, apenas pretende-se estabelecer informações introdutórias aos 

estudiosos da Administração para discutir posteriormente uma das temáticas centrais do 

trabalho, a justiça organizacional. 

Segundo Rawls:  

 

A justiça é uma virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é 

dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica que seja, deve-se 

rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira; da mesma maneira que as leis e 

as instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem ser 

reformuladas ou abolidas se forem injustas. Cada pessoa possui uma inviolabilidade 

fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Por 

isso, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem 

maior desfrutado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a poucos 

sejam contrabalançados pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos. 

Por conseguinte, na sociedade justa as liberdades da cidadania igual são 

consideradas irrevogáveis; os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a 

negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais. A única coisa que nos 

permite aquiescer a uma teoria errônea é a falta de uma melhor; de maneira análoga, 

a injustiça só é tolerável quando é necessária para evitar uma injustiça ainda maior. 

Por serem as virtudes primeiras das atividades humanas, a verdade e a justiça não 

aceitam compromissos (RAWLS, 2010, p.4). 

 

No processo histórico da justiça como um campo autônomo do conhecimento, tem-se 

que o momento inicial de autoconsciência é insondável, mas o surgimento da primeira noção 

fundamental de justiça ocorreu a partir da visão de Universo de Platão, ainda na Grécia 
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Antiga. Compreendido como um “conjunto de arquétipos ideais, não criados pelo homem, 

mas antes por ele recebidos como complexo de diretrizes a serem seguidas”, concebia-se a 

ideia de uma ordem justa ou harmônica preconizada pela obediência de uma ordem cósmica. 

Ao longo da História, a essencialidade da justiça inseriu-a em distintos conjuntos de interesses 

e ideias; assim, foram estabelecidas relações com áreas de diversas naturezas, desde a 

filosofia à religião, da sociologia à política, da moralidade ao jurídico (REALE, 2001, p. 122). 

Desde então, os seres humanos desafiam o conceito de “Justiça” questionando até que 

ponto o Direito tem a ver com Justiça, já que caminha ao lado dele, ou melhor, como alguns 

afirmam, dele deriva, e até que ponto se identifica com o justo. Assim, o conceito de “Justiça” 

é tido como extremamente díspare para a maioria dos grandes pensadores e cada qual 

conceitua a Justiça sob uma perspectiva distinta e própria. Contudo, na doutrina majoritária, 

ela é classificada segundo dois conceitos, um subjetivo e outro objetivo. Na concepção 

subjetiva, a justiça “aparece sempre atrelada ao conceito de justo, como uma faculdade, como 

uma qualidade da pessoa, uma questão moral”, ao passo que, a justiça, em seu conceito 

objetivo é “empregada para designar o Poder Judiciário e seus órgãos, incumbidos de dar 

solução justa aos casos que lhes são submetidos” (GODOY, 2009, p. 1). 

No campo objetivo, com foco no direito do trabalho, o questionamento social emergiu 

a partir de diversos fatos históricos, incluídos os movimentos políticos na Europa. Estes 

eventos foram influenciados por documentos como o lançamento, em 1848, do manifesto 

escrito por Marx e Engels, e da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891, 

responsáveis por incentivar a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e vida 

em sociedade (ADORNO JÚNIOR, 2011). O pioneirismo do constitucionalismo social foi 

atribuído à Constituição suíça de 1874, mesmo que a Constituição francesa de 1848 tenha 

sido efetivamente a primeira norma fundamental a contemplar os direitos sociais 

(SUSSEKING, 2001 apud ADORNO JÚNIOR, 2011). 

No Brasil, cenário semelhante ao que deu causa à mudança da função do Estado na 

Europa, ocorreu com a migração de trabalhadores, notadamente europeus, para as cidades do 

país, quando foram flagrados, por exemplos, movimentos grevistas de baixo impacto, entre 

1917 e 1920. Todavia, foi somente em 1930, com o Governo de Getúlio Vargas, que o Estado 

brasileiro mudou seu posicionamento frente às relações de trabalho, atitude influenciada pelo 

Tratado de Versalhes e, novamente, pela encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, de 

1891. Legislativamente, a proteção dos direitos sociais foi inserida na Constituição de 1934, 

reforçada na instituição do Estado Novo, em 1937 e, finalmente, na Consolidação das Leis do 
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Trabalho, em 1943 (BIAVASCHI, 2007; NASCIMENTO, 2007 apud ADORNO JÚNIOR, 

2011). 

Com a evolução desses fatos históricos primordiais, alcançou-se uma definição 

vigente no Direito do Trabalho brasileiro - um conjunto de normas, princípios e instituições 

atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, com vistas a assegurar 

melhores condições sociais e de trabalho ao trabalhador, segundo as medidas de proteção que 

lhe são asseguradas (BARROS, 2008; DELGADO, 2010 apud MARGARIDA, 2011). Ainda 

abordando o Brasil, a configuração de Estado atual prevê, desde 1941, a Justiça do Trabalho 

como um órgão de aplicação da legislação trabalhista, integrado ao Poder Judiciário a partir 

da Constituição de 1946 (ADORNO JÚNIOR, 2011). 

Analisando a concepção subjetiva, o conceito de justiça pode ser relacionado à ideia 

de percepção, remetendo ao conceito de justiça organizacional. A percepção, por sua vez, traz 

um sentido denotativo singelo – ato, efeito ou faculdade de perceber (FERREIRA, 1993, p. 

416). Todavia, ao analisar o potencial conotativo do termo, conclui-se que o ser humano é 

regido por aquilo que ele percebe da realidade. Assim, a importância atribuída ao estudo deste 

modus operandi torna-se fundamental para a compreensão das relações humanas, sejam elas 

fora ou dentro do contexto organizacional. 

A partir do exposto, pode-se supor que a justiça organizacional encontra-se em uma 

linha de concepção diferenciada daquela em que se posta a justiça do trabalho. Assim, com o 

intuito de esquematizar a ideia estrutural dos termos apresentados nesta seção, a saber: justiça, 

justiça do trabalho e justiça organizacional, elaborou-se o organograma hierárquico, conforme 

apresentado na Figura 1. Vale salientar que a estrutura demonstrada foi concebida por um viés 

simplista das relações existentes entre aquelas, não se excluindo, por exemplo, a possível 

existência de percepções de justiça organizacional influenciadas pela falta de justiça no 

trabalho. 

 

Figura 1 – Estrutura simplificada dos termos de justiça, justiça do trabalho e justiça organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Por fim, apontando-se as divergências dos imperativos conceituais, deve-se seguir as 

orientações de Rawls (1997, p. 57), no sentido de que os “princípios da justiça para 

instituições não devem ser confundidos com os princípios que se aplicam aos indivíduos e às 

suas ações em circunstâncias particulares. Esses dois tipos de princípios se aplicam a 

diferentes sujeitos e devem ser discutidos separadamente”. Isto posto, entende-se que as 

relações trabalhistas e/ou a justiça de direito, seja ela processual, trabalhista, administrativa, 

pautam-se em princípios regidos separadamente daqueles da justiça organizacional, de forma 

a serem desconsiderados neste trabalho, dando espaço apenas aos princípios da justiça 

organizacional, discutidos posteriormente. 

 

2.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO: O ESTADO DA ARTE DIALÉTICO DA JUSTIÇA 

ORGANIZACIONAL E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS 

 

Este trabalho tem como uma das suas missões estabelecer um diálogo entre duas áreas 

temáticas com substancial concretude no meio científico: a justiça organizacional e as 

estratégias defensivas. Essa contribuição, tida como relevante, levou à construção desta seção 

com o objetivo de verificar o estado da arte das temáticas escolhidas para investigação, a 

partir do método da bibliometria. O estudo bibliométrico é um método quantitativo de 

avaliação que permite medir os fluxos da informação, a comunicação acadêmica e a difusão 

do conhecimento científico (VANTI, 2002). 

Como procedimento adotou-se a pesquisa por textos acadêmicos que fizessem relação 

entre o termo “justiça organizacional” e “estratégias defensivas”, no período de junho a julho 

de 2014. Durante o levantamento da bibliografia, percebeu-se que não havia elevado número 

de publicações que atendessem ao critério estipulado, por isso, nenhum filtro quanto à data de 

publicação foi utilizado. Pela mesma razão exposta, não se limitou o número de bases de 

dados, buscando o maior número dentre as bases relevantes para realização da pesquisa 

inicial. As bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, a Scielo, o Periódico 

CAPES, Spell, Pepsic e ANPAD. A base de dados Scopus exigia cadastro e foi 

desconsiderada. No Quadro 1 foram relacionados as bases de dados utilizadas e o número de 

documentos retornados. 
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Quadro 1 – Levantamento bibliográfico da justiça organizacional e estratégicas defensivas 

Referência Base de dados Forma de pesquisa Qtd. 

1 Google Acadêmico "justiça organizacional" "estratégia defensiva" 3 

2 Google Acadêmico "justiça organizacional" "estratégias defensivas" 17 

3 Scielo – Busca avançada justiça organizacional and estratégias defensivas 0 

4 Periódicos CAPES justiça organizacional e estratégias defensivas 1 

5 Scopus Cadastro requerido - 

6 Spell justiça organizacional / estratégias defensivas 0 

7 Pepsic justiça organizacional and estratégias defensivas 0 

8 ANPAD justiça organizacional / estratégias defensivas 0 

TOTAL 21 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

À medida que os resultados eram evidenciados, os documentos foram baixados e 

salvos para que não houvesse perda da informação. Concomitantemente a este procedimento, 

duas análises foram realizadas. 

A primeira, somente para elencar as partes, mas desobedecendo a uma ordem 

específica, tabulou os arquivos de acordo com o tipo de documento apresentado (artigo, 

dissertação, tese, citação e livro).  

Na segunda, os registros foram verificados quanto à duplicidade do material, para 

levantamento da quantidade total final. A conclusão dessa etapa pode ser observada no 

Quadro 2. 

Na verificação de duplicidade ou não conformidade dos resultados com os critérios 

estabelecidos, a referência 1, conforme apresentado no Quadro 1, teve um de seus artigos 

descartados por duplicidade. Esse artigo foi o intitulado “Reconhecimento no trabalho: 

perspectivas e questões contemporâneas”, que se repetia pelo título em inglês. 

Na referência 2, foram excluídos quatro resultados, sendo um deles pela categorização 

de citação; outro, por representar um projeto; e os dois últimos, o artigo intitulado 

“Trabalhadores afastados por transtornos mentais e de comportamento: o retorno ao ambiente 

de trabalho e suas consequências na vida laboral e pessoal de alguns bancários” e o artigo 

“Sistemas contemporâneos de desempenho e remuneração: condicionantes do assédio moral 

no Brasil?”, por duplicidade. 
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Quadro 2 – Tipo e duplicidade dos trabalhos pesquisados no estudo bibliométrico 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O resultado final fechou em 14 fontes acadêmicas, numeradas conforme o Quadro 3, 

para facilitar as análises e o acompanhamento do leitor. 

  

Referência Base de dados Tipo Título Análise

1 Google Acadêmico Artigo Reconhecimento no trabalho: perspectivas e questões contemporâneas. Duplicado

1 Google Acadêmico Livro grátis
Configuração estrutural do campo científico em estudos organizacionais no 

Brasil - o período 1997-2007.
-

2 Google Acadêmico Artigo
Experiências de injustiça, sofrimento e retaliação no contexto de uma 

organização pública do estado de Goiás.
Duplicado

2 Google Acadêmico Dissertação
O impacto das percepções de justiça organizacional sobre as vivências de 

prazer e sofrimento no trabalho.
-

2 Google Acadêmico Citação

Tratamento, respeito, direitos e sensibilidade: o fenômeno 'justiça 

organizacional' no contexto universitário sob a perspectiva de docentes-

gestores.

Excluído

2 Google Acadêmico Artigo A denúncia pública do assédio moral no Brasil. -

2 Google Acadêmico Artigo
Sistemas contemporâneos de desempenho e remuneração: condicionantes do 

assédio moral no Brasil?
Duplicado

2

Google Acadêmico 

e Periódicos 

CAPES

Artigo

Trabalhadores Afastados por Transtornos Mentais e de Comportamento: o 

Retorno ao Ambiente de Trabalho e suas Consequências na Vida Laboral e 

Pessoal de Alguns Bancários.

Duplicado

2 Google Acadêmico Dissertação
Investigando a saúde mental de trabalhadores: as relações entre suporte 

organizacional, satisfação e sentimentos de prazer e sofrimento no trabalho.
-

2 Google Acadêmico Dissertação

Política de gestão de pessoas, clima organizacional e absenteísmo por 

depressão, transtornos de ansiedade e estresse num banco público: uma 

pesquisa exploratória.

-

2 Google Acadêmico Dissertação
Realização profissional, prazer e sofrimento no trabalho e valores - um estudo 

com profissionais de nível superior.
-

2 Google Acadêmico Tese Estresse no trabalho e desempenho dos enfermeiros do Hospital Escola. -

2 Google Acadêmico Projeto
Projeto pedagógico curso superior de tecnologia em gestão de recursos 

humanos.
Excluído

2 Google Acadêmico Dissertação A síndrome de burnout no trabalho de assistência à saúde. -

2 Google Acadêmico Dissertação
Indicadores de qualidade de vida no trabalho - um estudo comparativo entre o 

corpo docente de instituições públicas e privadas de Moçambique.
-

2 Google Acadêmico Dissertação Estresse qualidade de vida e percepção de suporte familiares em porteiros. -

14TOTAL
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Quadro 3– Fontes acadêmicas do estudo bibliométrico validadas para a pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Em seguida, os arquivos remanescentes foram analisados individualmente, por um 

processo de rápida verificação, que consistia na busca das palavras-chave (justiça 

organizacional e estratégias defensivas) no corpo do texto, para verificar a existência de reais 

relações ou apenas a citação dos termos em separado, juntamente com a análise dos resumos e 

objetivos. 

No trabalho 1, as estratégias defensivas foram citadas como uma das quatro principais 

consequências para os trabalhadores, devido à precarização das relações de trabalho (JORGE, 

2010). No trabalho 2, a justiça organizacional foi mencionada como um dos fatores 

considerados fundamentais na cultura da organização (MOREIRA, 2006). No trabalho 3, a 

estratégia defensiva foi referida como um enfoque alternativo de pesquisa, uma perspectiva 

epistemológica, ou seja, não tratava do conceito de estratégias defensivas da Psicodinâmica 

do Trabalho (FRANCISCONI, 2008). No trabalho 4, o termo estratégias defensivas aparecia 

em uma referência bibliográfica (ALVES, 2008). No trabalho 5, não são mencionados os 

termos estratégias defensivas e justiça organizacional (SERRA, 2006). 

No trabalho 6, as estratégias defensivas foram teorizadas como suscitadas pelo 

sofrimento; e a justiça organizacional, como uma das preditoras da Síndrome de Burnout 

(MULLER, 2004). No trabalho 7, a justiça organizacional foi descrita como participante no 

impacto da confiança do empregado e em uma citação indireta, e também apareceu em um 

Código Tipo Título

1 Tese Estresse no trabalho e desempenho dos enfermeiros do Hospital Escola.

2 Dissertação
Política de gestão de pessoas, clima organizacional e absenteísmo por depressão, transtornos de 

ansiedade e estresse num banco público: uma pesquisa exploratória.

3 Livro grátis
Configuração estrutural do campo científico em estudos organizacionais no Brasil - o período 1997-

2007.

4 Dissertação Estresse qualidade de vida e percepção de suporte familiares em porteiros.

5 Dissertação
Indicadores de qualidade de vida no trabalho - um estudo comparativo entre o corpo docente de 

instituições públicas e privadas de Moçambique.

6 Dissertação A síndrome de burnout no trabalho de assistência à saúde.

7 Dissertação
Realização profissional, prazer e sofrimento no trabalho e valores - um estudo com profissionais de 

nível superior.

8 Dissertação
Investigando a saúde mental de trabalhadores: as relações entre suporte organizacional, satisfação e 

sentimentos de prazer e sofrimento no trabalho.

9 Dissertação
O impacto das percepções de justiça organizacional sobre as vivências de prazer e sofrimento no 

trabalho.

10 Artigo Reconhecimento no trabalho: perspectivas e questões contemporâneas.

11 Artigo
Experiências de injustiça, sofrimento e retaliação no contexto de uma organização pública do estado 

de Goiás.

12 Artigo
Trabalhadores Afastados por Transtornos Mentais e de Comportamento: o Retorno ao Ambiente de 

Trabalho e suas Consequências na Vida Laboral e Pessoal de Alguns Bancários.

13 Artigo Sistemas contemporâneos de desempenho e remuneração: condicionantes do assédio moral no Brasil?

14 Artigo A denúncia pública do assédio moral no Brasil.
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título da referência bibliográfica (GUIMARÃES, 2005). No trabalho 8, a justiça 

organizacional apareceu no título de uma referência bibliográfica (PRADO, 2005). 

No trabalho 9, não houve correlação direta entre justiça organizacional e as estratégias 

defensivas, mas houve a interligação entre as percepções de justiça organizacional e as 

vivências de prazer e sofrimento, conceito debatido pela Psicodinâmica do Trabalho e que é 

concebido como a estrutura inicial para analisar as estratégias defensivas (MEIRELES, 2006). 

Por isso, a dissertação foi selecionada para a etapa seguinte. 

No trabalho 10, a justiça organizacional foi citada como uma abordagem teórica que 

contribui para o entendimento do reconhecimento no trabalho, pois enfatiza que os sujeitos 

organizacionais não são sensíveis apenas a recompensas de cunho procedimental, mas 

também as relações de longo prazo, ao respeito dado aos seus direitos pessoais e à 

transparência das decisões tomadas (BENDASSOLLI, 2012). 

No trabalho 11, a justiça organizacional foi debatida no artigo com o objetivo de 

analisar se o fato de os trabalhadores perceberem como injustas suas relações com a 

organização poderia gerar sofrimento, provocando reações retaliatórias. As estratégias 

defensivas, por sua vez, foram inseridas nesse contexto por representar analogia às reações à 

injustiça reveladas pelo campo. Assim, o estudo foi selecionado para a etapa seguinte 

(MENDONÇA; MENDES, 2005). 

O trabalho 12 apresentou uma pesquisa realizada junto aos bancários, utilizando como 

referencial teórico um estudo de Ayres et al. (2002) sobre tecnoestresse em bancários, cujo 

título mencionou o termo “estratégias defensivas” (OLIVEIRA; PEREZ; BEHR, 2011). 

O trabalho 13, ao abordar a temática dos sistemas contemporâneos de desempenho, 

apenas menciona as estratégias defensivas, ou mecanismo de regulação, responsáveis pela 

busca de proteção e recuperação da saúde, quando há o sofrimento provocado pelo medo da 

exclusão do trabalho (SOUZA; SOUZA, 2008). O trabalho 14 foi de uma das autoras do 

trabalho 13, por isso, identificou-se que o termo “estratégias defensivas” fora utilizado em 

parâmetros semelhantes aos do trabalho anterior, quando referenciou que ocorre estímulo às 

estratégias defensivas, ou mecanismo de regulação, quando o sofrimento emana um 

sentimento de inutilidade, explicitado por meio de múltiplas manifestações de estresse 

(SOUZA, 2010). 

Posteriormente, realizou-se uma leitura sistemática dos arquivos selecionados, a saber: 

os trabalhos 9 e 11, cujos resultados estão apresentados a seguir. A dissertação classificada 

como trabalho 9 foi defendida em 2006, na Universidade Católica de Goiás. Referente ao 

método, o trabalho foi de cunho exploratório-explicativo, em uma abordagem quantitativa, 
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utilizando os questionários da Escala de Percepção de Justiça Organizacional (EPJO) e Escala 

de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho (EIPST), aplicados a uma organização 

pública (MEIRELES, 2006). 

Os principais resultados foram a constatação, por regressões hierárquicas e múltiplas, 

de que a justiça distributiva foi preditora de vivências de prazer em uma relação direta, mas 

perdeu significância quando a justiça processual foi inserida como mediadora. Isso levou a 

concluir que o prazer se relaciona com a percepção de procedimentos organizacionais justos. 

A justiça distributiva foi preditora do sofrimento em uma relação direta, contudo, ao inserir a 

mediação da justiça processual, esta passa a predizer o sofrimento, mas, de fato, a maior 

preditora foi a justiça interacional, todas em uma relação negativa. Uma hipótese explicativa 

levantada foi a de que havia uma relação entre as percepções de justiça interacional e o caráter 

afetivo atribuído ao sofrimento (MEIRELES, 2006). 

Também se percebeu que a justiça distributiva e a justiça procedimental foram 

preditoras da justiça interacional em uma relação direta, levando a entender que os 

trabalhadores podem perceber o tratamento recebido pela chefia e por seus pares como justo 

se a percepção sobre os benefícios e recompensas e dos procedimentos organizacionais forem 

justos. A justiça distributiva também foi preditora da justiça procedimental, significando que 

os sujeitos percebem os procedimentos organizacionais como justos se perceberem que seus 

benefícios e recompensas também o são (MEIRELES, 2006). 

O artigo codificado como trabalho 11 foi publicado na Revista Psicologia em Estudo, 

de Maringuá (PR), em 2005. Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo foi 

classificado como empírico, de abordagem qualitativa, realizado por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com sujeitos de empresa pública. A temática trabalhou com conceitos 

fundamentados na Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho, assim como da justiça 

organizacional e atitudes retaliatórias, e sustentada pela abordagem da Psicodinâmica do 

Trabalho (MENDONÇA; MENDES, 2005). 

Os principais resultados, julgados de relevância para este estudo, foram a constatação 

das reações mais comuns às injustiças experienciadas e os objetivos dessas reações, de acordo 

com suas categorias-síntese. As reações mais comuns foram o conformismo, o boicote, as 

reclamações com a chefia e a busca dos motivos da injustiça. As categorias amplas para 

direcionamento das reações foram: reações de retirada do comprometimento e do 

envolvimento com o trabalho e reações de ataque. Essas reações foram, ainda, consideradas 

como análogas às estratégias defensivas, considerando que pressupõem comportamentos de 

negação, racionalização, individualismo e até cinismo. Os objetivos levantados foram o 
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contra-ataque à instituição e a restauração da satisfação no trabalho (MENDONÇA; 

MENDES, 2005). 

Assim, os resultados obtidos a partir do estudo bibliométrico demonstraram a 

existência pequena de trabalhos que relacionam justiça organizacional a estratégias 

defensivas, em alguma medida. Essa relação ocorreu por meio de diálogos estabelecidos entre 

a justiça organizacional e as vivências de prazer e sofrimento ou da justiça organizacional 

com o sofrimento e atitudes retaliatórias, consideradas análogas às estratégias defensivas. Isto 

posto, o referencial bibliográfico seguiu contemplando discussões sobre a justiça 

organizacional, as estratégias defensivas e do objeto em estudo (bancários). 

 

2.3 PERCEPÇÕES DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL COMO (DES)ESTABILIZADORA 

DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar o estado da arte da temática justiça 

organizacional. Para tanto, foram contemplados conceitos de autores precursores dos fatores 

da justiça organizacional, como justiça distributiva, justiça processual, justiça interacional, 

entre outros, e as perspectivas emergidas a partir destas iniciais. Também foram elucidados 

resultados de pesquisas que fornecem base teórica para a discussão. 

Uma das questões basilares da história recai sobre os conceitos de justiça. Essas 

premissas fundamentais oferecem o arcabouço teórico para o surgimento de estudos na área 

da justiça do trabalho e, posteriormente, como consequência desta, da “justiça 

organizacional”. Os primeiros estudos sobre justiça no trabalho remontam ao início da década 

de 1960, com as pesquisas, principalmente, de Adams (1964, 1965) e Adams e Jacobsen 

(1964), conforme citado por Assmar e Ferreira (2004) e por Filenga e Siqueira (2006). Foi a 

partir desse momento que a Justiça se firmou como um campo autônomo de estudo dentro da 

Psicologia Social, mais especificamente no âmbito da Psicologia Social da Justiça. 

Segundo Assmar, Ferreira e Souto (2005, p. 443), a Psicologia Social da Justiça 

direciona a demonstrar: 

 

[...] o papel crucial que os valores, crenças e sentimentos sobre o que é justo ou 

injusto têm sobre as ações humanas. Os estudos sociopsicológicos sobre justiça vêm 

revelando que os julgamentos sobre o que é justo e merecido, sobre direitos e 

deveres, sobre o certo e o errado estão na base dos sentimentos, atitudes e 

comportamentos das pessoas em suas interações com os outros. 
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Decorridos 20 anos de estudos na área da Psicologia Social da Justiça, Jerald 

Greenberg (1987) cunha o termo “justiça organizacional”, com o objetivo de tratar 

especificamente da relação entre indivíduos e organizações. Esse novo conceito expande o 

campo e marca o início da reunião dos estudos sobre as concepções, percepções e reações dos 

funcionários à percepção de justiças relacionadas às organizações em que trabalham 

(ASSMAR; FERREIRA; SOUTO, 2005). 

Em linhas gerais, a Justiça Organizacional pode ser definida como um “campo da 

Psicologia da Justiça aplicada aos ambientes organizacionais, sendo focalizadas as percepções 

de justiça existentes nas relações entre trabalhadores e suas organizações” (ASSMAR; 

FERREIRA; SOUTO, 2005, p. 444). 

Numa acepção mais específica, Justiça Organizacional refere-se à justiça percebida 

nas trocas ocorridas no ambiente organizacional, sejam elas sociais ou econômicas, e que 

envolvem o indivíduo em suas relações com superiores, subordinados, pares e a organização 

como um sistema social. Esta definição comporta quatro dimensões da Justiça 

Organizacional, comportando: as relações de interações com outros indivíduos (Justiça 

Interacional); a organização como um sistema social (Justiça Sistêmica); a justiça das 

recompensas recebidas (Justiça Distributiva); e os procedimentos formais e métodos (Justiça 

Procedimental) (BEUGRÉ, 1998). 

 

2.3.1 Teorias clássicas 

 

A literatura considera como teorias clássicas da justiça organizacional a justiça 

distributiva e justiça procedimental ou processual, porque iniciaram os conceitos da área de 

estudo. Posteriormente, estudos apresentaram a justiça interacional como outra dimensão 

desse construto. Atualmente, não há consenso entre os pesquisadores da área sobre a sua 

validade dimensional, pois alguns defendem que esta seria uma parte integrante da justiça 

procedimental. 

Greenberg (1990) aponta que a dimensão da justiça interacional seria, na verdade, uma 

vertente da justiça procedimental, dividida em dois tipos de tratamento: o primeiro tipo seria a 

justiça interacional, considerada como aquela que reflete o grau de educação, dignidade e 

respeito com o qual as pessoas são tratadas por terceiros, na consecução de tarefas ou 

determinação dos resultados; o segundo seria a justiça informacional, que trataria das 

explicações transmitidas às pessoas sobre os motivos pelos quais os procedimentos foram 
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aplicados daquela forma ou por que os resultados foram distribuídos daquele modo 

(GREENBERG, 1990). 

Esta premissa também se baseia na tese dos efeitos diferenciais, vastamente enunciada 

no âmbito dos estudos organizacionais. Nos seus termos, a justiça procedimental/interacional 

e distributiva tem diferentes consequências: a procedimental está associada às avaliações do 

sistema organizacional (refletidas em variáveis como a lealdade à organização, o 

comprometimento organizacional e a confiança na gestão), enquanto a distributiva se associa 

preferencialmente à satisfação com os resultados específicos em questão ou os resultados de 

determinada decisão (MCFARLIN; SWWENEY, 1992). 

Em 2001, Colquitt et al. validaram o construto de configuração tetradimensional 

(justiça distributiva, justiça procedimental, justiça interpessoal e justiça informacional), a 

partir de estudos desenvolvidos em uma universidade e outro, em uma indústria de autopeças. 

Assim como Rego (2002) que, ao desenvolver pesquisas sobre o comprometimento 

organizacional e as percepções de justiça organizacional como antecessores de 

comportamentos em professores universitários, validou a estrutura tetradimensional, com as 

dimensões da justiça distributiva, justiça procedimental e a justiça interacional, esta 

subdividida em duas dimensões: social/interpessoal e informacional. A dimensão 

social/interpessoal representa o grau em que o superior adota tratamento respeitoso e digno. A 

segunda dimensão é relacionada ao fornecimento de informações e à explicação das decisões. 

Embora seja consenso que o construto da justiça organizacional é multidimensional, 

não há convergência acerca das referidas dimensões. A tese mais comum propugna pela 

tripartição: justiça distributiva, justiça procedimental e justiça interacional, e a escala mais 

utilizada atualmente é fruto de um trabalho desenvolvido por Moorman (1991). Em estudo 

empírico envolvendo empregados de duas empresas americanas de porte médio, o autor 

constatou a correlação entre a estrutura tridimensional (distributiva, procedimental e 

interacional) utilizada em seu trabalho. (MOORMAN, 1991) 

Retornando ao trabalho de Rego (2002), a estrutura tetradimensional foi pesquisada ao 

obter, como resultado, indicativos da existência de outros fatores para explicar o 

comprometimento afetivo dos docentes questionados. A partir deste indício, foram procedidas 

regressões nas quais foi constatado que a justiça informacional apresentava valor preditivo 

para percepções interpessoais baixas, ou seja, a justiça interpessoal teria maior poder de 

explicação quando a percepção da justiça distributiva das recompensas fosse baixa, e a justiça 

das tarefas explicaria o comprometimento, quando a justiça informacional fosse fraca. Essa 

mesma relação foi verificada na justiça procedimental. 
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Esta pequena elucidação aos aspectos relacionados ao comprometimento 

organizacional se faz relevante, pois estabelece diálogo com a questão da justiça 

organizacional, ao afirmar que a entrega à organização dependerá de laços emocionais que 

serão influenciados consideravelmente pelo grau de percepção da existência de tratamento 

justo e respeitoso dado às pessoas (GOLEMAN, 1998). 

Essa relação entre comprometimento organizacional e justiça organizacional também 

foi sugerida pela literatura produzida no âmbito da psicologia industrial/organizacional, a qual 

afirma, de modo bastante enfático, que o comprometimento dos indivíduos pode ser 

explicado, em medida significativa, pelas suas percepções de justiça. Estudos recorrentes têm 

evidenciado, em grau consideravelmente alto, que o comprometimento pode ter implicações 

diretas no absenteísmo, turnover, comportamentos de cidadania, satisfação e desempenho das 

pessoas no ambiente organizacional (REGO, 2002). 

Tais proposições teóricas demonstraram a falta de consenso acerca das dimensões da 

justiça organizacional, apesar de os autores concordarem sobre a multidimensionalidade do 

construto. Assim, optou-se por construir um esquema, representado pelo organograma na 

Figura 2, com as possibilidades dimensionais da justiça organizacional conceituadas pelos 

diferentes autores apresentados no referencial desta seção. 

 

Figura 2 – A justiça organizacional e suas possíveis dimensionalidades 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015), com base em Beugré (1998), Colquitt et al. (2001), Greenberg (1990) e 

Rego (2002). 

 

Por isso e para fins deste estudo, tornou-se relevante demarcar a linha teórica utilizada, 

que se pautou na definição atribuída por Mendonça et al. (2003), na qual a concepção de 
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justiça organizacional parte do princípio da existência de estrutura tridimensional, sendo a 

justiça distributiva a que corresponderia aos resultados de uma determinada distribuição; a 

justiça procedimental, a que contemplaria os procedimentos formais aplicados por aqueles 

que decidem sobre a distribuição; e a justiça interacional, aquela que abarcaria a qualidade do 

relacionamento interpessoal entre chefias e empregados, especialmente no que se refere à 

comunicação dos resultados e à natureza das explicações. 

 

2.3.2 Teorias contemporâneas 

 

O período histórico da criação dos conceitos de justiça apresentados neste capítulo 

caracteriza o agrupamento desses pensamentos. Dentre as teorias mais recentes sobre o 

assunto, optou-se por abordar os fundamentos da teoria da justiça preconizada por Folger e 

Cropanzano (2001), que trazem como contribuição a atribuição da culpa ou responsabilidade 

no contexto das relações humanas nas organizações, e a Teoria Heurística da Justiça. 

 

2.3.2.1 Teoria da Justiça 

 

Para Folger e Cropanzano (2001), o elemento central da Teoria da Justiça é a 

atribuição da culpa ou responsabilidade. Para que uma pessoa seja responsabilizada, é preciso 

que ela cause danos a outra pessoa; para isto, precisa violar algum princípio ético da conduta 

social. A tríade a) dano, b) conduta e c) padrões éticos foi modelada a partir do que Schlenker 

(1997) e Schlenker et al. (1994) chamaram de “modelo triangular de responsabilidade”. 

A contraposição é parte integrante da análise da justiça, pois cada um dos três 

elementos citados é determinado pela distância entre consequência e padrão comparativo. O 

princípio da contraposição segue um padrão e os elementos constituintes deste são: “Seria”, 

“Poderia” e “Deveria” (Would, Could e Should). Assim, o indivíduo avalia o meio 

organizacional e as relações nele estabelecidas com base nessa tríade. 

 

2.3.2.2 Teoria Heurística da Justiça 

 

Lind (1995 apud GREENBERG; CROPANZANO, 2001, p. 124) “relaciona os 

conflitos à percepção de justiça: ocorreria um aumento dos conflitos quando há a percepção 

de um tratamento injusto, e redução, quando justo”. O autor argumenta que os sentimentos de 

inclusão e de pertencimento ao grupo e à organização são os mais relevantes para o indivíduo, 
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quando se trata de justiça (fairness), e que todas as dimensões de justiça são levadas em 

consideração no processo de tomada de decisão de investimento e envolvimento na 

organização. São dois os processos básicos desta Teoria, segundo Lin e MacCoun (1992):  

a) os julgamentos sobre justiça de eventos passados servem como proxy (ligações) 

para ocasiões nas quais o indivíduo tem que optar, em situações sociais, por se 

comportar de maneira cooperativa ou não; 

b) as pessoas utilizam “atalhos cognitivos” para acessar o repertório disponível de 

julgamentos quando precisam tomar decisões sobre ter ou não um comportamento 

cooperativo. 

Isto poupa tempo e recursos cognitivos no momento em que é necessário tomar uma 

decisão. Esses processos levam o indivíduo a mudar de comportamento do modo individual 

para o modo coletivo. 

 

2.3.3 Aplicações da Escala de Percepção da Justiça Organizacional 

 

A Escala de Percepção de Justiça Organizacional (EPJO) é um instrumento construído 

para averiguar as relações entre os indivíduos e as organizações. A difusão de sua utilização 

remete ao trabalho de Odelius e Santos (2008), no qual o foco recaiu sobre a percepção de 

justiça organizacional de sistemas de remuneração em duas empresas públicas do segmento 

de agronegócio. Uma das empresas (Empresa A) possuía funcionários que, além de receberem 

remuneração funcional fixa, percebiam remuneração variável (PLR – participação nos lucros 

e resultados). Na outra empresa (Empresa B), a política de gestão de pessoas praticada 

consistia somente da remuneração fixa por função e de acordo com maturidade profissional. 

Diferentemente da escala original validada por Mendonça et al. (2003), os resultados 

apontaram para a necessidade de exclusão de três itens (“A minha organização dá 

oportunidades para os empregados recorrerem das decisões tomadas”, “Na minha organização 

recebo feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho” e 

“No meu trabalho as pessoas podem solicitar esclarecimentos ou informações adicionais sobre 

as decisões tomadas pelo chefe”) no fator justiça procedimental, por apresentarem cargas 

fatoriais maiores para a dimensão da justiça interacional. No teste da estrutura 

tetradimensional, preconizada por Rego e Souto (2004), a estrutura fatorial não corroborou o 

modelo proposto, deixando evidente o modelo tridimensional como um fator de segunda 

ordem (ODELIUS; SANTOS, 2008). 
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Ao compararem a percepção dos funcionários que recebem somente a remuneração 

fixa nas duas empresas, os autores observaram diferença estatisticamente significativa na 

dimensão da justiça distributiva. Os funcionários da empresa que não possuíam o PLR 

apresentaram percepção mais positiva. Outra análise demonstrou que, na Empresa A, os 

funcionários que recebiam o PLR tinham percepções com índices mais elevados nos fatores 

de justiça organizacional, exceto na justiça procedimental. Entretanto, em parâmetros 

estatísticos, não foi encontrada diferença significativa das médias, demonstrando não haver 

interferência da prática adotada pela gestão de pessoas. 

As percepções das dimensões e do fator geral podem ser escalonadas de acordo com a 

ordem dos valores reais das médias: 

a) Justiça distributiva: Empresa B > Empresa A (PLR) > Empresa A (sem PLR); 

b) Justiça procedimental: Empresa A (sem PLR) > Empresa A (PLR) = Empresa B; 

c) Justiça interacional: Empresa B > Empresa A (PLR) > Empresa A (sem PLR); 

d) Fator geral: Empresa B > Empresa A (PLR) > Empresa A (sem PLR). 

 

Na aplicação da EPJO, os autores acrescentaram variáveis demográficas (sexo, idade, 

escolaridade) e funcionais (tempo de trabalho na empresa e área, cargo ocupado e vínculo 

empregatício) ao formulário. Visando investigar a predição dessas variáveis nas percepções 

de justiça organizacional, os autores valeram-se da análise de regressão linear múltipla. Os 

resultados apontaram para uma explicação da justiça distributiva relativamente pequena, mas 

significativa (8%), de direta proporcionalidade ou positiva da variável “gênero”, levando em 

consideração o grupo masculino da pesquisa e, em contrapartida, uma explicação 

indiretamente proporcional ou negativa para a variável “tempo de trabalho na área”. Essa 

mesma variável “tempo de trabalho na área”, explicando 2% dos dados, teria 

proporcionalidade inversa ou negativa com a dimensão justiça procedimental, quando medida 

isoladamente. Por fim, a predição da justiça organizacional foi de 3% com relação à variável 

“tempo de trabalho na área”, em um sentido inverso ou negativo. 

Isto significa que os sujeitos do sexo masculino percebem a empresa mais justa na 

dimensão da justiça distributiva do que as mulheres. Esse cenário pode ser reflexo da prática 

das organizações brasileiras, que remuneram em superioridade os homens, em comparação às 

pessoas do gênero feminino. A variável “tempo de trabalho na área” apresentou-se como 

preditora das dimensões da justiça distributiva e procedimental e do fator geral (justiça 

organizacional). A evidência consistiu na relação com a experiência. À medida que esta 
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aumenta, o funcionário sente que é justo receber maior retorno financeiro, contudo, a não 

constatação desse retorno leva a uma menor percepção de justiça organizacional. 

Esta seção terciária destinou-se a apresentar as aplicações da escala de percepção de 

justiça organizacional, como forma de oferecer recursos para discutir as relações encontradas 

na análise da EPJO neste estudo. Sendo assim, o referencial teórico sobre justiça 

organizacional foi finalizado, seguindo-se a análise das estratégias defensivas. 

 

2.4 ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS NO ENFRENTAMENTO DO SOFRIMENTO NO 

TRABALHO 

 

Esta seção teve por objetivo tratar do conceito, manifestações, relações teóricas e tipos 

de estratégias defensivas existentes no referencial teórico analisado. A base teórica utilizada 

fundamentou-se nos estudos da Psicodinâmica do Trabalho. Por este motivo, uma breve 

introdução ao tema foi escrita, desenvolvendo-se, subsequentemente, a estrutura conceitual 

para culminar e atender ao objetivo principal exposto. 

A Psicodinâmica do Trabalho é uma disciplina clínica que se sustenta na descrição e 

no conhecimento das relações entre o trabalho e saúde mental. A seguir, é uma disciplina 

teórica, que se esforça para inscrever os resultados das investigações clínicas da relação com o 

trabalho, em uma teoria do sujeito que engloba, ao mesmo tempo, a psicanálise e a teoria 

social (DEJOURS, 2004). 

Os três pressupostos que fundamentam esta teoria referem-se: ao sujeito como 

detentor de uma história de vida e participante ativo no processo de construção da 

subjetividade no trabalho, o que implica em uma relação na qual o sujeito, ao mesmo tempo, 

transforma e é transformado pelo trabalho; ao caráter interdisciplinar que a subsidia, tendo sua 

base epistemológica no Existencialismo, na Psicanálise e na Psicossociologia; e a sua origem 

na Europa do século XIX (BARROS; MENDES, 2003, p. 64). 

Dentro da sua área de estudo, a psicodinâmica do trabalho vem dando enfoque ao 

prazer-sofrimento, significando-o como um constructo dialético marcado pela dinâmica de 

busca do prazer e evitação do sofrimento nas organizações de trabalho. As vivências desse 

binômio inscrevem-se numa relação intersubjetiva, com questões ligadas diretamente à 

atividade de trabalho em si e, também, às relações socioprofissionais com a empresa, com a 

chefia e com os colegas de trabalho (MENDES; COSTA; BARROS, 2003; RESENDE; 

MENDES, 2004). 
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O prazer-sofrimento, enquanto construto responsável pela compreensão da dinâmica 

nas instituições de trabalho, é constituído por quatro fatores: gratificação, liberdade, 

insegurança e desgaste. A vivência de gratificação e liberdade culminam em prazer no 

contexto do trabalho, enquanto que experimentações de insegurança e desgaste proporcionam 

o sofrimento (RESENDE; MENDES, 2004). Essa estrutura pode ser visualizada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Fatores do construto prazer-sofrimento da Psicodinâmica do Trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora (2015), com base em Resende e Mendes (2004). 

 

Por definição dos fatores, a gratificação é entendida como um sentimento de 

satisfação, orgulho, realização e identificação com um trabalho que alcança as aspirações 

profissionais. A liberdade foi relacionada conceitualmente ao sentimento de estar livre para 

pensar, organizar e falar sobre o trabalho, levando em consideração o modo particular de 

trabalhar e o seu reconhecimento pelas chefias e colegas. A insegurança tem suas bases no 

receio de perder o emprego, na preocupação se terá capacidade para atender às expectativas 

de sua competência profissional, nas exigências de produtividade e nas pressões do trabalho. 

O desgaste é um sentimento que sobressai quando o trabalho causa estresse, sobrecarga, 

tensão emocional, cansaço, ansiedade, desânimo e frustração (RESENDE; MENDES, 2004). 

Apesar de o prazer-sofrimento ser entendido como um construto único, o sofrimento 

ocupa posição central na psicodinâmica do trabalho, pois proporciona experiências dolorosas, 

como angústia, medo e insegurança, provenientes do conflito entre as necessidades de 

gratificação do binômio corpo-mente e a restrição de satisfazê-las, pelas imposições das 

situações de trabalho. A vivência pode se apresentar individual ou coletivamente, frequente e 

permanente, muitas vezes inconsciente (MENDES; COSTA; BARROS, 2003). 
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Na relação do sofrimento com o trabalho, o postulado por Dejours (2011 apud 

MORAES, 2013), partindo da concepção freudiana, consiste na concepção de que o 

sofrimento é inerente ao trabalhar, pois há um conflito central entre a organização do trabalho, 

portadora de prescrições e normas, e o funcionamento dos homens, pautado no desejo. Além 

dessa questão estrutural, há uma distância irredutível entre o prescrito e o real do trabalho. 

Desta forma, o sofrimento faz parte do trabalho porque as experiências com o real se 

apresentam ao sujeito por meio de um efeito surpresa desagradável, ou seja, de modo afetivo 

(DEJOURS, 2004). 

Por definição, para a psicodinâmica do trabalho, o trabalho é aquilo que implica, na 

esfera humana, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a 

mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações, é 

o poder de sentir, de pensar e de inventar, dentre outros. Não é limitado ao tempo físico 

efetivamente passado na oficina ou no escritório, como se acredita frequentemente, porém, 

ultrapassa qualquer limite dispensado ao tempo de trabalho: ele mobiliza a personalidade por 

completo (DEJOURS, 2004, p. 28). 

Como abordado, na experiência do real, é pelo sofrimento que se produz o trabalho. 

Entretanto, o sofrimento pode ser ressignificado e transformado em realização e satisfação 

pessoal quando os problemas passam a ser resolvidos e o reconhecimento obtido por 

consequência, seja pelos superiores, clientes e/ou colegas. A ressignificação ou superação, um 

dos destinos possíveis dos diferentes roteiros delineados do sofrimento, segue em direção à 

saúde e à normalidade, conduzindo o sofrimento para a criação, denominado de sofrimento 

criativo (MARTINS; MORAES; LIMA, 2010, p. 21). 

A normalidade é um conceito importante para o entendimento do sofrimento na 

psicodinâmica do trabalho e pode ser interpretada como: 

 

O resultado de uma composição entre o sofrimento e a luta (individual e coletiva) 

contra o sofrimento no trabalho. Portanto, a normalidade não implica ausência de 

sofrimento, muito pelo contrário. Pode-se propor um conceito de “normalidade 

sofrente”, sendo pois a normalidade não o efeito passivo de um condicionamento 

social, de algum conformismo ou de uma “normalização” pejorativa e desprezível, 

obtida pela “interiorização” da dominação social, e sim o resultado alcançado na 

dura luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho 

(DEJOURS, 2012, p. 36). 

 

O sofrimento criativo ocorre quando o sofrimento pode ser transformado em 

criatividade, trazendo uma contribuição em benefício à identidade do sujeito. Para tanto, 
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aumenta a resistência do indivíduo ao risco de desestabilização psíquica e somática. O 

trabalho opera então como mediador para a saúde (DEJOURS; ABDOUCHELI, 2014). 

Para que o processo do sofrimento seja inscrito como sofrimento criativo, três 

dimensões são consideradas importantes e não podem ser negligenciadas:  

a)  inteligência prática, compreendida como as possibilidades libertadas ao sujeito 

para inventar no seu fazer; 

b)  cooperação, uma possibilidade de construir um coletivo de trabalho capaz de 

estabelecer normas, regras, pactos técnicos e éticos para a execução do trabalho, 

fundamentados na transparência e nas relações de cooperação; e 

c) reconhecimento, concebido como a possibilidade de retribuição simbólica, 

fundamental para fortalecimento da identidade e conquista da saúde (MARTINS; 

MORAES; LIMA, 2010, p. 23). 

 

Nesse processo entram em ação as estratégias de mobilização subjetiva, recurso 

psíquico do trabalhador para transformar as situações geradoras de sofrimento em conquista 

de prazer. Essa transformação é orquestrada a partir de uma operação simbólica de resgate do 

sentido do trabalho. Mas, este sentido somente consegue ser alcançado se acompanhado do 

coletivo de trabalho. O coletivo de trabalho surge alicerçado nas regras criadas pelo grupo. 

Tais regras são responsáveis por organizar as relações entre as pessoas e têm uma dimensão 

ética que remete à noção do que é justo ou injusto, não constituindo normas ou esquemas de 

regulação (MENDES; COSTA; BARROS, 2003, p. 3). 

Na hipótese de o sujeito não conseguir ressignificar ou transformar o sofrimento, há 

ainda a possibilidade de enfrentá-lo, mantendo-o na categoria saudável por meio das 

estratégias defensivas ou estratégias de defesa. A expressão Estratégias Defensivas está 

enraizada epistemologicamente na junção de dois termos de origem latina, utilizados em 

contexto militar: strateg – escolha da melhor posição em combate, e defensa – arte de 

defender-se. Historicamente, o conceito de estratégias defensivas tem importância no 

surgimento da psicodinâmica do trabalho como disciplina autônoma, diferenciando-a da 

psicopatologia do trabalho (MORAES, 2013a). 

Em 1950, estudos clínicos denominados de “psicopatologias do trabalho” foram 

iniciados com o objetivo de constatar se o sofrimento culminaria em uma série de 

manifestações psicopatológicas no trabalhador pela falta ou insuficiência de reconhecimento 

profissional. Para Dejours (2012), a não confirmação dos resultados consequentes à hipótese 

levantada na época impossibilitou descrever uma “patologia mental do trabalho comparável à 
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patologia das afecções somáticas profissionais, cuja variedade e especificidade, aliás, são 

conhecidas”. 

Isto levou à investigação sobre se, quando o sofrimento não se apresentar, 

necessariamente, acompanhado de uma descompensação psicopatológica (ruptura do 

equilíbrio psíquico que se manifesta pela eclosão de uma doença mental), isso possa significar 

que os sujeitos envolvidos nesse processo empregam defesas que lhes permitem controlá-lo, 

as chamadas estratégias defensivas (DEJOURS, 2012). 

A descoberta empírica mais surpreendente foi a das estratégias defensivas construídas, 

organizadas e empregadas coletivamente pelo grupo de trabalho (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2014). O estudo clínico responsável mostrou que, a par dos 

mecanismos de defesa classicamente descritos pela psicanálise, no domínio da psicologia do 

trabalho, existem essas outras, denominadas de estratégias coletivas de defesa, que são 

especificamente marcadas pelas pressões reais do trabalho. 

Conforme descrito por Martins, Moraes e Lima (2010), as estratégias defensivas são 

recursos utilizados pelos sujeitos para negar ou minimizar a percepção da realidade adversa, 

que lhes causa sofrimento. Elas são capazes de proteger o psiquismo, mas, ao mesmo tempo, 

favorecem a alienação, por dificultarem a transformação da realidade que os faz sofrer. 

Assim, as estratégias defensivas representam os recursos construídos pelos 

trabalhadores para enfrentarem o sofrimento sem adoecer, a fim de permanecerem no 

trabalho. Embora o sofrimento seja uma vivência individual, os sujeitos podem construir 

estratégias coletivas, que dependem do consenso do grupo para funcionarem como uma regra 

de conduta. Essas estratégias coletivas parecem ser mais eficazes do que as individuais, por 

contarem com a adesão e a força do coletivo de trabalho (MORAES, 2013a, p. 154). 

Importa marcar a distinção entre as estratégias defensivas e a ideologia defensiva. 

Segundo Moraes (2013a), as estratégias defensivas se transformam em ideologia defensiva 

quando ocorre uma situação em que os esforços do coletivo se concentram em defender a 

própria estratégia, abandonando ao plano secundário a defesa do sofrimento propriamente 

dito, que motivou a construção da referida estratégia. 

Nessa dinâmica, na qual o trabalhador evita o sofrimento e busca o prazer no trabalho, 

se insere, ainda, a estratégia de mobilização coletiva, cuja fundamentação teórica está pautada 

nos estudos sobre mobilização subjetiva. As estratégias de mobilização coletiva permitem 

transformar as situações geradoras de sofrimento em vivências de prazer. A delimitação 

conceitual operativa destas com a mobilização subjetiva consiste na relegação das questões de 

personalidade e cognitivas que possuem características mais individuais, enfatizando apenas 
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os aspectos socioculturais e essencialmente coletivos, em particular, a cooperação. Neste caso, 

justificam o funcionamento estritamente pelo coletivo, por meio de estratégias de mobilização 

coletiva, enquanto as defesas podem ser individuais ou coletivas (MENDES; COSTA; 

BARROS, 2003). 

Contribuindo para a sistematização conceitual das estratégias, Ferreira e Mendes (no 

prelo1 apud BARROS; MENDES, 2003) enquadram as estratégias defensivas ou de defesa e 

as estratégias de mobilização coletiva como estratégias de mediação, que visam atuar contra 

as situações adversas ao meio, geradoras de sofrimento. Para os autores, as estratégias de 

mobilização coletiva buscam a redução do custo humano por meio da união dos trabalhadores 

para transformar o contexto de produção. Uma das alternativas utilizadas para tanto é a 

criação de um espaço público de discussão capaz de proporcionar vivências de prazer no 

ambiente de trabalho, baseadas na cooperação e confiança mútuas entre os trabalhadores. 

As estratégias defensivas também buscam reduzir o custo humano, mas os indivíduos 

envolvidos não estão reunidos, sendo utilizados diferentes mecanismos para contornar o 

sofrimento psíquico no desempenho do trabalho, que giram em torno da proteção do ego. No 

processo de proteção do ego, o problema surge quando vivenciado excessivamente, podendo 

conduzir a um processo de alienação do trabalhador em relação ao seu trabalho (BARROS; 

MENDES, 2003). 

Concatenando os dois primeiros conceitos da tríade sofrimento – defesa – patologia, a 

partir da base teórica levantada, focalizada nesse eixo central de articulação, a Figura 4 

apresenta um esquema para entendimento do funcionamento da dinâmica entre sofrimento e 

defesa. 

 

Figura 4 – Estratégias de enfrentamento do sofrimento 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015), com base em Barros e Mendes (2003) e Mendes, Costa e Barros (2003). 

 

                                                 
1 O artigo não foi encontrado na fonte referenciada: Ferreira, M. C. & Mendes, A. M. (no prelo). Trabalho dos AFPS e 

índices de adoecimento: estado de alerta. Brasília: Fenafisp. 

Sofrimento no 
trabalho

Nova 
estratégia

Estratégias
Operação 
simbólica

Sofrimento no 
trabalho

Destinos

Transformação 
Ressignificação 

Mobilização 
subjetiva

Mobilização 
coletiva

Mediação

Enfrentamento Defensivas



41 

 

Quanto aos tipos de estratégias defensivas utilizados, Barros e Mendes (2003) 

identificaram, junto ao seu público, estratégias do tipo defensivas, da negação e de controle da 

situação geradora do sofrimento. Essas estratégias foram utilizadas para enfrentar os 

resultados encontrados nas categorias de desgaste físico e mental e falta de reconhecimento. O 

descanso noturno aparece como uma alternativa para enfrentar a exaustão física; o estado de 

alerta permanente é para evitar erros e, assim, não ter prejuízo é uma forma de enfrentar o 

desgaste mental. A forma pela qual os indivíduos lidam com situações estressantes, por meio 

da ausência ou escassez na verbalização do sofrimento, valendo-se de justificativas, configura 

o mecanismo de racionalização para determinar sentimentos de cansaço, falta de 

reconhecimento, tristeza e dor física e moral (BARROS; MENDES, 2003). 

Outros comportamentos defensivos já tinham sido observados em operários, no ano de 

1991. Dentre eles estavam: a evitação de conflitos e necessidades permanentes de 

tranquilidade e conforto; investimento no espaço privado, na família e em atividades 

extraprofissionais; o engajamento em múltiplas atividades numa tentativa de evitação das 

situações desagradáveis do trabalho; negação da realidade; e forte coesão do grupo, 

transformando o agir em ideologia (DEJOURS; JAYET, 2014). 

A partir de um levantamento dos trabalhos publicados na área, feito por Mendes e 

Morrone (2014), foi identificado que as estratégias defensivas mais utilizadas eram: a 

aceleração de cadências, buscar apoio no coletivo de trabalho, chegar antes do horário, criar 

expressões verbais, distanciamento do cliente, embotamento afetivo, individualismo, negação, 

passividade, racionalização, optar por seguir ou não os scripts, e uso de brincadeiras durante o 

trabalho. 

Contudo, os mecanismos psicológicos mais frequentes nas estratégias defensivas são a 

racionalização e a negação. A racionalização se manifesta em falas que justificam as 

adversidades do trabalho (riscos, ritmo acelerado, cobrança exagerada de produtividade), 

mantendo o foco distante da instituição de trabalho. A negação pode ser sinalizada pela 

presença de desconfiança, de isolamento, de individualismo e pela banalização das 

dificuldades da organização de trabalho, negando-se o fato de que ela é a responsável por 

causar o sofrimento e atribuindo ao indivíduo a culpa pelos problemas. O Quadro 4 apresenta 

esses tipos de estratégias defensivas. 
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Quadro 4 – Encadeamento e funções das estratégias defensivas 

Tipo de defesa Fundamento Funcionamento 

1. Defesa protetora 

2. Defesa adaptativa 

Racionalização 

Negação 

Modos de pensar, agir e sentir compensatórios. 

Negação do sofrimento e submissão ao discurso 

da organização. 

3. Defesa explorada Negação 

O sofrimento e a defesa (ex. autoaceleração entre 

operários) são explorados em favor do aumento 

da produção. 

Fonte: Moraes (2013a). 

 

O último conceito da tríade pode emergir neste contexto, quando as estratégias 

defensivas fracassam e/ou se esgotam, momento em que o sofrimento se torna patogênico, 

podendo desencadear doenças: 

 

O sofrimento patogênico aparece quando todas as margens de liberdade já foram 

utilizadas e todos os recursos defensivos explorados. Aqui, entende-se que as 

possibilidades de transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização não mais 

se apresentam, deixando apenas espaço para as pressões fixas, rígidas, 

incontornáveis, inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, o medo ou 

o sentimento de impotência. O sofrimento residual, não compensado, continua seu 

trabalho de solapar e começa a destruir o aparelho mental e o equilíbrio psíquico do 

sujeito, empurrando-o lentamente ou brutalmente para uma descompensação (mental 

ou psicossomática) e para a doença (DEJOURS; ABDOUCHELI, 2014, p, 137). 

 

O custo humano do sofrimento patogênico pode abarcar as dimensões física, psíquica 

e cognitiva, causando doenças ocupacionais, tais como DORT, depressão, estresse e síndrome 

de Burnout, assim como evidenciado no contexto de produção de bens e serviços por Barros e 

Mendes (2003), o que levou a constatar esses casos como a expressão do sofrimento psíquico 

vivenciado pelo trabalhador. 

Esse resultado também foi verificado no trabalho bancário, em que os pesquisadores 

identificaram o surgimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) e 

crises nervosas, indicando adoecimento dos trabalhadores por não conseguirem enfrentar o 

sofrimento de forma individual, nem coletivamente (MENDES; COTA; BARROS, 2003). 

A estratégia defensiva também tem papel participativo para minimizar ou tornar 

tolerável o sofrimento ético. De acordo com Vasconcelos (2013), o sofrimento ético é um 

conflito moral e emocional consigo mesmo. Ele se manifesta quando o sujeito se submete ou 

participa de situações no trabalho das quais discorda intimamente, agindo de forma contrária à 

sua conduta moral; quando não consegue enfrentar ou confrontar aquilo que considera 

reprovável e se comporta contrariamente aos seus valores morais; quando comete atos 
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condenados por ele mesmo moralmente. A vivência é experienciada por manifestações como 

insegurança, vergonha e medo. 

Diferentemente dos destinos de via única do sofrimento criativo e sofrimento 

patogênico, o sofrimento ético pode seguir pelos dois caminhos, mobilizando o trabalhador na 

luta pela normalidade, contribuindo com a mobilização do sujeito para o enfrentamento ou se 

afastando da patologia, no sentido de minimizar, negar o sofrimento. O sucesso pode ocorrer 

pela indignação gerada a partir do sofrimento ético vivenciado, mobilizando o sujeito por 

meio do sofrimento criativo para a ação essencialmente política, que possibilita a 

emancipação individual e a transformação das situações de trabalho, através de ações 

coletivas (MENDES; ARAÚJO, 2010). 

Por fim, como registrado pela literatura e comprovado pelos achados empíricos, o 

trabalho adquire importância considerável para a saúde do trabalhador devido à possibilidade 

de exercer efeitos significativos sobre o sofrimento psíquico, levando-o progressivamente a 

alterações psicossomáticas e psíquicas, ou, por outro lado, podendo contribuir para subverter 

seu sofrimento, ressignificando-o e transformando as situações que o geraram. 

 

2.5 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: UMA FONTE DE ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS? 

 

Esta seção destina-se a apresentar uma revisão da literatura dos trabalhos que 

analisaram as instituições bancárias e, principalmente, as estratégias defensivas. Para tanto, 

teve como base trabalhos científicos que abordam a temática do comportamento humano no 

ambiente de trabalho bancário e pesquisas que contribuem para o entendimento das 

peculiaridades dessas organizações. 

Iniciando por uma retrospectiva histórica, no início do século XXI, a globalização dos 

setores empresariais acirrou a competividade do mercado e incentivou empresas a buscarem 

implantar inovações tecnológicas e gerenciais, em um ritmo intenso, visando à sua 

sobrevivência e ao seu crescimento, de acordo com Ayres, Brito e Torquato (2002). 

Esse panorama de grandes transformações não foi diferente para as instituições 

bancárias, que, motivadas pela busca de adequação na competição interbancária, promoveram 

corte de pessoal por meio de programas de desligamento voluntário e estímulo à 

aposentadoria, otimizaram o controle sobre os empréstimos e ajustaram os custos, a partir de 

investimento na automação e na diversificação de produtos (PALÁCIOS; DUARTE; 

CÂMARA, 2002, p. 846). Assim, de acordo com Segnini (1999), é possível registrar que o 

contexto dos bancos no Brasil, no final da década de 1990 e início do século XXI, foi 
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marcado por reestruturações que tiveram como consequências o desemprego, a 

subcontratação e a intensificação do trabalho. 

O impacto de tal instabilidade no setor bancário foi expressivo, a tal ponto que levou 

os funcionários a caracterizarem seu trabalho com expressões adjetivadas como estressante, 

enlouquecedor, ou qualquer outra que pudesse traduzir a ideia de que trabalhar em banco era 

uma possível fonte de distúrbios psíquicos, de acordo com Palácios, Duarte e Câmara (2002). 

Na pesquisa desenvolvida por Palácios, Duarte e Câmara (2002), com foco na função 

de caixa em agências no Rio de Janeiro, foi constatado que as vivências proporcionadas pelas 

situações da diferença de caixa e agressões de clientes eram possíveis desencadeadoras de 

sofrimento no trabalho. A vivência da diferença de caixa gerava medo no trabalhador, pois era 

entendida pela organização como erro, ou seja, uma falha pessoal. Assim, a ausência de 

questionamentos sobre a origem dos erros, por parte dos funcionários, reforçava a culpa do 

erro, o sentido individual e, dependendo da estrutura emocional do indivíduo, uma 

constelação de sintomas psicoemocionais. De forma similar, os fatores implicados na origem 

das agressões e suas variabilidades de manifestações reforçavam os sintomas de 

culpabilidade, isolamento e adoecimento. 

Pesquisa de Ayres, Brito e Torquato (2002) realizada em Campina Grande, na Paraíba, 

também com a amostra de funcionários na função de caixa, identificou unanimidade na 

percepção de que a atuação no trabalho bancário era estressante. Dentre os participantes, 32% 

classificaram o trabalho como “muito estressante”. Tendo como delimitação os impactos 

advindos pela tecnologia, esse ambiente caracterizado como estressante gerou problemas de 

saúde a 40% dos funcionários, sendo que 90% desses problemas foram relacionados a 

LER/DORT e 10% relacionados a problema de visão. 

Essas autoras ainda verificaram os sintomas manifestados pelos estressados e os 

dividiram em psicológicos (53,8%) e físicos (46,2%). Dentre os sintomas psicológicos, 

destacaram-se: angústia/ansiedade diárias (75%); impossibilidade de se concentrar (66,7%) e 

pensar constantemente em só assunto; irritabilidade excessiva; vontade de fugir de tudo 

(58,3%). Nos sintomas físicos foram elencados problemas com a memória (83,3%), tensão 

muscular (66,7%) e sensação de desgaste físico constante; cansaço constante (58,3%) 

(AYRES; BRITO; TORQUATO, 2002). 

No Distrito Federal, um estudo mais abrangente quanto ao público participante 

(auxiliar administrativo, caixa e analista de processos) verificou que a sobrecarga no trabalho 

era a principal causadora do sofrimento psíquico no trabalho bancário e que essa vivência era 
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favorecida pelo quadro de insegurança em relação à permanência no emprego, à falta de 

perspectiva de futuro e à escassez de funcionários (MENDES; COSTA; BARROS, 2003). 

Ainda no Distrito Federal, a pesquisa de Resende e Mendes (2004) com funcionários 

que desempenhavam a função de atendimento ao cliente, excetuando-se os caixas, identificou 

que os sujeitos pesquisados vivenciavam de forma moderada todos os fatores de prazer 

(gratificação e liberdade) e sofrimento (desgaste e insegurança). Todavia, os indicadores de 

prazer se mostraram um pouco maiores do que os indicadores de sofrimento. Destacando-se a 

predição do fator gratificação, a variável nível superior completo apresentou relação negativa 

em relação ao estado de gratificação com o trabalho percebido pelo sujeito. 

Os sentimentos mencionados nos estudos, emergentes pelas dificuldades no trabalho e 

por fatores de ordem maior, como o processo de adequação às exigências da economia, 

levaram os funcionários a adotar estratégias para lidar com as vivências do sofrimento. 

Segundo Mendes, Costa e Barros (2003), o sofrimento pode ser enfrentado por estratégias 

defensivas ou de mobilização coletiva, cujas bases teóricas se estruturam na Psicodinâmica do 

Trabalho. A mobilização coletiva permite a transformação das situações geradoras de 

sofrimento em situações geradoras de prazer e tem fundamento teórico nos estudos sobre 

mobilização subjetiva. 

A estratégia utilizada pelos caixas das agências do Rio de Janeiro, na busca pela 

evitação dos erros, consistia no seguimento de rotinas e no esforço para não sair delas. 

Contudo, essa estratégia individual e outras eram ineficientes para evitar completamente a 

ocorrência de falhas, e a sensação de fracasso tornava-se um resultado natural. Elas também 

dificultavam o desenvolvimento de estratégias coletivas e contribuíam para a manutenção do 

processo de competição instaurado pelo medo do desemprego e no lidar com a sobrecarga, 

devido à redução no quadro de pessoal (PALÁCIOS; DUARTE; CÂMARA, 2002). 

Os funcionários na função de caixa em Campina Grande utilizaram, prioritariamente, 

como estratégia defensiva individual para prevenção ou minimização do estresse relativo ao 

uso das tecnologias, o “desligamento físico/mental/comportamental” (30,3%), demonstrando 

uma predisposição atitudinal para a fuga das fontes de tensão. Também foram verificadas: a 

participação em atividade de entretenimento/lazer (24,2%); a prática de atividades físicas 

(21,1%); a busca por suporte social/espiritual (9,2%); autocontrole (9,2%); bom-humor 

(3,0%); e consumo de bebidas alcoólicas (3,0%) (AYRES; BRITO; TORQUATO, 2002). 

Vale ressaltar que as bases teóricas sobre estratégias defensivas do estudo realizado 

em Campina Grande diferem das bases utilizadas nas pesquisas do Rio de Janeiro e Distrito 

Federal. Enquanto estas se basearam na Psicodinâmica do Trabalho, aquela se referenciou na 
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definição de Folkman et al. (1986), a qual expõe que estratégias defensivas se expressam 

através de constantes tentativas de mudanças cognitivas e/ou comportamentais e podem ser 

classificadas como positivas e negativas segundo Ayres, Brito e Lipp (1999). Desse modo, as 

estratégias constatadas no trabalho foram classificadas como positivas, com exceção para 

ingestão de bebidas alcoólicas. 

No estudo de Mendes, Costa e Barros (2003), as estratégias defensivas no 

enfrentamento da sobrecarga foram marcadas por comportamentos de fuga ao sofrimento, 

ignorado por meio de justificativas lógicas e coerentes. Essa forma de enfrentamento mostra a 

utilização do mecanismo de defesa da racionalização e sugere a imobilidade atitudinal diante 

das dificuldades, quando os profissionais da categoria parecem não procurar modificar as 

práticas consideradas erradas. 

Outras alternativas aplicadas para enfrentar a sobrecarga foram a prática de atividades 

físicas e de terapias fora do ambiente de trabalho. A busca por tais alternativas foi interpretada 

como positiva para minimizar o sofrimento representado pelo estresse, mas ainda expressava 

uma estratégia de compensação mais próxima da defesa. O fundamento dessa estratégia está 

alicerçado na evitação do contato com a fonte do sofrimento, assim, a aplicabilidade consiste 

em uma forma de controlá-lo, mas não modifica as suas causas (MENDES; COSTA; 

BARROS, 2003). 

No aspecto das estratégias defensivas, a pesquisa de Resende e Mendes (2004) 

contribuiu ao salientar os indícios para verificar a sua existência. Esses indícios partiram da 

identificação da moderada percepção de vivência de prazer e sofrimento, levando a supor que 

haveria um fator neutralizando o sofrimento, mas que seria insuficiente para suplantá-lo. Essa 

neutralização seria explicada pela aplicação das estratégias defensivas, possivelmente 

relacionadas com a sobrevivência, eliminando a possibilidade de estratégias de mobilização 

subjetiva pela incapacidade de suplantar o sofrimento. 

No contexto das estratégias coletivas, as relações entre colegas é estrutura sine qua 

non para sua construção e toma destaque por representar um elemento que poderia minimizar 

as consequências do trabalho sobre a saúde mental. Contudo, a falta de reuniões de equipe e 

de espaços para discussão e convivência não colaborou nesse sentido. Como consequência, 

práticas, por exemplo, de estender o horário de trabalho para colaborar com os colegas foram 

evitadas devido, em parte, a um sentimento de injustiça, porque o sistema implantado no 

Banco não reconhecia o esforço dos trabalhadores (PALÁCIOS; DUARTE; CÂMARA, 

2002). 
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Contudo, a rotina de reuniões e espaços para discussão e convivência não podem ser 

considerados como determinantes para afirmar a utilização da estratégia de mobilização 

coletiva. Isto se aplica, pois, conforme verificado no estudo de Mendes, Costa e Barros 

(2003), apesar de terem ocorrido relatos sobre a existência de cooperação entre os colegas de 

trabalho, não houve indícios de que estavam sendo utilizadas como meio de transformar o 

sofrimento, levando as autoras a trabalharem com a hipótese da não utilização. 

Ao vislumbrar os resultados das pesquisas citadas, há um indicativo de que a 

organização e as condições de trabalho assumem papel fundamental na natureza, intensidade e 

características das estratégias de enfrentamento do sofrimento. Em um lado, uma organização 

é detentora de um conjunto de idiossincrasias divergentes e congruentes no comparativo com 

as demais. As particularidades de cada contexto propiciam a manifestação dos mecanismos de 

forma particular, submetendo os indivíduos a atitudes e comportamentos defensivos. Os 

comportamentos defensivos apresentados pelos indivíduos, por sua vez, diferem de acordo 

com a categoria profissional pertencente, mesmo que os mecanismos psicológicos que os 

perpassam sejam os mesmos (MENDES; COSTA; BARROS, 2003, p. 8). 

Por outro lado, a manutenção das condições de trabalho sem perspectivas de melhoria 

tem sua participação, por exaltar um elemento e a raiz do sofrimento. A falta de 

reconhecimento e de valorização dos funcionários por parte da organização é um elemento do 

sofrimento e ocasiona desmotivação e insatisfação no trabalho. A padronização, rigidez e 

homogeneização das condutas do fazer formam a raiz do sofrimento, por limitarem a 

expressão da autenticidade individual e pela não promoção de um espaço para os diferentes 

modos de trabalhar. Vale ressaltar que isto não implica na ausência de normas, regras e 

controle, mas sim em uma flexibilidade que contemple as possibilidades citadas (MENDES; 

COSTA; BARROS, 2003, p. 7). 

 

2.5.1 Instituições bancárias e o panorama de trabalho atual 

 

O cenário atual da empregabilidade no setor bancário não parece estar diferente 

daquele de 15 anos atrás, uma vez que pode, novamente, ser caracterizado pela instabilidade. 

A pesquisa do emprego bancário, realizada a partir da análise do cadastro geral dos 

empregados e desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou oscilações 

entre o saldo contratual e o demissionário no período de janeiro de 2013 até setembro de 2014 

(DIEESE, 2014a). Os valores, apresentados no Gráfico 1 demonstram que, dos 21 meses 

contabilizados, apenas oito meses possuem saldo positivo, indicando mais contratações do 
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que demissões no período, enquanto que em 13 meses há saldo negativo, indicando relação 

oposta entre contratações e demissões. Isto representa um percentual de 61,9% de meses com 

maior número de demissões do que de contratações. 

A linha de tendência da média móvel de três períodos foi acrescentada ao gráfico 

original com o objetivo de confirmar e fornecer mais informações à análise. Ela permite 

afirmar que a média realizada por períodos de três meses foi negativa para praticamente todo 

o conjunto de dados, excetuando-se desta afirmativa os meses de julho a setembro de 2014, 

que tiveram um valor positivo. Assim, o contexto bancário assume uma tendência de 

insegurança empregatícia para seus funcionários (DIEESE, 2014a). 

 

Gráfico 1 – Saldo do emprego brasileiro bancário no período de janeiro de 2013 a setembro de 2014 

 
Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET–CAGED, LEI 4.923/65. Adaptado de DIEESE–rede bancário (2014a). 

 

No período de janeiro a setembro de 2014, destaca-se na pesquisa que o saldo de 

emprego foi negativo e houve um corte de 3.325 postos de trabalho no setor, em território 

nacional. O resultado foi atenuado pela participação da Caixa Econômica Federal na geração 

de 1.978 novas vagas. Estes montantes têm relevância na economia, uma vez que esta não se 

encontrava em recessão, pois os demais setores econômicos brasileiros registraram a geração 

de 904.913 mil novos empregos no mesmo período de estudo (DIEESE, 2014a). 

De acordo com a setorização pela Atividade Econômica (CNAE), os cortes de 

empregos ficaram concentrados na categoria dos Bancos Múltiplos com Carteira Comercial, 

que compreendem instituições como o Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander 

e HSBC. O saldo da categoria, em termos de admissões, consta como 21.787 empregos, 

enquanto que 26.839 correspondem às demissões, totalizando um saldo negativo de 5.052 

(DIEESE, 2014a). 
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Na determinação da contribuição dos Estados para o índice negativo de 

empregabilidade, constatou-se que a concentração esteve, principalmente, na Região Sudeste. 

Os Estados de São Paulo (-1.091), Rio de Janeiro (-562) e Minas Gerais (-534) ocuparam, 

respectivamente, as quatro primeiras colocações, com participação do Rio Grande do Sul (-

704) em segundo lugar. Analisando-se o território nacional, das 27 unidades federativas 

brasileiras, 18 estados e o Distrito Federal (66,67%) apresentaram números negativos de 

emprego, enquanto oito (29,63%) ficaram com margem positiva no saldo de empregos no 

período, conforme pode ser visualizado no Gráfico 2 (DIEESE, 2014a). 

 

Gráfico 2 – Saldo do emprego bancário por UF, no período de janeiro a setembro de 2014 

 
Fonte: MTE/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65. Adaptado de DIEESE–rede bancário (2014a). 

 

A remuneração média auferida entre funcionários do gênero feminino e masculino na 

admissão e desligamento, no período considerado, apresentou desigualdade significativa. 

Enquanto as mulheres foram admitidas com uma remuneração média de R$ 2.856,42, os 

homens o foram com R$ 3.766,64, representando uma diferença de 76%. No momento das 

demissões, as mulheres recebiam uma remuneração média de R$ 4.425,34; em contrapartida, 

os homens percebiam um montante de R$ 6.017,79, percentual divergente em 74% (DIEESE, 

2014). 

Essa divergência entre a proporcionalidade do rendimento médio mensal das mulheres 

em relação aos homens é confirmada pelo censo da diversidade. O Censo da Diversidade é 

uma pesquisa aplicada em nível nacional, no formato de censo, aos funcionários de 

instituições bancárias. Foi idealizado a partir do “Programa FEBRABAN de Valorização da 

Diversidade”, criado em 2007, pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e o intuito 

era atender aos objetivos de diagnosticar e conhecer os desafios da diversidade no setor 
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bancário, compartilhar as práticas bem-sucedidas de valorização da diversidade, e elaborar e 

implementar um plano de ação para acelerar a diversidade (FEBRABAN, 2014a). 

Nesse sentido, até o ano de 2015 foram realizados dois censos. O primeiro foi aplicado 

em 2008 e contou com a participação de 17 bancos, com total de 204.133 (49,9%) 

colaboradores respondentes da pesquisa. O segundo censo ocorreu em 2014 e teve a 

participação de 18 bancos, sendo representados por 187.411 (40,8%) colaboradores 

respondentes da pesquisa. Nesse estudo, o levantamento realizado em 2014, na Região 

Sudeste, verificou que o gênero feminino recebia o equivalente a 76,6% do valor 

remunerativo destinado ao gênero masculino. Apesar de apresentar uma melhora em relação 

ao período de 2008, no qual a proporcionalidade era de 76%, o percentual não demonstra 

significância prática e a disparidade permanece (FEBRABAN, 2014b). 

Ainda em relação ao levantamento realizado em 2014 e com foco na Região Sudeste, 

outros resultados contribuem para a construção do perfil demográfico dos funcionários das 

instituições bancárias. A distribuição de gênero foi de 48,1% para o gênero masculino e 

51,9% para o gênero feminino. Na distribuição pela faixa etária, a parcela mais representativa 

percentualmente (39,7%) esteve entre os 25 e 34 anos. Na variável escolaridade, 80,8% 

possuem formação de ensino superior ou ensino superior completo (FEBRABAN, 2014b). 

Em âmbito nacional, no setor bancário geral o tempo de emprego apresentou os 

seguintes índices: 38% permaneceram até cinco anos no emprego; 23,3%, de cinco a dez 

anos; e 38,8%, acima de dez anos. As mulheres apresentaram superioridade ou equivalência 

de representação percentual nos tempos de vínculo institucional, em todas as faixas temporais, 

até alcançarem os períodos entre 25 a 30 anos e acima de 30 anos, a partir dos quais os 

homens passam a superá-las percentualmente. Assim, a distribuição poderia ser analisada, 

comparativamente, nas faixas de até 25 anos e de mais de 25 anos. Na primeira faixa, as 

mulheres representaram 88,8% e os homens, 82,3% (FEBRABAN, 2014b). 

Além do tempo de emprego no setor bancário, o perfil funcional pode ser constituído 

pela categoria ocupacional. Os dados obtidos em 2014, para a Região Sudeste, demonstraram 

que, no somatório entre homens e mulheres, 39,4% estavam na categoria 

operacional/administrativo; 34,9% na categoria técnico/profissional/comercial; 8,6% 

coordenação/supervisão; 16,4% gerência; 0,7% direção/superintendência. Ao investigar a 

composição por gênero, em nível nacional, foi verificado que as mulheres participam 

percentualmente menos dos cargos de gerência, superintendência e direção em comparação 

aos homens (14,8% contra 22,5%). A maior composição feminina está alocada na categoria 
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operacional/administrativo, com 44,7%, enquanto que os homens representam 36,1% nessa 

categoria (FEBRABAN, 2014b). 

Também compõe o grupo do perfil funcional o fator “promoção” na organização. O 

censo 2014, da Região Sudeste, apontou as seguintes variações de promoção desde a 

admissão, para homens e mulheres: 22,7% nunca foram promovidos; 22,1% foram 

promovidos uma vez; 17% foram promovidos duas vezes; 15% foram promovidos três vezes; 

e 23,3% foram promovidos mais de três vezes. No cenário de âmbito nacional, a proporção de 

mulheres nas faixas de uma, duas e três promoções, é maior, mas não ultrapassa uma 

diferença de 4,1% em relação ao gênero masculino. Contudo, os homens com mais de três 

promoções representam 31,7%, enquanto que as mulheres aparecem com 19,9% 

(FEBRABAN, 2014b). 

Assim, conclui-se o referencial teórico deste estudo a partir da enunciação do que pode 

ser entendido como justiça e a diferença entre justiça do trabalho e justiça organizacional, da 

apresentação do estudo bibliométrico realizado referente aos trabalhos científicos que 

correlacionam, de alguma forma, a justiça organizacional e as estratégias defensivas, da 

revisão sobre justiça organizacional e da psicodinâmica do trabalho, com foco no conceito das 

estratégias defensivas e da compreensão do panorama atual nas instituições bancárias e suas 

relações de trabalho. No capítulo seguinte, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A realização de um estudo requer do pesquisador a definição de um planejamento 

específico que envolva, pelo menos, a definição das perguntas a serem respondidas, de um 

método de coleta de dados adequado, do campo de pesquisa e de como se pretende tratar esses 

dados (COOPER; SCHINDLER, 2003). Assim, este capítulo destina-se a expor os 

procedimentos metodológicos adotados no estudo para alcançar respostas às perguntas 

levantadas na parte introdutória do trabalho. De forma a elucidar o leitor, as questões foram 

retomadas resumidamente: Como será que os funcionários de instituições bancárias percebem 

a justiça da organização? Caso enfrentem rotinas em que percebam a justiça organizacional 

negativamente, quais estratégias defensivas são utilizadas no seu enfrentamento? 

Estruturalmente, o capítulo foi dividido em quatro seções, que apresentam o tipo de 

pesquisa realizada, a população alvo e a amostra, os procedimentos adotados para a coleta de 

dados e a forma procedida para realizar o tratamento desses dados. Os instrumentos de 

pesquisa utilizados foram introduzidos como uma seção secundária da coleta de dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

No campo das investigações, tornou-se uma prática o estabelecimento de classificação 

dos tipos de pesquisas. Este recurso possibilita a organização dos fatos e consequentemente o 

seu entendimento, facilitando o reconhecimento das semelhanças e diferenças entre as 

diversas modalidades de pesquisa e conferindo maior racionalidade às etapas requeridas para 

sua execução (GIL, 2010). 

A primeira classificação do tipo de pesquisa está pautada no conceito de abordagem 

qualitativa e quantitativa. A abordagem quantitativa teve forte apelo a partir das pretensões de 

se conhecerem os fenômenos por meio da relação de causa e efeito. Essa forma de apreender e 

manejar o mundo físico fazia parte do modelo positivista e adequava-se à execução de 

formulações matemáticas procuradas em grande escala (SEVERINO, 2007). 

Naquele período, a distinção entre pesquisa qualitativa e quantitativa era suficiente 

para explicar a fenomenologia, porém, com o passar dos anos, os pesquisadores identificaram 

a impossibilidade de moldar as relações humanas somente nessas categorias. Por esse motivo, 

atualmente, considera-se que a pesquisa ou metodologia qualitativa ou quantitativa não está se 

referindo a uma modalidade de metodologia em particular e, sim, a um conjunto de 

metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas, justificando 
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a modificação do emprego do termo por uma designação mais adequada de abordagem 

qualitativa e quantitativa (SEVERINO, 2007). 

Tomando por referência esse pensamento, esta pesquisa possui uma abordagem 

quanti-qualitativa. Quantitativa por trabalhar com um conjunto de ferramentas estatísticas 

para tratamento dos dados emergentes do formulário de percepção da justiça organizacional. 

Qualitativa por fundamentar-se principalmente em análises que, em princípio, não utilizam 

instrumental estatístico, como foi realizado para identificar as estratégias defensivas frente às 

práticas de justiça organizacional (VIEIRA; ZOUAIN, 2006). 

No nível de explicação para o objetivo – levantamento das percepções de justiça 

organizacional – utilizou-se a pesquisa explicativa, transversal, caracterizada pela survey. A 

pesquisa é classificada como explicativa porque, além de expor características da população 

pretendida e levantar opiniões que podem ser enquadradas como as percepções de justiça 

organizacional, busca identificar as possíveis causas do fenômeno estudado, seja por meio da 

aplicação do método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada 

pelos métodos qualitativos (GIL, 2010; SEVERINO, 2007; VERGARA, 2013). 

Este estudo é transversal, pois oferece um panorama ou uma descrição dos elementos, 

neste caso, da percepção da justiça organizacional, em um dado ponto do tempo, não havendo 

nova medição durante o processo de investigação (HAIR et al., 2005). Esse ponto no tempo se 

refere ao momento no qual os dados foram coletados, via formulário. A pesquisa de survey 

oferece um método de verificação empírica, com o exame de uma amostra da população, que 

visa explicar as razões para e as fontes de eventos, características e correlações observados, a 

partir da disposição de um grande número de variáveis (BABBIE, 2005). 

Na pesquisa descritiva devem ser atendidos três objetivos básicos: (1) descrição de 

fenômenos ou características associadas à população-alvo; (2) estimativa das proporções de 

uma população que tenha essas características; e (3) a descoberta de associações entre as 

diferentes variáveis (COOPER; SCHINDLER, 2003). Esses objetivos foram tratados nas 

seções da população e amostra e da apresentação e análise dos resultados do trabalho. 

Para identificar a relação entre estratégias defensivas no enfrentamento de percepções 

negativadas de justiça organizacional, a classificação adotada foi a de pesquisa exploratória. 

Conforme verificado por meio do estudo bibliométrico realizado, o campo de investigação 

sobre as relações entre os construtos da justiça organizacional e as estratégias defensivas 

ainda é escasso, apesar de que separadamente estão explorados de forma significativa. Na 

inerência da pesquisa exploratória está a busca por algum tipo de tendência ou padrão de 

comportamento a partir dos fenômenos em estudo, para levar às conclusões. Deste modo, é 
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aplicada quando do desconhecimento de informações prévias sobre a estrutura das relações, 

por isso, justifica-se a ausência de hipóteses a serem testadas (BALASSIANO, 2006). 

A natureza das fontes utilizadas para a abordagem e tratamento do objeto foi 

classificada similarmente para os dois objetivos gerais expostos. Os métodos empregados para 

o delineamento da pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento ou pesquisa de 

campo. A pesquisa bibliográfica foi elaborada no capítulo dedicado à revisão de literatura e 

precedeu ao levantamento de campo, fornecendo material analítico para sua realização e não 

se esgotando em si mesma. 

O levantamento de campo se constituiu da investigação empírica realizada com 

elementos capazes de explicar o fenômeno pesquisado (VERGARA, 2013). Neste caso, 

incluem-se os funcionários de instituições bancárias que vivenciam percepções negativadas de 

justiça organizacional e buscam por estratégias para enfrentá-la. Afirmando esta relação 

estabelecida entre teoria e prática da pesquisa, Gil (2010) caracteriza-a como a interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se almeja conhecer. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população ou universo é a totalidade dos elementos que compartilham algum 

conjunto comum de características sobre os quais se deseja fazer algumas inferências 

(COOPER; SCHINDLER, 2003; HAIR et al., 2005). A inviabilidade de considerar todo o 

universo para proceder com a pesquisa gera a necessidade de extrair uma amostra 

representativa deste. Essa amostra, quando rigorosamente selecionada, possibilita obter 

resultados que se aproximam consideravelmente dos que seriam obtidos caso fosse possível 

realizar um censo (exame de todos os elementos da população) (GIL, 2010). Por definição, a 

amostra envolve o estudo de uma parcela dos itens da população, ou seja, representa um 

subconjunto relativamente pequeno do universo (STEVENSON, 1986; HAIR et al., 2005). 

Os procedimentos definidos para o planejamento da amostragem envolveram cincos 

passos, que consideram a importância de assegurar uma mensuração válida, sob os quesitos da 

acurácia e precisão, para ser possível retratar consistentemente as características da 

população. Os passos seguiram a proposição elaborada por Cooper e Schindler (2011) e foram 

divididos em: (1) definição da população-alvo; (2) parâmetros de interesse; (3) estrutura da 

amostragem; (4) seleção do método de amostragem apropriado; e (5) determinação do 

tamanho da amostra necessário. 
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A população-alvo é o conjunto dos objetos ou elementos relevantes para a pesquisa 

que constituem as unidades populacionais. Quando da realização da amostra, os objetos ou 

elementos disponíveis recebem a nomenclatura de unidades de amostragem. É essencial 

pautar sua definição nos objetivos da pesquisa e escopo do estudo (HAIR et al., 2005). Assim, 

uma vez estabelecido o fenômeno pretendido para compreensão, como o comportamento 

humano no ambiente organizacional com foco nas percepções de justiça organizacional e as 

possíveis relações entre essas percepções e as estratégias defensivas, foi possível concluir 

sobre a definição da população-alvo. 

Então, foi definida como todos os funcionários de instituições bancárias, públicas e 

privadas , que exerçam suas funções em agências localizadas nos municípios de Niterói e Rio 

de Janeiro.A escolha dos dois setores (público e privado) decorreu da possibilidade de 

comparar a variáveis descritivas de cada entidade. 

Com o intuito de caracterizar a população-alvo, foram extraídas informações de 

diferentes relatórios disponibilizados no site do Banco Central do Brasil, especificamente no 

item “Sistema Financeiro Nacional”, que foram devidamente identificados com relação aos 

dados respectivos. O Banco Central do Brasil divide as entidades supervisionadas em seis 

macrossegmentos. De acordo com os dados selecionados e disponibilizados pelo Sistema IF. 

data, do relatório do mês de junho/2014, elas totalizam 1.566 entidades (Instituições 

supervisionadas). Sendo o objetivo da pesquisa utilizar somente instituições bancárias, foram 

utilizados os macrossegmentos b1, b2 e b4, que totalizam 136 entidades, conforme 

apresentado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Macrossegmentos das Entidades supervisionadas pelo BCB 

 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2014. 

 

De acordo com os arquivos intitulados “Quadro Agências – Junho – 2014”, do Banco 

Central do Brasil (BCB), os cinco Estados com maior representatividade de agências 

bancárias e entidades bancárias são, em ordem decrescente: São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Qtd.

b1 Banco comercial, múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica 96

b2 Banco múltiplo sem carteira comercial e banco de investimento 36

b3 Cooperativas de crédito 1150

b4 Banco de desenvolvimento 4

n1 Não bancário crédito

n2 Não bancário mercado de capitais

1566

280

Total

Macrossegmento
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Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Janeiro possui 2.121 agências, 

representando 9,21% do total de agências do país (23.021). No levantamento de junho/2014, 

53 Entidades Supervisionadas possuíam atividades em estabelecimentos físicos no Estado, 

enquanto que as outras 102 não possuíam agências bancárias. A Tabela 1 mostra essa relação 

por Estado. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de bancos e agências bancárias distribuídas nos cinco Estados com maior 

representatividade 

Estado RS PR MG RJ SP TOTAL 

Bancos 33 37 40 53 126 155 

Agências 1.793 1.595 2.255 2.121 7.221 23.021 

% Part. Bancos 21,29% 23,87% 25,81% 34,19% 81,29% 100,00% 

% Part. Agências 7,79% 6,93% 9,80% 9,21% 31,37% 100,00% 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2014. 

 

Assim, o Estado do Rio de Janeiro foi escolhido para a pesquisa por conveniência, 

uma vez que é onde se localiza a Universidade Federal Fluminense, e pela sua 

representatividade no contexto brasileiro. 

A relação de agências em funcionamento no país não contabiliza os postos de 

atendimento bancário (PAB), os postos avançados de atendimento (PAA) e os postos de 

atendimento bancário eletrônico (PAE), não sendo necessário realizar nenhuma dedução no 

número de locais de trabalho. Isto ainda significa que somente as agências possuem 

indivíduos exercendo funções, sendo esta uma informação pertinente para estimar a 

população de funcionários nas agências bancárias. 

Os bancos que estão presentes em todos os estados são: Banco do Brasil, Bradesco, 

Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú e Santander. Destes, seis estão entre os sete bancos 

com maiores ativos totais no período de junho de 2014, conforme Quadro 6. Esta informação 

torna-se pertinente, pois foi responsável pela escolha dos bancos para distribuição dos 

formulários impressos. 
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Quadro 6 – Relatório do resumo por classificação do ativo total 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2014. 

 

Os parâmetros de interesse, o segundo passo dos procedimentos de amostragem, 

correspondem aos descritores resumidos de variáveis de interesse da população (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). As variáveis de interesse foram cerceadas pelos construtos da justiça 

organizacional e as estratégias de mediação relacionadas. Para tanto, optou-se por abordá-los 

por meio de níveis de dados e escalas de mensuração diferenciados, sendo para a justiça 

organizacional utilizada uma escala intervalar de 1 a 5, com 5 representando “concordo 

totalmente” e, para a estratégia defensiva, a entrevista semiestruturada, conforme o Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Parâmetros de interesse do processo de amostragem 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Cooper e Schindler (2011). 

 

Em seguida, buscou-se levantar a estrutura de amostragem, que corresponde à lista 

abrangente dos elementos da população de onde a amostra é retirada (HAIR et al., 2005). A 

dificuldade, pelo tempo e orçamento, para elaborar uma listagem com todos os membros da 

população, surgiu em decorrência da necessidade de solicitar autorização e abertura de 

informação de cada banco localizado nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Outro quesito 

relacionou-se com a natureza do estudo e seus objetivos. A natureza está centrada na temática 

do comportamento humano organizacional, e os objetivos nas percepções de justiça 

organizacional e estratégias de mediação. 

Como se parte da premissa de que cada sujeito se relaciona de forma única com o 

trabalho, em um processo de transformação, entende-se não ser foco desta pesquisa 

generalizar os resultados obtidos. Isto também é inviabilizado pela falta de um cadastro da 

Instituições UF Ativo total Nº de agências Nº de funcionários

Banco do Brasil DF 1.303.651.713 5.490 124.744

Itaú SP 1.029.025.053 3.917 63.897

Caixa Econômica Federal DF 963.315.687 3.342 103.904

BNDES RJ 803.213.959 1 1.889

Bradesco SP 793.507.842 4.689 74.781

Santander SP 502.784.192 2.627 21.216

HSBC PR 163.277.372 854 26.353

Parâmetro de interesse da população Nível de dado e escala de mensuração

Percepção da justiça organizacional Ordinal (escala de 1 a 5, sendo 5 "concordo totalmente")

Estratégias defensivas relacionadas Entrevista semi-estruturada
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população-alvo para extrair uma amostra probabilística, condição esta necessária, mas não 

suficiente para generalizações. Assim, procedeu-se à escolha de métodos de amostragem 

(quarto passo) da categoria dos métodos de amostragem não probabilísticos. 

A amostragem não probabilística é baseada na seleção arbitrária e subjetiva, ou seja, 

não é aleatória. O procedimento não assegura que todos os membros da população possuam 

uma chance conhecida de serem selecionados, diferente de zero. No entanto, apesar de não 

possibilitar a generalização para a população, atende satisfatoriamente aos objetivos de 

amostragem, além de produzir resultados aceitáveis. Os objetivos da amostragem estão 

baseados em duas premissas: 

a) deve existir semelhança suficiente entre os elementos, de forma que alguns deles 

possam representar adequadamente as características da população; 

b) alguns elementos da amostragem vão subestimar o valor da população, enquanto 

outros vão superestimar e, assim, garantirão um resultado das tendências capaz de 

gerar uma estatística de amostragem (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

 

Os métodos de amostragem selecionados foram amostragem por julgamento, uma 

categoria da amostragem intencional, e a amostragem “bola de neve”. A categoria intencional 

é composta por métodos que atendem certos critérios de escolha arbitrária. A amostragem por 

julgamento escolhe as unidades amostrais de acordo com o julgamento do pesquisador em 

relação aos critérios relevantes para atender aos objetivos da pesquisa. Neste caso, os critérios 

selecionados compreenderam trabalhar em instituições bancárias que estivessem localizadas 

em Niterói e Rio de Janeiro, sem nenhuma outra cota pré-estabelecida, como gênero, 

escolaridade e cargos, por exemplo. 

A amostragem pelo modelo “bola de neve” foi estabelecida para completar o 

levantamento da amostra devido à dificuldade de encontrar funcionários de instituições 

bancárias ao manter o distanciamento organizacional. O procedimento se baseiou nas redes de 

referências, em que os sujeitos participantes, descobertos pela amostragem por julgamento, 

foram utilizados para localizar outros sujeitos que possuíam os critérios estabelecidos, que, 

por sua vez, identificavam outros sujeitos, e assim sucessivamente. Desta forma, foi possível 

reunir os sujeitos enquanto se avançou na pesquisa. 

Para o levantamento da justiça organizacional pelo formulário, o quantitativo amostral 

foi determinado pelo raciocínio matemático descrito a seguir. A população de funcionários em 

instituições bancárias no Estado do Rio de Janeiro foi estimada em 114.428, conforme 

apresentado no Anexo A. O Estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios, dentre os quais 
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estão Niterói e Rio de Janeiro, escolhidos para a aplicação da pesquisa. Na estimativa da 

quantidade de funcionários dessas duas cidades, considerou-se uma proporção percentual da 

quantidade de indivíduos nas cidades, considerando os 100% do Estado do Rio de Janeiro. 

Esse percentual foi responsável por fragmentar a população-alvo estimada (IBGE, 2014). 

Assim, alcançou-se um total de 45.720 funcionários de instituições bancárias nas cidades de 

Niterói e Rio de Janeiro. 

Dessa forma, para uma margem de erro de 10%, com p=0,05, é necessária uma 

amplitude de amostra aleatória simples maior do que 100 respondentes, conforme tabela de 

referência proposta por Gil (2010). Esse parâmetro foi alcançado pelo retorno de 127 

formulários para caracterização populacional, mas com 114 válidos para as percepções de 

justiça organizacional e análises quantitativas. 

Para o estudo das estratégias defensivas, optou-se por entrevistar dois representantes 

de cada grupo criado na análise de cluster, desenvolvida na seção 4.5. As variáveis inseridas 

para determinar a análise de cluster foram as percepções de justiça organizacional e o tipo de 

controle institucional (público e privado). Assim, foram criados quatro clusters, dos quais sete 

participantes foram entrevistados, não atingindo a marca de oito, estipulada anteriormente. 

Isto ocorreu porque o grupo que ficou com apenas um representante (privado e percepções 

mais negativadas) não possuía nenhum outro funcionário que tivesse informado telefone e/ou 

e-mail de contato para participar da etapa das entrevistas da pesquisa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados são elementos essenciais para a descrição do fenômeno pretendido e podem 

ser coletados por meio de observação, entrevista e/ou questionário, de forma individual ou 

combinada. O tipo e a quantidade a serem coletados dependem da natureza do estudo e dos 

objetivos da pesquisa (HAIR et al., 2005). Tendo este trabalho o objetivo de identificar as 

percepções de justiça organizacional e as estratégias defensivas utilizadas por funcionários de 

instituições bancárias, foi necessário adotar duas abordagens diferenciadas, expostas a seguir. 

Existem duas categorias referentes aos métodos da coleta de dados: método da 

observação e de survey (entrevista e/ou questionário). No caso do método de observação, os 

dados são coletados por meio da observação sistemática humana, mecânica ou eletrônica de 

pessoas, eventos ou objetos. Esta pesquisa optou por adotar o método de survey para a coleta 

de dados. Survey é um procedimento para a coleta de dados primários, normalmente utilizado 

quando envolve a coleta de informações de uma grande amostra de indivíduos (HAIR et al., 
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2005). Entende-se por dados primários aqueles gerados pelo pesquisador com o propósito 

específico de solucionar o problema em pauta (MALHOTRA, 2006). 

No método de survey, o questionário é compreendido como “um conjunto 

predeterminado de perguntas criadas para coletar dados dos respondentes, desenvolvido 

cientificamente para medir características importantes de indivíduos, empresas, eventos e 

outros fenômenos” e está dividido em autoadministrado e administrado por entrevistador 

(HAIR et al., 2005, p. 157). Dito de outra forma, o questionário é uma “técnica estruturada 

para a coleta de dados que consiste em uma série de perguntas, escritas ou orais, que um 

entrevistado deve responder” (MALHOTRA, 2006, p. 290). 

O questionário autoadministrado, uma das técnicas do método de survey, foi utilizado 

para levantar as percepções de justiça organizacional. Esta técnica, também conhecida como 

survey autoadministrada, utiliza o questionário como meio para atender aos seus objetivos de 

pesquisa, no qual o instrumento é distribuído para pessoas interceptadas/estudadas via papel 

ou instrumento computadorizado em um local central, sem a assistência do pesquisador 

(COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 260). 

Definida a abordagem teórica para a coleta de dados da percepção de justiça 

organizacional, parte-se para o campo propriamente dito. Nesta fase “são efetuados os 

contatos com os respondentes, aplicados os instrumentos, registrados os dados, efetuada uma 

primeira crítica do preenchimento e enviados para central de processamento de dados” 

(MATTAR, 2006, p. 3). 

Os contatos iniciais com os respondentes ocorreram no final do ano de 2013 e tiveram, 

como meio para sua obtenção, interações com pessoas conhecidas da pesquisadora que 

trabalhavam em instituições bancárias, para verificar o quórum disponível à participação na 

pesquisa. O retorno foi positivo e sugestões de divulgação interna foram recebidas. 

A possibilidade de divulgação interna foi descartada, porque uma das desvantagens do 

método de survey em relação ao de observação é o conhecimento do participante sobre a 

coleta de dados a respeito de seu comportamento e/ou atitude, possibilitando que isto 

influencie nas respostas e crie tendenciosidade (HAIR et al., 2005). Caso a organização fosse 

envolvida de forma a divulgar a pesquisa, a preocupação dos funcionários em responder 

verdadeiramente às questões poderia ser abalada e, assim, a desvantagem comentada poderia 

ser amplificada. Por isso, optou-se por não solicitar autorização das instituições bancárias para 

distribuição do formulário, e o contato foi realizado em ambientes não institucionais. 

Para a confecção do instrumento, foi selecionada na literatura a Escala de Percepção 

de Justiça Organizacional, validada por Helenides Mendonça, Cícero Pereira, Álvaro Tamayo 
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e Maria das Graças Torrez da Paz, em 2003, que se encontra apresentada descritivamente na 

seção dos instrumentos de pesquisa. Após análise da escala foram realizadas adaptações 

frasais, que foram interpretadas como alterações da validação da escala, justificando, mas não 

se limitando, a aplicação da análise fatorial na mesma. Em seguida, procedeu à elaboração do 

modelo de formulário no site Survey Monkey nos dias 9 e 10 de junho de 2014. 

SurveyMonkey é um software de questionários online que possibilita criar pesquisas, 

enquetes e questionários para obter informações sobre o objeto pretendido 

(SURVEYMONKEY, 1999)2. 

Ao término da primeira elaboração do modelo do formulário, o link gerado pelo 

próprio sistema online foi enviado para dez pessoas com o objetivo de testar o funcionamento 

do sistema e validar a lógica das questões, bem como da conferência ortográfica e gramatical. 

Dentre esses participantes, quatro são funcionários de instituições bancárias que fizeram 

considerações sobre a terminologia utilizada nas questões para levantamento do perfil 

funcional, suscitando algumas modificações. As diversas considerações foram analisadas e 

inseridas, se necessário, para gerar a configuração final do formulário online, apresentado no 

Anexo B. 

Em meados de julho de 2014, o formulário foi disponibilizado para preenchimento 

eletrônico. A distribuição ocorreu aleatoriamente, por meio de e-mails e redes sociais, como 

Facebook e LinkedIn, com vista a alcançar os funcionários das instituições bancárias dos 

municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Esta abordagem de entrega do questionário é 

classificada como survey eletrônica (HAIR et al., 2005). 

O acompanhamento do retorno dessas respostas possibilitou a identificação, em 

meados de setembro, da baixa adesão, tendo sido conseguidos 60 formulários. Segundo Hair 

et al. (2005), a baixa taxa de resposta é o maior problema deste tipo de questionário e levanta 

questões sobre a representativa do conjunto amostral em relação à população-alvo da 

pesquisa. Com o intuito de aumentar a adesão e minimizar o problema ressaltado, a 

alternativa adotada foi utilizar outra abordagem de distribuição, denominada survey por 

correspondência, que faz a entrega do formulário em papel aos respondentes via correio, fax 

ou serviços de entrega. 

Assim, no final de setembro de 2014, foi realizado contato com os respondentes do 

formulário eletrônico, objetivando solicitar auxílio na distribuição do formulário impresso aos 

colegas de profissão. Foi ressaltada a importância de que ela ocorresse fora do ambiente 

                                                 
2 Disponível em: < https://pt.surveymonkey.com/>. Acesso no período de maio de 2014 a março de 2015. 
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organizacional. Como não houve oposição, os formulários impressos foram entregues aos 

respondentes voluntários, que os repassaram para os colegas de trabalho e conhecidos. A 

aplicação ocorreu a partir de outubro de 2014, sem desabilitar a opção eletrônica. Por fim, a 

coleta de dados sobre a percepção de justiça organizacional por meio da escala selecionada foi 

encerrada em janeiro de 2015, tendo havido o retorno de 70 formulários via survey por 

correspondência e 90 formulários via survey eletrônica, totalizando 160 formulários 

respondidos. 

A identificação das estratégias defensivas dos funcionários de instituições bancárias 

partiu das entrevistas semiestruturadas, em que se pressupõe a elaboração de um roteiro de 

entrevista. Esta é uma técnica do método survey, classificada como questionário administrado 

pelo entrevistador, que trabalha com os respondentes em contato síncrono, seja pessoalmente, 

por telefone ou pelo computador (HAIR et al., 2009). 

Por se tratar de uma abordagem diferenciada daquela implementada para o 

levantamento da percepção de justiça organizacional, as etapas da fase de coleta de dados 

foram resgatadas e apresentadas separadamente. 

A necessidade do contato com os respondentes para a sua participação na entrevista 

havia sido estabelecida aos conhecidos, quando da conversa inicial sobre a pesquisa como um 

todo. No decorrer do processo de coleta de dados pelo formulário, novos conhecidos foram 

identificados e o assunto sobre a entrevista era explicado novamente. Contudo, ainda haveria 

respondentes não conhecidos pessoalmente; por isso, foi incluída uma página final no 

formulário explicando sobre esta segunda etapa da pesquisa, de forma a oferecer a 

oportunidade de participação aos interessados. A candidatura voluntária se deu por meio do 

preenchimento do campo do e-mail/telefone para contato. 

O contato direto com os respondentes selecionados, por meio da análise de cluster, 

para participarem das entrevistas ao término da coleta e tratamento dos dados sobre a 

percepção de justiça organizacional, foi realizado em maio e junho de 2015. A opção por 

aguardar o encaminhamento das entrevistas, que visam ao aprofundamento sobre as 

estratégias de defesa frente às percepções negativadas de justiça organizacional, foi adotada 

para se obter um melhor conhecimento em relação às suas respostas no formulário e ao 

comportamento quando do agrupamento desses funcionários participantes. Assim, se 

verificaria a necessidade de agrupar esses respondentes de acordo com o tipo de controle ao 

qual a instituição em que trabalham é juridicamente submetida, ou seja, público ou privado. 

As entrevistas ocorreram em junho e julho de 2015 e foram realizadas mediante um 

roteiro semiestruturado, construído com base nas teorias da Psicodinâmica do Trabalho, mas, 
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principalmente no trabalho de Mendonça e Mendes (2005). A sua construção objetivou 

aprofundar os resultados obtidos na fase do levantamento das percepções de justiça 

organizacional e buscar respostas às dúvidas ou inquietações advindas do questionário, além 

de identificar as principais estratégias defensivas utilizadas pelos funcionários de instituições 

bancárias no enfrentamento das percepções negativadas de justiça organizacional. 

O roteiro de entrevista semiestruturado é uma técnica contida na abordagem de 

entrevista semiestruturada. Esta abordagem é definida pela “fala” direta do pesquisador com o 

respondente, aplicando-se uma sequência de perguntas predeterminadas, porém, com certa 

flexibilidade, e registrando-se as respostas que, no caso, deverão ser gravadas, com a 

aquiescência dos entrevistados. A flexibilidade é identificada pela possibilidade de o 

pesquisador exercitar sua iniciativa no acompanhamento da resposta a uma pergunta, tendo a 

liberdade de incluir perguntas relacionadas e não inseridas no roteiro (HAIR et al., 2005). 

O fluxo dos procedimentos adotados na coleta de dados para levantamento da 

percepção de justiça organizacional e das estratégias defensivas dos funcionários de 

instituições bancárias está esquematizado na Figura 5, com o objetivo de oferecer um 

panorama geral das abordagens utilizadas. 

 

Figura 5 – Esquema da coleta de dados da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Hair et al. (2005). 

 

3.3.1 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados é o meio pelo qual o pesquisador levantará os dados 

para responder à questão pretendida. Como a questão problema deste trabalho possui duas 

Percepção de justiça organizacional Estratégias de enfrentamento 

SurveyMonkey 
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vertentes que convergem ao final do estudo, foi necessário coletar os dados por meio de 

instrumentos diferenciados, expostos a seguir. 

Para identificar as percepções de justiça organizacional da amostra foi utilizada uma 

adaptação da “Escala de Percepção de Justiça Organizacional” previamente validada por 

Helenides Mendonça, Cícero Pereira, Álvaro Tamayo e Maria das Graças Torrez da Paz, em 

2003. A publicação desse resultado está disponível na Revista Estudos: vida e saúde, sob o 

título “Validação fatorial de uma escala de percepção de justiça organizacional” 

(MENDONÇA et al., 2003). 

Uma escala é um instrumento que tem por objetivo mensurar conceitos – uma ideia 

genérica formada na mente –, de forma distinta ou contínua. A mensuração envolve a 

atribuição de números para uma variável de acordo com certas regras. Caso a escala seja 

distinta, medirá somente a direção da resposta; em contrapartida, quando a escala for 

contínua, medirá a direção, mas também a intensidade (HAIR et al., 2005). 

Existem quatro níveis de mensuração, representados por diferentes tipos de escalas: 

nominal, ordinal, intervalar e de razão. As variáveis mensuradas nos níveis nominal e ordinal 

são distintas e denominadas de categóricas, qualitativas ou não métricas. As variáveis 

medidas no nível de intervalo ou de razão são contínuas e intituladas de quantitativas ou não 

métricas (HAIR et al., 2005). 

A escala de percepção da justiça organizacional está composta por um conjunto de 

vinte afirmativas ou variáveis, dispostas no formato de Likert de cinco pontos; por isso, pode 

ser classificada como não métrica-ordinal. Contudo, tornou-se prática recorrente na 

Administração tratá-la como uma escala intervalar, pois evidências empíricas de que os 

indivíduos tratam os intervalos entre pontos como sendo iguais em magnitude fornecem uma 

justificativa plausível para tanto, mesmo que em termos restritos, poderia afirmar que a 

classificação mais apropriada para este tipo de escala seria a ordinal (HAIR et al., 2005, p. 

184). 

Entendido isto, mantém-se a classificação de escala ordinal, mas o tratamento de 

interpretação dos dados pautou-se em procedimentos estatísticos de escala métrica-intervalar. 

Assim, a medida métrica é utilizada quando indivíduos diferem em quantia ou grau de relação 

a um atributo em particular (HAIR et al., 2009). A escala intervalar utiliza números para 

classificar objetos ou eventos de maneira em que possa ser calculada a distância entre duas 

observações. 

Esses autores classificam a escala de Likert como uma subcategoria de um dos tipos 

das escalas métricas, a da classificação somada. A escala de classificação somada busca 
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mensurar atitudes ou opiniões, de modo geral, por uma referência entre cinco e sete pontos, 

para avaliar a intensidade de concordância do indivíduo com um conjunto de afirmações. 

Quando as respostas atribuídas a todas as afirmações são somadas, permanece como escala de 

classificação somada. Quando se usa a escala individualmente, ela é chamada de escala de 

Likert. 

Assim, a escala de Likert pode ser diretamente definida como “uma escala de 

mensuração com cinco categorias de respostas, variando de ‘discordo totalmente’ a ‘concordo 

totalmente’, no qual será exigida aos participantes a indicação do grau de concordância ou de 

discordância em cada uma das afirmações relacionadas aos objetos de estímulo” 

(MALHOTRA, 2006, p. 260). 

A justiça organizacional é entendida como um construto de ordem superior. Dessa 

forma, sua composição é balizada por três dimensões capazes de explicá-lo: a justiça 

distributiva participante, com seis afirmativas na escala, conforme Quadro 8; a justiça 

procedimental e interacional, ambas representadas por sete afirmativas na escala, conforme 

Quadro 9 e Quadro 10, respectivamente. 

 

Quadro 8 – Afirmativas da dimensão da justiça distributiva 

 
Fonte: Mendonça et al., 2003. 

 

Quadro 9 – Afirmativas da dimensão da justiça procedimental 

 
Fonte: Mendonça et al., 2003. 

 

 

 

 

Código Afirmativa

JD_1 Sou recompensado, de maneira justa, por meus esforços na realização do meu trabalho.

JD_2 Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante o meu trabalho.

JD_3 Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que apresento.

JD_4 Se considerar os demais salários pagos nesta empresa, recebo um salário justo.

JD_5 Sou recompensado, de maneira justa, por minha experiência profissional.

JD_6 Sou recompensado, de maneira justa, por minha responsabilidade no trabalho.

Código Afirmativa

JP_1 A empresa onde trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta os empregados.

JP_2 No meu trabalho as pessoas podem solicitar esclarecimentos ou informações sobre as decisões tomadas pelos chefes.

JP_3 As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que eu receba feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho.

JP_4 A empresa onde trabalho estabelece critérios para que as decisões tomadas sobre o trabalho sejam justas.

JP_5 Na empresa onde trabalho, as decisões relativas ao trabalho são tomadas a partir de informações objetivas e precisas.

JP_6 A empresa onde trabalho dá oportunidade para os empregados recorrerem das decisões tomadas.

JP_7 Na empresa onde trabalho, a política salarial é decidida de forma participativa.
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Quadro 10 – Afirmativas da dimensão da justiça interacional 

 
Fonte: Mendonça et al., 2003. 

 

Ao proceder à elaboração estrutural do formulário de percepção de justiça 

organizacional para esta pesquisa, foi feita, inicialmente, uma análise crítica das afirmativas. 

Optou-se por modificar a construção frasal de algumas delas, de forma a não impactar no 

conteúdo transmitido, mas melhorar o seu entendimento. A partir disto, compreende-se o 

comprometimento da validação da escala, por isso, mas não apenas, foi gerada uma análise 

fatorial com a nova estrutura. As alterações realizadas estão apresentadas no Quadro 11. Em 

seguida, a identificação das afirmativas por dimensões, apresentada na escala validada, foi 

excluída para não causar tendenciosidade. Por fim, as afirmativas foram dispostas 

aleatoriamente. 

 

Quadro 11 – Afirmativas da escala de percepção da justiça organizacional alteradas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Além das afirmativas específicas para identificar a percepção de justiça 

organizacional, outras afirmativas foram inseridas para delimitar o perfil funcional e 

demográfico dos respondentes. No perfil funcional foram incluídas questões para confirmar o 

público-alvo, que abrangeu perguntas como: se o respondente trabalha em banco; sobre o tipo 

de controle administrativo ao qual a instituição bancária está submetida; cidade da agência ou 

da lotação; tempo de permanência na empresa; área de trabalho e função atual. No perfil 

demográfico, as variáveis selecionadas foram gênero, idade e escolaridade. 

Código Afirmativa

JI_1 O meu chefe se preocupa com os meus direitos.

JI_2 Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe considera o meu ponto de vista.

JI_3 O meu chefe usa o tempo que for necessário para me explicar as decisões tomadas sobre o trabalho e as consequências das mesmas.

JI_4 O meu chefe oferece justificativa adequada para as decisões relativas ao meu trabalho.

JI_5 O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza.

JI_6 O meu chefe fornece-me informações acerca do modo como estou desempenhando as minhas funções, permitindo-me fazer melhor o meu trabalho.

JI_7 Ao se relacionar com os empregados, o meu chefe consegue superar os favorecimentos pessoais.

Código Alteração

JI_2 "Ao tomar as decisões, o meu chefe considera o meu ponto de vista" foi inserida após decisões "sobre o trabalho".

JP_1
"A minha empresa escuta e compreende as opiniões de todas as pessoas que serão atingidas pela decisão" foi substituída por "A empresa onde

trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta os empregados".

JP_3 "Na minha empresa recebo" foi substituída por "As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que eu receba".

JP_4 "A minha empresa" foi substituída por "A empresa onde trabalho".

JP_5
"A minha empresa procura coletar informações precisas antes de tomar as decisões" foi substituída por "Na empresa onde trabalho, as decisões

relativas ao trabalho são tomadas a partir de informações objetivas e precisas".

JP_6 "A minha empresa" foi substituída por "A empresa onde trabalho".

JP_7

"Por meio de representantes legais, a minha empresa possibilitada a participação dos empregados quando vai decidir sobre questões que os

afetam diretamente, como a política salarial" foi substituída por "Na empresa onde trabalho, a política salarial é decidida de forma

participativa".

Afirmativas que sofreram alteração



67 

 

O padrão de variáveis adotado foi influenciado pela pesquisa realizada por Odelius e 

Santos (2008), que utilizaram a EPJO acrescentando variáveis demográficas (sexo, idade, 

escolaridade) e funcionais (tempo de trabalho na empresa e área, cargo ocupado e vínculo 

empregatício). No que se refere às variáveis demográficas, a escolha ainda foi referenciada no 

conjunto de principais tipos de dados em nível individual/familiar disponíveis em empresas 

especializadas em pesquisas (MALHOTRA, 2006). 

A escala do perfil demográfico e funcional, nas variáveis “gênero”, “tipo de controle”, 

“localização” e “área de trabalho”, pode ser classificada como não métrica, do tipo categórica 

nominal. A variável “escolaridade” foi enquadrada como não métrica, do tipo categórica, mas 

ordinal. As variáveis “idade” e “tempo de trabalho” foram rotuladas como métricas, em escala 

de razão. 

A escala não métrica ou comparativa avalia as respostas umas em relação às outras e 

não de forma independente. Assim, os dados não métricos descrevem diferenças em tipo ou 

natureza, indicando a presença ou ausência de uma característica ou propriedade. O tipo 

categórico mensura opiniões nominalmente por duas ou mais categorias de resposta. A escala 

nominal utiliza números para informar nomes, rótulos ou categorias que não podem ser 

ordenados. A escala ordinal ou de ranqueamento coloca os objetos em uma categoria 

predeterminada, de acordo com algum critério, possibilitando organizá-los, mas não 

determinar a magnitude das diferenças das respostas. A medida métrica ou quantitativa reflete 

quantidade ou grau relativo atribuído a um elemento em particular. As escalas de razão 

possibilitam a ordenação das respostas, informando magnitude e a referência de um ponto 

zero absoluto (HAIR et al., 2005). 

Conforme explicado na coleta de dados, os formulários foram distribuídos nos 

formatos impresso e eletrônico. Ao concluir a escolha das variáveis e a avaliação da escala 

referencial, as seções no formulário impresso foram ordenadas pelo perfil funcional, perfil 

demográfico e escala de percepção de justiça organizacional. O modelo do formulário 

impresso está disponível no Apêndice A. A construção do formulário eletrônico está 

apresentada a seguir. As variáveis utilizadas no formulário impresso permaneceram 

inalteradas; contudo, alguns ajustes de sistema foram necessários para melhor condução dos 

respondentes. 

O formulário eletrônico foi elaborado na SurveyMonkey, recurso tecnológico utilizado 

para auxiliar na coleta de dados, sendo que, em sua conformação final, o instrumento ficou 

dividido em nove páginas (SURVEYMONKEY, 1999). A primeira página continha a 

apresentação da pesquisa, com o objetivo resumido, identificação da autora responsável, 
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vínculo institucional desta e da orientadora, público-alvo, estimativa do tempo para concluir o 

preenchimento, orientações gerais. Além disto, se assegurou a confidencialidade das 

respostas. 

As orientações gerais foram inseridas em virtude da contribuição dos respondentes 

participantes do teste do formulário, que questionaram sobre a necessidade de aprofundar-se 

no assunto para responder. Como as respostas partem de opiniões acerca de afirmativas, esse 

conhecimento prévio sobre o conceito de justiça organizacional não é determinante; mesmo 

assim, para não haver dúvidas e perdas de respondentes por este receio, optou-se por 

acrescentar a explicação. 

Na segunda página se questionava se o candidato a respondente trabalha em uma 

instituição bancária. Apesar de constar, na página de apresentação, o público-alvo a quem se 

destina a pesquisa, essa informação poderia passar despercebida; por isso, a questão foi 

incluída como alternativa de novo filtro, visando minimizar as chances de participarem 

pessoas que não trabalham em banco. O funcionamento do sistema foi pautado no conceito de 

lógica das questões. Esta lógica consiste no direcionamento da resposta dada à pergunta. 

Caso a resposta fosse negativa, o sistema entendia o acesso como desqualificado. A 

pessoa era redirecionada para a terceira página que agradecia a disponibilidade investida para 

atender à solicitação de pesquisa recebida e explicava o motivo da mensagem de 

encerramento e o fechamento do preenchimento ao clicar em “próximo”. O termo 

redirecionado é utilizado, pois foge da estrutura padrão do formulário. Se a indicação fosse 

positiva, o sistema entendia como validado e pulava o respondente para a página quatro. 

Na página quatro foram agrupados os questionamentos restantes sobre o perfil 

funcional. Na página cinco constavam as questões sobre o perfil demográfico. As afirmativas 

da escala de percepção da justiça organizacional, quando exportadas do sistema para o 

formato PDF, foram divididas nas páginas seis, sete e oito por causa da quantidade de 

afirmativas; contudo, no sistema, todas essas afirmativas aparecem em uma única página, a 

quinta. 

Para estas páginas, foi inserida a condicionante de obrigatoriedade de preenchimento 

de todas as questões antes de avançar para a página posterior. A única questão diferenciada 

era a referente ao tempo de vínculo institucional, pois a opção “meses” não era impeditiva, 

apenas a “anual”. Essa exceção partiu da suposição de que o indivíduo poderia não recordar o 

mês exato de contratação, e que essa especificação não era significativa para pessoas com 

mais de um ano, apenas para pessoas com menos do que esse tempo. 
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A página nove do arquivo e seis do sistema era de encerramento e convite para 

continuar participando da segunda etapa da pesquisa, a do levantamento das estratégias 

defensivas. Assim, continha uma mensagem de agradecimento pela participação, seguida da 

opção de preenchimento do telefone de contato e/ou e-mail, no caso de interesse para a 

segunda etapa, a de entrevistas. Ao concluir o preenchimento, era gerado um resumo das 

respostas fornecidas pelo indivíduo. 

O objetivo da pesquisa remete à indagação dos motivos pelos quais o formulário 

elaborado não abarca questionamentos acerca das estratégias defensivas. Esta escolha está 

pautada na baixa quantidade de informações sobre as relações existentes entre os dois 

construtos, justiça organizacional e estratégias defensivas, vide levantamento realizado e 

apresentado no estudo bibliométrico deste trabalho. Por isso, visando não elaborar questões 

desnecessárias e superficiais, optou-se por explorar o campo dessa intersecção para analisar 

conjuntamente e fazer inferências futuras. 

O levantamento das estratégias defensivas no enfretamento de percepções de justiça 

no ambiente organizacional utilizou um roteiro de entrevista semiestruturado de própria 

autoria, com base na literatura sobre a justiça organizacional, preceitos defendidos pela 

Psicodinâmica do Trabalho e o trabalho de Mendonça e Mendes (2005). A sua idealização foi 

concebida com dois objetivos: aprofundar as informações fornecidas por meio do 

preenchimento do formulário de percepção de justiça organizacional dos selecionados para a 

entrevista e identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos funcionários. Com fins 

de organizar a apresentação do instrumento, os objetivos foram tratados como blocos no 

roteiro de entrevista. 

A construção dos questionamentos nos dois blocos foi baseada na estrutura proposta 

por (SILVA, 2013), conforme APÊNDICE B. No bloco I foram relacionadas questões amplas 

sobre as dimensões da justiça organizacional e específicas para cada afirmativa da escala 

utilizada. As questões amplas foram reproduzidas em todas as entrevistas, já as específicas 

foram realizadas de acordo com a análise prévia de cada formulário respondido pelos 

selecionados à entrevista. 

A análise crítica para levantamento das possíveis questões específicas foi feita 

individualmente, antes da execução da entrevista. Operacionalmente, o formulário pertencente 

ao entrevistado foi resgatado e a coluna “resposta do entrevistado no formulário” preenchida 

com a opção assinalada em cada afirmativa. Com este panorama geral e frente aos resultados 

já identificados da percepção da amostra sobre a justiça organizacional, a análise buscou 
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correlações nas dimensões, verificando os questionamentos com grau de 

concordância/discordância<= 3,0 e >3,0. 

O segundo bloco foi construído com base no estudo realizado por Mendonça e 

Mendes, 2005. Conforme destacado pelas autoras, os resultados foram divididos em seis 

categorias amplas. Assim, este trabalho os transformou em perguntas de acordo com a 

definição exposta em cada parte. O modelo do roteiro de entrevista semiestruturado está 

disposto no APÊNDICE A. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O tratamento dos dados consiste na utilização de técnicas para compreender as 

informações coletadas e suas relações subjacentes. Ao buscar significados nos dados 

coletados, a impossibilidade do empenho analítico se impõe, pelo fato de eles retornarem dos 

instrumentos em formato de dados brutos, sendo necessário, antes, processá-los. O 

processamento de dados compreende um conjunto de passos necessários para transformar os 

dados brutos em dados processados (MATTAR, 2006, p. 25). 

Em outras palavras, processar ou preparar os dados é a etapa entre o momento em que 

os dados foram coletados e sua análise, visando examiná-los para certificar-se de sua 

validade. Os passos podem ser divididos em revisão dos dados, dados faltantes, codificação e 

entrada de dados e transformação de dados, sendo estas tarefas constituintes da edição dos 

dados (HAIR et al., 2005). 

Na revisão dos dados, é inspecionada a sua integridade e coerência. Ao se realizar essa 

verificação, foram identificados 52 formulários com incoerências em relação aos quesitos 

estabelecidos previamente. O tipo de controle da instituição bancária, em seis formulários, foi 

marcado na opção “outros” e indicado como sociedade de economia mista. Considerando que 

a referência utilizada por este trabalho parte da classificação adotada pelo Banco Central do 

Brasil, os dados foram convertidos para público e mantidos na amostra. Em seguida, 

procedeu-se à exclusão de 11 formulários que não se referiam a respondentes trabalhando em 

instituições bancárias e dos 16 formulários de indivíduos lotados ou vinculados a agências em 

cidades diferentes das de Niterói e Rio de Janeiro. 

Os formulários restantes foram submetidos aos procedimentos da etapa dos dados 

faltantes. Um quantitativo de seis formulários apresentava grande proporção de ausência de 

resposta; assim, por se tratar de um escopo limitado, ou seja, de falha de preenchimento 

aleatório e devido à impossibilidade de se rastrear o respondente para lhe solicitar o 
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preenchimento dos itens faltantes, foi realizada sua exclusão. Nos treze formulários restantes 

foi adotada uma abordagem diferenciada, pois estes demonstraram disseminada quantidade de 

ausência de preenchimento. Haveria a opção de estimar os valores faltantes, substituindo-se a 

média antes da análise dos dados, mas, como as técnicas estatísticas utilizadas oferecem 

opção de excluir observações dos dados faltantes no momento de rodagem, os formulários 

foram mantidos e os dados faltantes trabalhados nas técnicas (HAIR et al., 2005). Estes 

procedimentos resultaram no total de 127 formulários para caracterização e 114 para o 

tratamento estatístico. 

A codificação dos dados é um procedimento técnico de categorização, em que os 

dados brutos são transformados em símbolos, necessariamente numéricos quando o 

processamento for eletrônico, de modo que possam contabilizar e tabular as respostas no 

banco de dados (MATTAR, 2006). Quando possível, o ideal é codificá-los com antecedência. 

Assim, foi implementada esta conduta no perfil funcional e demográfico e mantida na escala 

de percepção de justiça organizacional. 

A entrada de dados ou digitação consiste na “transcrição dos dados codificados dos 

instrumentos de coleta de dados para o arquivo eletrônico” (MATTAR, 2006, p. 33). O 

software escolhido para realizar este procedimento foi o SPSS Statistic Base, que contou com 

o apoio do Microsoft Excel para gerar tabelas, quadros e gráficos. No caso dos formulários 

preenchidos eletronicamente, esta etapa não foi necessária, pois o sistema da SurveyMonkey 

armazenava as respostas e depois as exportava diretamente para o SPSS. 

Já as respostas coletadas pelo formulário impresso foram transpostas manualmente ao 

sistema da SurveyMonkey, entre os meses de novembro de 2014 e janeiro de 2015, conforme 

sequência de recebimento, para que a exportação para o SPSS fosse única. Devido à 

possibilidade de ocorrência de erros humanos, a digitação foi conferida em dez formulários, 

selecionados aleatoriamente, conforme orientação para se verificar, pelo menos, 10% da 

amostra (HAIR et al., 2005). 

Na transformação de dados, a forma original destes foi modificada para um novo 

formato, com o intuito de reduzir o número de categorias da variável, a partir da combinação 

adjacente destas (HAIR et al., 2005). Este procedimento foi adotado na variável idade e tempo 

de permanência na instituição, que receberam respostas abertas, e depois foram agrupadas e 

categorizadas novamente. 

Finalizada a preparação dos dados, partiu-se para o tratamento propriamente dito, 

executado em duas etapas. A primeira etapa correspondeu à aplicação de um conjunto de 

procedimentos estatísticos para lidar com os dados advindos do formulário de Percepção da 
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Justiça Organizacional, cujas bases são os testes paramétricos. O grupo paramétrico lida com 

procedimentos de testes de hipóteses, cujas variáveis em estudo são medidas, supostamente e 

ao menos, em uma escala intervalar. Outra característica do grupo paramétrico é que ele 

trabalha com uma amostra grande e supõe-se uma população com distribuição normal (HAIR 

et al., 2005; MALHOTRA, 2006). 

Na segunda etapa foi utilizado o método da Análise do Conteúdo, especificamente a 

técnica da análise categorial, para relacionar as percepções de justiça organizacional e as 

estratégias defensivas utilizadas pelos funcionários no enfrentamento às práticas percebidas 

como negativas. 

Os dados do formulário de percepção da justiça organizacional foram tratados 

estatisticamente por meio de medidas descritivas de centralidade e de dispersão. As medidas 

de tendência central têm por objetivo localizar o centro da distribuição dos dados. As técnicas 

utilizadas desta abordagem foram a média, mediana e moda. A média aritmética retorna um 

valor correspondente ao somatório de todas as respostas atribuídas na variável, dividido pela 

quantidade de respondentes. A mediana calcula o valor do centro da distribuição, 

demonstrando que metade dos valores da amostra está abaixo (e acima) dele. A moda 

identifica o valor que aparece com mais frequência na distribuição da amostra (HAIR et al., 

2005). 

As medidas de dispersão descrevem a variabilidade da distribuição, ou seja, a 

tendência de as respostas da amostra afastarem-se do centro da distribuição. Neste estudo, 

foram calculados o intervalo ou diferença entre os extremos e o desvio-padrão. O intervalo 

define a distância entre os maiores e menores valores da distribuição de frequência. O desvio-

padrão corresponde a raiz quadrada da variância e visa descrever a dispersão da variabilidade 

dos valores da distribuição da amostra a partir da média, de acordo com Hair et al. (2005). 

No conjunto da estatística descritiva tradicional, ainda foram verificadas correlações 

entre variáveis por meio da tabulação cruzada. Esta técnica consiste em comparar os dados de 

duas ou mais variáveis categóricas, e é normalmente utilizada para relacionar variáveis 

demográficas com as variáveis alvo do estudo (questões de mensuração operacionalizadas) 

(COOPER; SCHINDLER, 2011). 

A adoção das técnicas da estatística descritiva teve o objetivo de proporcionar um 

panorama geral do comportamento e da estrutura dos dados, possibilitando destacar questões 

de correlações. Esse primeiro cenário suscitou questionamentos que solicitaram buscar, a 

partir da geração de novos conhecimentos ou conhecimentos mais aprofundados, novas 

respostas. Isto determinou o uso de técnicas da análise multivariada para o tratamento dos 
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dados específicos da escala de percepção da justiça organizacional, composta por 20 

variáveis. 

A inconsistência da empregabilidade do termo análise multivariada na literatura causa 

perspectivas diferentes sobre o seu significado. Alguns pesquisadores o utilizam para referir-

se ao exame de relações entre mais de duas variáveis. Para outros, o conceito recai sobre o 

problema que possui todas as múltiplas variáveis assumidas como tendo uma distribuição 

normal multivariada. De acordo com Hair et al. (2009), a análise multivariada deve considerar 

a aleatoriedade e a inter-relação de todas as variáveis, de tal maneira que seus diferentes 

efeitos não possam ser significativamente interpretados em separado. 

Como objetivo prevê-se a medição, explicação e previsão do grau de relação entre as 

variáveis estatísticas. Deste modo, o caráter multivariado reside nas múltiplas variáveis 

estatísticas e não somente no número de variáveis ou observações. Para fins deste trabalho, 

utilizou-se a seguinte definição: análise multivariada se “refere a todas as técnicas estatísticas 

que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos de 

investigação”, de forma a incluir tanto técnicas com muitas variáveis quanto técnicas 

verdadeiramente multivariadas (HAIR et al., 2009, p. 23). 

Dentre as diferentes técnicas multivariadas, a seleção da(s) adequada(s) para o 

tratamento dos dados ocorreu por meio da análise do objetivo da pesquisa e da natureza dos 

dados frente a três julgamentos (HAIR et al., 2009). No primeiro julgamento foi verificada a 

dependência e independência das variáveis com base em alguma teoria. A escala de percepção 

da justiça organizacional foi validada por Mendonça et al. (2003) sob as bases da análise 

fatorial, técnica válida em casos de independência das variáveis e, como não há menção sobre 

a relação das variáveis entre si, sua classificação é de independência. Já para a relação entre as 

variáveis do perfil demográfico e funcional com as variáveis da justiça organizacional, há 

indícios de predições, por isso, sua classificação é de dependência (ODELIUS; SANTOS, 

2008). 

O segundo julgamento questiona quantas variáveis são identificadas como 

dependentes, em caso afirmativo de aplicabilidade e é um condicionante do primeiro. O perfil 

demográfico e funcional pode ser correlacionado com todas as variáveis da escala de 

percepção da justiça organizacional ou conjunto delas, como, por exemplo, do conjunto de 

afirmativas sobre a justiça distributiva. Porém, a dependência só pode ser medida 

individualmente, por exemplo, gênero com justiça distributiva. Então, a classificação final é 

de, somente, uma única variável sendo considerada como dependente em cada uma das 

relações aplicadas. 
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Por fim, o terceiro julgamento recai sobre a forma de medida adotada para as 

variáveis, tanto dependentes como independentes. As variáveis dependentes foram medidas 

sob uma escala ordinal, com dados não métricos. Para as variáveis independentes foi aplicada 

uma escala intervalar, com dados métricos. 

Ao se responder aos três julgamentos propostos, foi possível realizar a escolha das 

técnicas mais apropriadas para tratamento dos dados da Survey. Nesse sentido, foi utilizado o 

esquema de seleção de uma técnica multivariada descrita por Hair et al. (2009, p. 30-31). Para 

a validação ou inspeção da estrutura da escala de percepção da justiça organizacional, foi 

escolhida a análise fatorial e, para estabelecer as relações entre o perfil demográfico e 

funcional e a escala de percepção da justiça organizacional, foi selecionada a regressão 

múltipla. 

Assim, manteve-se a classificação adotada para a escala de percepção de justiça 

organizacional, mas visando atender ao objetivo de agrupar os indivíduos respondentes em 

categorias de semelhança para proceder com as entrevistas. A estrutura de relações é entre 

casos/respondentes, que expõe, como técnica mais adequada, a análise de agrupamentos. 

Finalizada a seleção das técnicas, parte-se para a apresentação individual e sua descrição de 

procedimentos. 

A técnica de análise dos componentes principais, incluída na análise fatorial, é uma 

abordagem estatística que possibilita analisar inter-relações entre um elevado número de 

variáveis com a finalidade de explicá-las em termos de suas dimensões inerentes comuns 

(fatores). De acordo com Hair et al. (2009, p.112), o objetivo é “resumir a maior parte da 

informação original (variância) a um número mínimo de fatores para fins de previsão”. 

Os passos seguidos para escolher as técnicas mais apropriadas não eliminam a 

necessidade de verificar estatisticamente a aplicação do método; por isso, para a análise 

fatorial tipo R foi realizada a testagem da normalidade e homogeneidade dos dados. Para 

averiguar a consistência das variáveis originais utilizadas na análise fatorial, foram aplicados 

a medida de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, também chamado de KMO 

e o teste de esfericidade de Bartlett. 

Segundo Hair et al. (2009), os testes indicam qual é o grau de confiança que se pode 

esperar no sucesso da utilização do método de análise fatorial para o tratamento de dados. Em 

outras palavras, para o KMO, valores próximos a 1,0 indicam que o método de análise fatorial 

é perfeitamente adequado para o tratamento dos dados. Geralmente, são aceitos valores acima 

de 0,70, apenas como parâmetro analítico, e os que apresentam valores menores que 0,70 

significam a não adequação do referido método. O teste de esfericidade de Bartlett testa a 
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hipótese de que não há correlação entre as variáveis. Nesta pesquisa, adotou-se como métrica 

de análise que valores de significância menores do que 0,05 indicam que existem correlações 

suficientes entre as variáveis para prosseguir com a análise fatorial. 

Para a verificação da consistência interna de cada fator foi feita a análise de 

confiabilidade utilizando coeficiente Alfa de Cronbach, definido como a “medida de 

confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados os limites 

inferiores de aceitabilidade” (HAIR et al., 2009, p.100). De acordo com Hair et al. (2005), 

valores < 0.6 são considerados com baixa intensidade de associação entre as variáveis; de 0,6 

a < 0,7, moderada; de 0,7 a < 0,8, boa; de 0,8 a < 0,9, muito boa; e, igual ou superior a 0.9, 

excelente. Essas medidas são necessariamente importantes, pois a partir delas será decidido o 

uso de técnicas paramétricas ou não paramétricas. 

Os fatores que efetivamente atenderam às várias etapas listadas anteriormente foram 

transformados em novas variáveis, que passaram a representar um conjunto de afirmativas 

relacionadas com a justiça distributiva, justiça processual e justiça interacional pelo 

procedimento de criação da escala múltipla. A escala múltipla é utilizada como uma variável 

de substituição, formada pela combinação de variáveis individuais em uma única medida, 

composta por meio do escore médio das variáveis no fator (HAIR et al., 2009). 

Esse estabelecimento possibilitou a aplicação da regressão múltipla, que consiste em 

uma “técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável 

dependente (critério) e uma ou várias variáveis independentes (preditoras)”. Existem dois 

tipos de regressão, além da regressão multivariada, a múltipla e a simples. A múltipla aplica 

um modelo de regressão com duas ou mais variáveis independentes e a simples ou regressão 

bivariada realiza a regressão com uma única variável independente (HAIR et al., 2009, p. 

154). As tipologias foram aplicadas de acordo com a necessidade do estudo. 

A análise regressiva, tanto múltipla como simples, utiliza o coeficiente de 

determinação para avaliar o poder preditivo do modelo, definido por Hair et al. (2009, p.150) 

como: 

 

[...] medida de proporção da variância da variável dependente em torno de sua média 

que é explicada pelas variáveis independentes ou preditoras. O coeficiente pode 

variar entre 0 e 1. Se o modelo de regressão é propriamente aplicado e estimado, o 

pesquisador pode assumir que quanto maior o valor de R2, maior poder de 

explicação da equação de regressão e, portanto, melhor a previsão da variável 

dependente. 
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Com vistas ao atendimento do objetivo de levantar os sujeitos para entrevistar sobre as 

estratégias de defensivas utilizadas no enfrentamento da justiça organizacional, foi aplicado o 

procedimento estatístico de análise de agrupamento. Essa técnica visa agregar objetos com 

base em suas características, por isso, foi escolhida para verificar os grupos de indivíduos que 

se assemelham quanto às respostas médias atribuídas à justiça organizacional (HAIR et al., 

2009). 

Para interpretar as respostas dos informantes, foi utilizada a análise do conteúdo 

preconizada por Bardin (2008, p. 42), definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Nesta interpretação, a relação das percepções de justiça organizacional com as 

estratégias defensivas utilizadas pelos funcionários frente às práticas percebidas como 

negativas de justiça organizacional trabalhou com uma técnica específica, denominada 

Análise Categorial. Esta técnica é uma das mais utilizadas e é cronologicamente a mais antiga 

das elencadas pelo método da análise de conteúdo, sendo definida como: 

 

A análise categorial funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes 

possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou análise temática, é 

rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (significações 

manifestas) e simples (BARDIN, 2008, p. 199). 

 

Assim, foram definidas três categorias de análise para as estratégias defensivas: a defesa 

do tipo protetora, adaptativa e explorada. A defesa do tipo protetora está fundamentada no 

mecanismo de racionalização. As defesas adaptativas e exploradas, por sua vez, pautam-se no 

mecanismo da negação. Essas categorias foram elencadas conforme Quadro 4 apresentado no 

referencial teórico (seção 2.4). 

A identificação dos entrevistados para o tratamento de dados considerou uma codificação 

dos respondentes como Entrevistado 1, Entrevistado 2, e assim sucessivamente, até o 

Entrevistado 7”, seguidos, após ponto “.”. Os números 1 e 2 correspondem ao cluster 1 – 1 e 

ao cluster 2 – 2 e às letras minúsculas “a” e “b” para indicar o tipo de controle institucional: 

público = a e privado = b. 

Os Entrevistados 1, 2, 4 e 5 foram representantes do cluster 2, enquanto que os 

Entrevistados 3, 5 e 6 formaram a amostra do cluster 1. Esse resultado acrescido da 
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caracterização dos sujeitos quanto ao gênero e tipo de controle institucional do banco em que 

trabalham foram organizados no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Codificação e caracterização dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Por fim, definidos e apresentados os procedimentos metodológicos, as seções seguintes 

contêm os resultados sob sua forma descritiva e analisada. 

  

ID Cluster Tipo de controle Gênero

Entrevistado 1 2 Público Feminino

Entrevistado 2 2 Privado Feminino

Entrevistado 3 1 Público Feminino

Entrevistado 4 2 Privado Masculino

Entrevistado 5 1 Privado Masculino

Entrevistado 6 1 Público Masculino

Entrevistado 7 2 Público Masculino
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4 REVELAÇÕES DO CAMPO 

 

Este capítulo consiste na apresentação e discussão dos resultados da pesquisa frente ao 

referencial teórico levantado. Estruturalmente foi dividido em cinco seções, cada qual com 

um objetivo, exposto nos respectivos parágrafos introdutórios. De forma a antecipar os 

conteúdos trabalhados, a sequência adotada foi:  

a) abordagem descritiva do perfil demográfico e funcional dos respondentes;  

b) abordagem descritiva das percepções de justiça organizacional e comparativo entre 

os tipos de controle institucional;  

c) análise fatorial da escala de percepção de justiça organizacional;  

d) análise fatorial das escalas múltipla da justiça organizacional;  

e) regressão linear múltipla entre as percepções de justiça organizacional e o perfil 

demográfico e funcional;  

f) análise de cluster para parcionamento dos funcionários por percepção de justiça 

organizacional; e  

g) análise de conteúdo para as estratégias defensivas e sua relação com as percepções 

de justiça organizacional. 

 

Antes de iniciar a apresentação e análise dos resultados propriamente ditos, retoma-se 

a amostra utilizada por esta pesquisa, bem como os quesitos e critérios responsáveis pela 

exclusão dos formulários inconsistentes. Tendo como referência o total de 160 formulários 

preenchidos (100%), a sua validação pelos critérios a seguir especificados reduziu o 

quantitativo em 33 formulários (20,6%), resultando em 127 respondentes, 79,4% do total 

inicial. A Tabela 2 resume as informações descritas e as apresenta por quesito de exclusão: 

funcional-institucional (11; 6,9%), funcional-localidade (16; 10,0%) e perdas do sistema (6; 

3,8%). Destes ainda, a análise fatorial e a regressão linear múltipla excluiram 13 formulários, 

resultando na amostra da pesquisa de 114 respondentes. 
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Tabela 2 – Resumo do quantitativo de formulários 

excluídos por quesito estabelecido 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O quesito funcional-institucional avaliou se o respondente trabalhava ou não em 

instituições bancárias. No quesito funcional-localidade, foram verificados os indivíduos que 

trabalhavam nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, conforme delimitação geográfica da 

pesquisa. No quesito perdas do sistema, procedeu-se a uma análise individual das respostas 

para identificar os acessos ao sistema SurveyMonkey que não haviam sido concluídos. O 

critério adotado foi se o respondente preencheu somente a primeira pergunta (você trabalha 

em uma Instituição Bancária?), e a partir disto, não houve mais respostas. 

As perdas pontuais, ausência de respostas em uma ou outra pergunta, foram 

apresentadas em cada variável na opção brancos ou nulos, ou tratadas por procedimentos 

específicos nas técnicas de análise multivariada. As revelações dos campos são apresentadas a 

seguir. 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA: PERFIL DEMOGRÁFICO E FUNCIONAL DOS 

RESPONDENTES 

 

Esta seção apresenta e analisa os dados demográficos e funcionais por uma perspectiva 

estatisticamente descritiva, utilizando medidas de centralidade e dispersão para construir o 

perfil dos respondentes. As variáveis demográficas (gênero, idade e escolaridade) e funcionais 

(controle, cidade, tempo na empresa e função profissional) foram tratadas individualmente e, 

quando necessário, por tabulações cruzadas. As respostas em branco ou nulas foram retratadas 

nos gráficos e tabelas, mas não comentadas na descrição dos dados para não haver excesso de 

informação, exceto em situações de relevância do número. 

No que tange ao gênero, a amostra está segmentada em 53,5% dos participantes do 

gênero masculino e 45,7% do gênero feminino, conforme Gráfico 3. Os percentuais 

demonstram uma superioridade numérica masculina na amostra desta pesquisa e indicam uma 

predominância deste gênero em instituições bancárias. Contudo, o resultado da Região 

Quesito Frequência Percentual
Percentual 

acumulado

Formulários preenchidos 160 100,0% -

Funcional-institucional 11 6,9% 6,9%

Funcional-localidade 16 10,0% 16,9%

Perdas do sistema 6 3,8% 20,6%

Formulários válidos 127 79,4% -
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Sudeste do Censo da Diversidade 2014 sugere o oposto, uma vez que, 51,9% dos bancários 

pertencem ao gênero feminino e 48,1% ao masculino, apesar de essa diferença não ser muito 

grande (FEBRABAN, 2014b). 

Esta comparação deve vir sucedida de ressalva, pois a abrangência geográfica do 

Censo da Diversidade 2014 utilizada como parâmetro (Região Sudeste) e a limitação 

geográfica da pesquisa, apenas as cidades de Niterói e Rio de Janeiro, impossibilitam 

confirmações conclusivas sobre a representatividade feminina e masculina nas instituições 

bancárias. Porém, devido à proximidade dos percentuais nos dois casos, pode-se afirmar que 

os bancos possuem uma divisão homogênea entre funcionários homens e mulheres e, assim, a 

amostra retrata a realidade. 

 

Gráfico 3 – Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Os dados extraídos no quesito idade, Tabela 3, permitem afirmar que entre os 

funcionários dos bancos há significativa disparidade de idade. A justificativa está pautada na 

dispersa distribuição das respostas, constatada pelo desvio padrão retornado em ±10,14, pela 

diferença entre os extremos de 41 anos e pelas medidas de mínimo e máximo, na qual a 

menor idade relatada foi de 19 anos e, a maior, de 60 anos. Esta última representa o início do 

direito de solicitação de aposentadoria por idade para os trabalhadores urbanos femininos, e 

próximo aos 65 anos, a idade para os homens se aposentarem, indicando a construção de uma 

carreira bancária pelo indivíduo (BRASIL, 2015a). 
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Tabela 3 – Estatística descritiva dos dados da idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Apesar de possuir funcionários de diferentes idades, sua representatividade compõe-se 

de um grupo com idade média de 36,69 anos. De acordo com a mediana, o valor central de 

todas as idades é de 35 anos. Nos resultados fornecidos pelo quartil, pode-se afirmar que 50% 

da amostra têm de 19 até 35 anos e os demais 50% têm de 36 a até 60 anos, uma diferença 

entre os extremos maior do que no primeiro caso, possibilitando concluir que o grupo de 

maior representatividade nas instituições bancárias é o dos mais jovens. 

Após essa primeira análise dos dados, os valores encontrados foram agrupados em 

faixas etárias, para facilitar o processo de síntese. A referência utilizada foram os índices 

aplicados pelo censo da diversidade 2014. Este novo formato, apresentado no Gráfico 4, 

demonstra que a maior parcela de indivíduos está na faixa etária de 25 a 34 anos (37%), 

seguida pela faixa etária de 35 a 44 anos (28,3%); 45 a 54 anos (16,5%); menos de 25 anos 

(11,8%) e acima de 54 anos (5,5%). Esses valores corroboram a afirmativa de que o grupo 

com maior percentual de idade nos bancos pesquisados foi composto por indivíduos com 

idade inferior ou igual a 35 anos. 

Os resultados do censo da diversidade 2014, na Região Sudeste, apresentam 

percentuais similares e com a mesma ordem decrescente de representação encontrada nesta 

pesquisa. A maior faixa etária permanece entre 25 e 34 anos, com 39,7%, seguida da faixa 

etária de 35 a 44 anos, com 25,5%; 45 a 54 anos (21,7%); menos de 25 anos (7,3%); e acima 

de 55 anos (5,7%), demonstrando que a amostra aleatória representa fidedignamente a 

população pesquisada (FEBRABAN, 2014b). 

 

 

Média

Erro padrão da média

Mediana

Moda

Desvio padrão

Variância

Diferença entre os extremos

Mínimo

Máximo

Somatório

Percentis (Quartil) 25 29

50 35

75 43

a. Múltiplas modas existem. O menor valor está apresentado.

Estatística descritiva das idades dos respondentes

36,69

0,903

35

29

10,139

102,807

41

19

60

4623
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Gráfico 4 – Faixa etária dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A variável escolaridade retrata que as instituições bancárias são operadas, na maioria, 

por pessoal com terceiro grau completo, pois 79,6% dos funcionários possuem, no mínimo, o 

ensino superior completo, conforme Gráfico 5. Além do ensino superior, 21,3% apresentam 

formação em cursos de pós-graduação lato sensu. Essa categoria de educação é estruturada 

para especializar os indivíduos frente às teorias de áreas restritas, em uma perspectiva mais 

prática, diferenciando-se, assim, da graduação, mais abrangente, e das pós-graduações stricto 

sensu, mais críticas e teóricas. 

 

Gráfico 5 – Escolaridade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Este percentual significativo aponta para a existência de incentivos por parte do banco 

para a procura por esta formação, e/ou os funcionários identificam a necessidade de 

aperfeiçoamento para desempenharem satisfatoriamente suas respectivas funções. Por outro 

lado, o percentual de funcionários com mestrado (6,3%) e doutorado (2,4%) representa um 

total de 8,7%, menos do que a metade da modalidade considerada como especialização. Deste 
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modo, parece não haver incentivo, por parte dos bancos, e tampouco identificação de 

necessidade por parte dos funcionários, de pleitear essas formações. 

No intuito de confirmar essas suposições, uma frequência cruzada entre as classes de 

idade e a escolaridade foi gerada (Gráfico 6).  

Do grupo com ensino médio completo, 32% estão na faixa etária de menos de 25 anos, 

28% de 26 a 34 anos, 16% de 35 a 44 anos, 20% de 45 a 54 e 4% acima de 54 anos. O grupo 

com menos de 25 anos e até o início da segunda faixa etária confirma a suposição de que há 

uma parcela considerável de jovens trabalhando nas instituições bancárias sob estudo. 

Considera-se a idade até 27 anos, pois não existe a opção “cursando o ensino superior”. 

Em contrapartida, as demais faixas etárias confirmam a suposição de que o banco 

funciona, também, por meio de funcionários com formação acadêmica básica e que, 

possivelmente, não há incentivos para os indivíduos darem continuidade aos estudos. 

 

Gráfico 6 – Tabulação cruzada da escolaridade com as classes de idades 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A escolaridade na Região Sudeste, constatada no censo da diversidade 2014, está 

configurada por 4,5% até o ensino médio completo, 14,7% com ensino superior incompleto, 

47,5% com ensino superior completo e 41,1% acima do ensino superior completo. Para ser 

possível comparar os resultados, os dados desta pesquisa foram agrupados segundo parâmetro 

utilizado no censo da diversidade 2014 ou vice-versa. Como não existe a opção do ensino 

superior incompleto na pesquisa realizada, deve-se assumir que o percentual 19,7% possui 

essa opção acrescida do ensino médio completo. Somando essas opções pelo censo da 
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diversidade, o resultado foi 19,2%, um valor similar. As outras duas opções foram 48,8% com 

ensino superior completo e 30,8% acima do ensino superior. 

Nas variáveis funcionais, os respondentes foram questionados primeiramente quanto 

ao tipo de controle da instituição bancária. As respostas retornaram em 40,9% privado, 54,3% 

público e 4,7% sociedade de economia mista (acrescentada na opção “outros”), conforme o 

Gráfico 7. A literatura aponta dificuldade em estabelecer uma definição única sobre sociedade 

de economia mista. Contudo, a parte consensual entre os estudiosos está pautada na forma de 

participação igualitária entre pessoas de direito público e privado, tanto na constituição do 

capital quanto na administração da companhia (FERREIRA, 2011, p. 28). 

Partindo dessa premissa conceitual para uma mais prática, o governo federal brasileiro 

classifica como sociedade de economia mista o Banco do Brasil e a Petrobras (BRASIL, 

2015b). Porém, para o Banco Central do Brasil (BCB), as categorias dos tipos de controle nas 

instituições bancárias e operadoras de crédito são público, privado nacional e privado com 

controle estrangeiro. Optou-se por utilizar a referência adotada pelo Banco Central do Brasil, 

pois esta pesquisa trata de instituições regulamentas diretamente por este órgão e, como nesta 

entidade o Banco do Brasil é definido como sendo de controle público, uma nova 

segmentação agrupada foi gerada (BACEN, 2014). Após esta estipulação, a conformação 

final ficou em 40,9% os bancos privados e 59,1% os bancos públicos (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7 – Tipo de controle das Instituições 

bancárias 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Gráfico 8 – Tipo de controle das Instituições 

bancárias redefinido 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A representativa por cidade é maior no Rio de Janeiro, com 61,4% dos respondentes 

contratados nesta região. Já a cidade de Niterói foi representada por 37,8% (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Localização da agência ou lotação dos respondentes por cidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Na variável “tempo de vínculo institucional”, os respondentes preencheram o campo 

de acordo com os respectivos tempos de permanência na organização atual, com uma medida 

anual e/ou mensal, sendo o segundo não obrigatório no formulário online. Apesar de não estar 

contemplado o histórico profissional individual, parte-se da suposição de que a experiência 

profissional e pessoal adquirida constrói a identidade do indivíduo, impactando na maneira 

como este se relacionará (percepção) nos ambientes organizacionais seguintes e, assim, 

possibilitando a utilização ou não de estratégias defensivas mais bem-sucedidas. 

De forma a contribuir para este panorama, o censo da diversidade 2014 fez este 

levantamento: a experiência profissional prévia dos funcionários de instituições bancárias 

respondentes da pesquisa teve como resultado que 11,6% nunca haviam trabalhado; 14,2% 

não estavam trabalhando; 16,1% já trabalhavam no setor; 57,7% trabalhavam em outro setor; 

e 0,5 não apresentaram respostas (FEBRABAN, 2014b). Considera-se pertinente trabalhar 

com os resultados alcançados pelo censo da diversidade, uma vez que os resultados desta 

pesquisa têm se mostrado equivalentes e, assim, fidedignos à pesquisa censitária na sua 

proporção. 

Retornando aos dados desta pesquisa, a estatística descritiva da variável em questão 

está consolidada na Tabela 4. Ao verificar o mínimo de tempo de permanência relatado (três 

meses), há um indicativo de que as instituições bancárias buscam a renovação do quadro de 

pessoal. O máximo de tempo contabilizado foi de 34 anos e quatro meses. Os valores de 

mínimo e máximo, confirmados pela medida da diferença entre os extremos, 34 anos e um 

mês, indicam que as instituições bancárias possuem funcionários com experiências e 

conhecimentos organizacionais variados. 

Este indicado é confirmado pelo coeficiente de variação, uma medida de dispersão 

relativa, que demonstra significativa variabilidade dos dados em torno da média, com 0,85, 
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apontando para uma heterogeneidade do conjunto de dados do tempo de permanência na 

instituição bancária. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva do tempo de vínculo com a instituição atual 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A média de tempo de permanência na instituição é de 9,88, o que representa nove anos 

e onze meses aproximadamente, o que é importante indicativo de retenção de pessoal. 

Contudo, como existem pessoas em instituições de controle privado e público, vale verificar 

possíveis discrepâncias nesses tempos de vínculo, uma vez que organizações com controle 

público se caracterizam pela estabilidade. 

A construção das faixas temporais de permanência para o agrupamento das respostas 

teve por base as utilizadas pelo censo da diversidade 2014 e pelos resultados do Rais 2012 

(FEBRABAN, 2014b; DIEESE, 2014b). A proporção de 51,2% dos respondentes está 

vinculada à instituição atual de 5 até 20 anos, conforme Gráfico 10. 

  

Média 9,8827

Erro padrão da média 0,76101

Mediana 7

Moda 2,00a

Desvio padrão 8,4742

Variância 71,812

Diferença entre extremos 34,05

Mínimo 0,25

Máximo 34,3

Soma 1225,46

Percentis (Quartil) 25 3,75

50 7

75 13,75

a. Existem múltiplas moda. O menor valor está apresentado.

Estatistica descritiva do tempo na empresa
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Gráfico 10 – Tempo de vínculo institucional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A distribuição pela função profissional foi majoritariamente representada por gerente, 

com 31,5% (Gráfico 11). Em seguida, as categorias de assistentes e profissionais básicos 

aparecem com representação de 14,2% e 13,4%, respectivamente. Nos profissionais básicos, 

foram incluídos os cargos exigidos no edital de concurso com ensino superior, e neles se 

encaixam os contadores, engenheiros, arquitetos, psicólogos, advogados, economistas e 

administradores. 

Os dados obtidos no censo da diversidade em 2014, para a Região Sudeste, 

demonstraram que, no somatório entre homens e mulheres, 39,4% estavam na categoria 

operacional/administrativo; 34,9% na categoria técnico/profissional/comercial; 8,6% na 

coordenação/supervisão; 16,4% na gerência; e 0,7% na direção/superintendência. 

 

Gráfico 11 – Função profissional nas instituições bancárias 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Finalizada a apresentação do perfil demográfico e funcional dos funcionários de 

instituições bancárias respondentes da pesquisa, a seção a seguir destina-se a analisar 



88 

 

descritivamente as respostas atribuídas às afirmativas sobre percepção de justiça 

organizacional. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DE 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: UMA ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Esta seção destina-se a verificar a percepção de justiça organizacional dos 

funcionários de instituições bancárias participantes da pesquisa e comparar as percepções dos 

mesmos entre aqueles que trabalham em instituições bancárias de controle público com os de 

controle privado. Os dados coletados foram analisados com base nos métodos básicos para 

uma escala do tipo intervalar, apesar da classificação desta escala como ordinal, no qual 

foram utilizados a média e o percentil como medida de tendência central, o desvio padrão 

como medida de dispersão e o teste t como estatística (HAIR et al., 2005). Os resultados 

foram apresentados por dimensões da justiça organizacional, a saber: justiça distributiva, 

justiça procedimental e justiça interacional. 

Na justiça distributiva duas afirmativas se destacaram pela menor e maior média na 

dimensão (Tabela 5). A afirmativa “sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que 

sou submetido durante o meu trabalho” apresentou a menor média de 2,40 e desvio padrão 

1,35, - o menor desvio padrão do grupo - significando uma reduzida variação dentre a 

percepção dos funcionários nessa variável. Em parâmetros percentis, a variável sobre o 

estresse teve 36,8% das respostas assinaladas no “discordo totalmente”. 

A maior média (3,05) ficou para a variável “sou recompensado, de maneira justa, por 

meus esforços na realização do meu trabalho”, com desvio padrão no valor de 1,38 e com 

32,5% da amostra marcando a opção de “concordo em parte”. Em um contexto geral, esses 

resultados demonstram uma reduzida satisfação na relação entre os valores financeiros e 

sociais percebidos e o trabalho realizado. 

Ao tratar do estresse, aborda-se uma característica do trabalho que é exógena ao 

indivíduo. Isto quer dizer que o indivíduo possui poucos recursos para modificar a estrutura, 

pois está aquém das suas possibilidades de influência. Contudo, ao tratar de esforços, lida-se 

com uma característica intrínseca ao funcionário em seu trabalho. Isto pode indicar uma 

redução dos seus esforços para “compensar” a percepção negativa nos outros quesitos ou, 

ainda, um comparativo entre os esforços desempenhados em meio a um trabalho percebido 

como injusto. 
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Tabela 5 – Medidas de tendência central e de dispersão da dimensão da justiça distributiva 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Na justiça procedimental, a afirmativa com menor média (2,68) foi: “a empresa onde 

trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta os empregados”, 

apresentando desvio padrão de 1,25. Percentualmente, os respondentes ficaram divididos 

quase igualitariamente entre o “discordo totalmente” até o “concordo em parte” (Tabela 6). A 

ausência de representatividade majoritária em um quesito da escala leva a considerar que as 

instituições bancárias possuem práticas distintas de tomada de decisão ou que o entendimento 

sobre participação e, consequentemente, sua percepção difere de conceito entre os 

respondentes. 

A maior média (3,25) ficou para a variável “as práticas de gestão da empresa onde 

trabalho permitem que eu receba feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem 

respeito ao meu trabalho”. O desvio padrão foi de 1,22 e a representação percentual de 39,5% 

para o quesito “concordo em parte”. Os resultados nesta dimensão indicam que apesar de não 

haver uma participação nas decisões relacionadas ao trabalho, existe uma comunicação 

efetiva daquilo que é concernente para a realização do mesmo. 

 

Tabela 6 – Medida de tendência central e de dispersão da dimensão da justiça procedimental 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Na justiça interacional (Tabela 7), a afirmativa “o meu chefe usa o tempo que for 

necessário para me explicar as decisões tomadas sobre o trabalho e as consequências das 

mesmas” recebeu menor média (3,17), desvio padrão de 1,25 e 36% dos funcionários 

assinalaram o quesito “concordo em parte”. Já a variável “o meu chefe se preocupa com os 

f % f % f % f % f %

JD_1 3,05 1,38 19 16,7% 29 25,4% 11 9,6% 37 32,5% 18 15,8%

JD_2 2,40 1,35 42 36,8% 24 21,1% 16 14,0% 24 21,1% 8 7,0%

JD_3 2,97 1,37 22 19,3% 27 23,7% 12 10,5% 38 33,3% 15 13,2%

JD_4 2,75 1,46 35 30,7% 17 14,9% 20 17,5% 26 22,8% 16 14,0%

JD_5 2,99 1,38 24 21,1% 21 18,4% 16 14,0% 38 33,3% 15 13,2%

JD_6 3,00 1,43 25 21,9% 22 19,3% 14 12,3% 34 29,8% 19 16,7%

Afirmativa
Discordo totalmente Discordo em parte

Não concordo, nem 

discordo
Concordo em parte Concordo totalmente

Média
Desvio 

padrão

f % f % f % f % f %

JP_1 2,68 1,25 25 21,9% 29 25,4% 25 21,9% 27 23,7% 8 7,0%

JP_2 3,22 1,24 13 11,4% 23 20,2% 19 16,7% 44 38,6% 15 13,2%

JP_3 3,25 1,22 12 10,5% 23 20,2% 19 16,7% 45 39,5% 15 13,2%

JP_4 2,90 1,23 18 15,8% 31 27,2% 16 14,0% 42 36,8% 7 6,1%

JP_5 3,15 1,17 12 10,5% 22 19,3% 29 25,4% 39 34,2% 12 10,5%

JP_6 2,79 1,14 15 13,2% 38 33,3% 22 19,3% 34 29,8% 5 4,4%

JP_7 2,71 1,41 33 28,9% 23 20,2% 13 11,4% 34 29,8% 11 9,6%

MédiaAfirmativa
Discordo totalmente Discordo em parte

Não concordo, nem 

discordo
Concordo em parte Concordo totalmenteDesvio 

padrão
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meus direitos” apresentou maior média (3,68), desvio padrão de 1,15 e 38,6% marcaram a 

opção “concordo em parte” mais 26,3% no “concordo totalmente”, totalizando 64,9% com 

uma percepção positiva. 

 

Tabela 7 – Medida de tendência central e de dispersão da dimensão da justiça interacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A média de todas as afirmativas na dimensão distributiva foi 2,86, na dimensão 

procedimental foi 2,96 e na dimensão interacional foi 3,40 (Tabela 8). Essa ordem de 

apresentação do resultado corresponde igualmente à ordem de problemática percebida nas 

instituições bancárias, do maior problema para o menor. Isto significa que os funcionários não 

percebem uma compensação satisfatória entre os ganhos financeiros e sociais recebidos em 

virtude do trabalho realizado. De uma maneira menos impactante que a primeira, os bancários 

também não percebem como justas as práticas adotadas na tomada de decisão. Já a relação 

entre os pares e superiores com subordinados é vista como mais positiva. 

Essa estrutura nas dimensões gera uma média para a justiça organizacional no valor de 

3,07. Assim, é possível afirmar que os funcionários de instituições bancárias percebem as 

respectivas organizações numa perspectiva menos justa. 

 

Tabela 8 – Média das dimensões e da justiça organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

No comparativo entre o tipo de controle institucional e as percepções de justiça 

organizacional foi aplicado o teste t para amostras independentes. A hipótese nula 

estabelecida é de que não há diferenças significativas entre as médias nas dimensões da 

justiça organizacional (distributiva, procedimental e interacional) e no construto de segunda 

f % f % f % f % f %

JI_1 3,68 1,15 5 4,4% 17 14,9% 18 15,8% 44 38,6% 30 26,3%

JI_2 3,48 1,04 6 5,3% 17 14,9% 19 16,7% 60 52,6% 12 10,5%

JI_3 3,17 1,25 14 12,3% 24 21,1% 20 17,5% 41 36,0% 15 13,2%

JI_4 3,32 1,23 12 10,5% 19 16,7% 22 19,3% 43 37,7% 18 15,8%

JI_5 3,58 1,21 7 6,1% 17 14,9% 24 21,1% 35 30,7% 31 27,2%

JI_6 3,41 1,23 9 7,9% 23 20,2% 15 13,2% 46 40,4% 21 18,4%

JI_7 3,20 1,16 9 7,9% 24 21,1% 32 28,1% 33 28,9% 16 14,0%

MédiaAfirmativa
Discordo totalmente Discordo em parte

Não concordo, nem 

discordo
Concordo em parte Concordo totalmenteDesvio 

padrão

JD JP JI JO

Média 2,86 2,96 3,40 3,07
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ordem do grupo de funcionários que trabalham em instituições bancárias de controle público e 

os de controle privado. O nível de significância foi estabelecido em 5% por conveniência. 

 

Tabela 9 – Percepção de justiça organizacional por tipo de controle organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 9 demonstram que em todas as dimensões da 

justiça organizacional e nela, como um construto de segunda ordem, as médias das percepções 

foram superiores para os funcionários de instituições bancárias de controle organizacional 

privado. A maior diferença entre as médias (0,346) foi percebida para a dimensão da justiça 

procedimental indicando a existência de um modus operandi distinto e pouco aceito entre os 

indivíduos neles inseridos. Nos desvios padrões, a maior variação das médias foi para a 

dimensão da justiça distributiva, apontando baixo consenso sobre as percepções na dimensão 

referida. Já nas demais dimensões e no construto de segunda ordem, os desvios padrões são 

equiparáveis e inferiores aos da justiça distributiva. 

Apesar de identificadas diferenças numéricas a maior das médias que representam as 

percepções de justiça organizacional dos funcionários de organizações de controle privado, a 

Tabela 10 apresenta os resultados da aplicação do teste t das médias para verificação da 

significância estatística. A partir deles é possível afirmar que apenas na dimensão da justiça 

procedimental pode-se refutar a hipótese nula assumindo um risco de 4,5% de erro. Desta 

forma, conclui-se que na dimensão da justiça procedimental existe diferença estatisticamente 

significativa, ao nível de significância de 5%, entre as médias da percepção de justiça 

organizacional dos funcionários de instituições bancárias públicas e privadas. 

 

 

 

 

 

Tipo de Controle N Média Desvio Padrão Erro padrão da média

Público 68 2,827 1,25244 0,15188

Privado 51 2,9314 1,07092 0,14996

Público 68 3,3652 0,88849 0,10775

Privado 51 3,4935 0,90703 0,12701

Público 68 2,8361 0,8821 0,10697

Privado 51 3,1825 0,97898 0,13708

Público 68 3,0188 0,83582 0,10136

Privado 51 3,2144 0,90339 0,1265

JD

JI

JP

JO
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Tabela 10 – Teste de igualdade das médias de percepção de justiça organizacional e tipo de controle 

organizacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Finalizando a seção, apresenta-se, resumidamente, os principais resultados 

encontrados e analisados pela estatística básica. Segundo as percepções dos funcionários 

respondentes da pesquisa, o maior problema enfrentado pelas instituições bancárias no quesito 

da justiça organizacional está relacionado com a dimensão da justiça distributiva, seguida da 

justiça procedimental e da justiça interacional. A justiça organizacional obteve média geral de 

3,07 indicando que os funcionários dos bancos percebem a justiça organizacional de forma a 

não concordar, nem discordar sobre os aspectos questionados. 

Na comparação entre instituições bancárias privadas e públicas, as médias 

apresentaram diferença numérica a maior para o tipo de controle privado nas três dimensões 

da justiça organizacional e nela mesma. Contudo, apenas para a dimensão da justiça 

procedimental pode-se afirmar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as 

médias, ao nível de 0,05. 

Na seção a seguir foram dispostas análises baseadas nas técnicas multivariadas. A 

primeira delas diz respeito à análise fatorial da escala de percepção da justiça organizacional 

com o intuito de inspecionar sua validade e identificar uma estrutura de redução das variáveis. 

 

 

 

F Sig. Inferior Superior

Igualdade de variância 

assumida
3,272 0,073 -0,478 117 0,633 -0,10441 0,21827 -0,53668 0,32785

Igualdade de variância 

não assumida
-0,489 114,94 0,626 -0,10441 0,21344 -0,52719 0,31837

Igualdade de variância 

assumida
0,021 0,884 -0,772 117 0,441 -0,12827 0,16606 -0,45714 0,2006

Igualdade de variância 

não assumida
-0,77 106,64 0,443 -0,12827 0,16655 -0,45846 0,20192

Igualdade de variância 

assumida
0,795 0,375 -2,022 117 0,045 -0,34641 0,1713 -0,68566 -0,00715

Igualdade de variância 

não assumida
-1,992 101,38 0,049 -0,34641 0,17388 -0,69133 -0,00149

Igualdade de variância 

assumida
0,321 0,572 -1,221 117 0,225 -0,19566 0,1603 -0,51311 0,1218

Igualdade de variância 

não assumida
-1,207 103,1 0,23 -0,19566 0,1621 -0,51714 0,12582

JD

JI

JP

JO

Teste t para a igualdade de médiasTeste Levene 

para igualdade 

de variâncias t df
Sig. (2-

tailed)

Diferença 

da média

Erro padrão 

da diferença

Intervalo de confiança 95% da 

diferença



93 

 

4.3 ANÁLISE FATORIAL DA ESCALA DE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA 

ORGANIZACIONAL 

 

Esta seção demonstra como os dados coletados foram analisados para verificar a 

adequação da EPJO à amostra de respondentes da pesquisa, por meio da abordagem 

estatística, denominada análise fatorial, que possibilitou identificar como as dimensões e 

variáveis determinavam a percepção dos bancários sobre a justiça organizacional. 

Concomitantemente, investigou-se a validade e a fidedignidade da estrutura dos itens do 

instrumento de pesquisa, com base nos pressupostos descritos por Mendonça et al. (2003). 

Do ponto de vista estatístico, a análise fatorial necessita garantir que as variáveis 

selecionadas estejam suficientemente correlacionadas umas com as outras, para produzir 

fatores representativos, bem como, que a matriz dos dados tenha correlações suficientes, para 

justificar sua aplicação. Com o intuito de avaliar esse grau de relacionamento, foram 

utilizadas medidas gerais de intercorrelação. Dentre elas, foram aplicados a matriz de 

correlação da anti-imagem, o teste de esfericidade de Bartlett e a medida de adequação 

amostral das variáveis e da matriz de dados. As medidas e testes utilizados, bem como os 

motivos da escolha, foram apresentados conforme sua exposição. A base instrumental para 

levantamento dos dados foi a escala de percepção de justiça organizacional elaborada por 

Mendonça et al. (2003). 

A matriz de correlação da anti-imagem apresenta os valores negativos das correlações 

parciais. Uma correlação parcial representa a associação entre duas variáveis quando o efeito 

das outras variáveis é removido de ambas. A regra básica de interpretação da significância 

prática e estatística das variáveis é considerar uma elevada correlação parcial dos valores que 

retornarem maiores que 0,7 (HAIR et al., 2009, p. 110). De acordo com a Tabela 11, o maior 

valor apresentado foi 0,364, indicando adequação das correlações para o prosseguimento da 

análise fatorial. 

Ao gerar a matriz de correlação da anti-imagem, a medida de adequação da amostra 

(MSA) para cada variável foi apresentada. O objetivo desta medida consiste em determinar se 

o tamanho amostral está adequado à aplicação da análise fatorial. Os valores foram 

destacados na Tabela 11. Os resultados variaram de 0,951 até 0,855, demonstrando elevada 

adequação do tamanho amostral para as variáveis. O maior valor foi para a variável “o meu 

chefe oferece justificativa adequada para as decisões relativas ao meu trabalho”, enquanto que 

o menor valor foi para a variável “o meu chefe fornece-me informações acerca do modo como 

estou desempenhando as minhas funções, permitindo-me fazer melhor o meu trabalho”. Como 
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as variáveis apresentaram adequado índice de MSA, a medida de adequação amostral para a 

matriz de dados e o teste de esfericidade de Bartlett foram realizados. 

 

Tabela 11 – Matriz de correlação da Anti-Imagem das variáveis da Escala de Percepção da Justiça 

Organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Para verificar adequabilidade amostral para a matriz de dados, foi utilizada a medida 

de adequabilidade amostral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Para a correlação entre os itens, 

foi aplicado o teste de esfericidade de Bartlett, que consiste em determinar se as variáveis, em 

conjunto, apresentam correlações suficientes para prosseguir com a análise fatorial. Dessa 

forma, o exame ocorre na matriz de correlação inteira. 

A referência para o KMO são valores próximos a um (1,0), que indicariam perfeita 

adequação amostral para o tratamento dos dados. Já no caso do teste de esfericidade de 

Bartlett, são aceitos valores de significância menores que 0,05 para prosseguir com a análise 

fatorial (HAIR et al., 2009). Ao gerar a medida de adequabilidade da amostra (KMO), o 

resultado retornou em 0,911, indicando excelente tamanho amostral. O teste de esfericidade 

de Bartlett [qui-quadrado (190) = 1,485E3, p menor que 0,001] indica que as correlações 

entre os itens foram suficientes para a realização da análise (Tabela 12). 

  

Variáveis JI_1 JD_1 JD_2 JI_2 JP_1 JP_2 JI_3 JP_3 JI_4 JD_3 JD_4 JI_5 JD_5 JI_6 JP_4 JP_5 JD_6 JP_6 JI_7 JP_7

JI_1 ,929a -,364 ,018 -,185 -,030 ,020 -,193 -,009 -,099 ,018 ,018 -,180 ,058 ,011 ,110 -,025 ,030 ,141 -,059 -,069

JD_1 ,889a -,349 -,005 ,096 ,145 ,124 ,060 -,096 -,407 -,097 -,141 -,156 ,118 ,058 -,076 -,027 -,229 -,091 ,197

JD_2 ,921a ,070 -,151 -,084 -7,581E-5-,131 ,042 -,067 -,007 ,144 ,105 -,127 -,033 ,197 -,258 -,070 ,121 -,198

JI_2 ,904a -,248 -,027 -,008 -,002 -,050 ,085 -,038 ,025 ,136 -,243 ,184 -,004 -,159 -,146 -,054 ,020

JP_1 ,933a -,073 ,025 -,136 ,034 ,010 ,196 ,031 -,130 ,027 -,250 -,053 -,065 -,038 -,126 -,141

JP_2 ,926a -,340 ,040 -,060 ,003 -,080 -,103 -,020 ,015 -,084 ,018 ,045 -,287 -,014 -,025

JI_3 ,919a -,040 -,207 -,012 ,046 ,135 -,034 -,121 ,026 -,017 -,138 ,077 -,269 -,100

JP_3 ,944a -,195 -,074 -,098 ,014 -,055 -,245 -,007 -,164 ,140 -,043 ,010 ,059

JI_4 ,951a ,045 ,097 -,203 ,015 -,094 -,153 ,061 -,094 -,057 ,103 ,024

JD_3 ,921a ,006 ,225 -,084 -,237 -,049 ,043 -,349 ,041 -,062 -,188

JD_4 ,919a ,053 -,113 -,075 ,060 ,057 -,332 ,055 -,126 -,281

JI_5 ,868a -,115 -,460 ,052 ,179 -,260 ,001 -,291 -,121

JD_5 ,943a -,003 -,121 -,038 -,267 ,149 ,106 -,209

JI_6 ,855a -,094 -,161 ,329 ,123 ,006 ,095

JP_4 ,913a -,337 -,056 -,220 -,086 ,098

JP_5 ,906a -,150 -,266 ,000 -,154

JD_6 ,882a ,044 ,025 ,250

JP_6 ,897a -,003 -,240

JI_7 ,938a -,014

JP_7 ,889a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-Imagem Matrix

A
n
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Tabela 12 – Estatística KMO e Teste de Bartlett da Justiça Organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Em seguida, observou-se o percentual da variação total das variáveis que é explicada 

pelos componentes principais (Tabela 13). O objetivo dessa técnica é verificar a quantidade 

de fatores existentes, para posterior agrupamento das variáveis. Conceitualmente, as variáveis 

observadas são regressões nos fatores, sendo estes representantes das dimensões latentes 

(construtos) que resumem ou explicam o conjunto original de variáveis observadas (HAIR et 

al., 2009). 

 

Tabela 13 – Variância total explicada das variáveis da Escala 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

No grupo intitulado “soma de extração dos quadrados das cargas”, os valores dos 

fatores mantidos são repetidos em relação ao primeiro grupo e os valores dos fatores 

excluídos são omitidos. Foram retidos três fatores com autovalor inicial maior do que 1,0, que 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,911

Approx. Chi-Square 1,485E3

df 190

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Bartlett's Test of Sphericity

Component

Total
% of 

Variance

Cumulative 

%
Total

% of 

Variance

Cumulative 

%
Total

% of 

Variance

Cumulative 

%

1 9,540 47,700 47,700 9,540 47,700 47,700 4,685 23,423 23,423

2 1,807 9,037 56,737 1,807 9,037 56,737 4,239 21,196 44,619

3 1,619 8,097 64,833 1,619 8,097 64,833 4,043 20,214 64,833

4 ,838 4,192 69,026

5 ,734 3,669 72,695

6 ,649 3,247 75,942

7 ,601 3,003 78,945

8 ,535 2,677 81,622

9 ,498 2,489 84,111

10 ,485 2,426 86,538

11 ,462 2,309 88,847

12 ,381 1,907 90,754

13 ,350 1,750 92,504

14 ,305 1,525 94,029

15 ,255 1,275 95,304

16 ,244 1,222 96,526

17 ,232 1,158 97,684

18 ,209 1,044 98,729

19 ,150 ,749 99,478

20 ,104 ,522 100,000

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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explicaram 64,83% da variabilidade total. Nas ciências sociais, considera-se satisfatória uma 

solução que explique mais de 60% da variabilidade total (HAIR et al., 2009). 

O último grupo, denominado “soma da rotação dos quadrados das cargas”, demonstra 

os autovalores após a rotação dos fatores remanescentes. A rotação equaliza a estrutura 

fatorial apresentando a importância relativa desses fatores. Tendo como base a capacidade de 

esses fatores explicarem 64,83% da variabilidade total, o fator 1, com autovalor de 4,685, foi 

capaz de explicar 23,42% dessa variabilidade parcial, enquanto o fator 2, com autovalor 

4,239, foi capaz de explicar 21,20% da variabilidade parcial; já o fator 3, com autovalor 

4,043, foi capaz de explicar 20,21% da variabilidade parcial. Isto sugere o poder de 

explicação de cada fator para o construto da justiça organizacional. 

A extração de três fatores neste trabalho confirma o modelo tridimensional para a 

justiça organizacional, conforme proposto por Mendonça et al. (2003) e compartilha o 

resultado verificado na pesquisa realizada por Odelius e Santos (2008). Contudo, refuta o 

modelo tetradimensional sugerido por Rego e Souto (2004). 

Ao proporem o modelo tetradimensional, Rego e Souto (2004) pautaram-se em dados 

teóricos e empíricos levantados por diversos autores. A distinção do modelo tridimensional 

foi atrelada à subdivisão da justiça interacional em duas dimensões: social/interpessoal e 

informacional. A dimensão social/interpessoal representa o grau em que o superior adota 

tratamento respeitoso e digno. A segunda dimensão é relacionada ao fornecimento de 

informações e à explicação das decisões. 

Contudo, do ponto de vista estatístico, os resultados apresentados no teste dos modelos 

tridimensional e tetradimensional não apontam para uma modelagem definitiva. Os autores 

Rego e Souto (2004) verificaram diferenças a maior para as cargas fatoriais do modelo 

tetradimensional, de até três pontos decimais. Porém, a medida de confiabilidade (coeficiente 

Alpha de Cronbach) da justiça interacional de 0,93 modificou-se para 0,89 tanto na justiça 

interpessoal/social quanto na justiça informacional, na amostra brasileira, e de 0,95 para 0,88 

e 0,92 para a justiça interpessoal/social e justiça informacional, respectivamente, na amostra 

portuguesa. Para esta autora, a relevância em dividir as variáveis em duas facetas, de forma 

que possam melhorar o grau de associação com o fator, se perde ao reduzir o poder de 

confiabilidade nas explicações que as dimensões podem oferecer. 

Seguindo com a análise fatorial, após extração e equalização dos fatores e as 

discussões sobre o modelo tetradimensional, foi realizada a rotação dos fatores utilizando-se o 

método Varimax. As cargas fatoriais da solução, geradas pela rotação, possibilitaram 

relacionar cada variável com os respectivos fatores para representar a correlação entre as 
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variáveis originais e os fatores. A carga fatorial ao quadrado é a quantia de variância total da 

variável explicada pelo fator (HAIR et al., 2009). 

A organização das variáveis nos fatores deve ocorrer por meio da identificação das 

maiores cargas fatoriais em cada variável, por fator. Na Tabela 14, esses valores foram 

destacados. Foram selecionadas seis variáveis para o fator 1 e sete variáveis para cada um dos 

fatores 2 e 3. Pelo conteúdo das afirmativas, a correspondência respectiva ficou para a justiça 

distributiva, seguida da justiça interacional e da justiça procedimental, de forma, a confirmar a 

definição dos fatores proposta por Mendonça et al. (2003). 

 

Tabela 14 – Matriz de rotação de componentes da Escala de percepção da justiça 

organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

O julgamento da significância das cargas fatoriais teve como referência o tamanho 

amostral. De acordo com Hair et al. (2009), para uma amostra de 120 indivíduos, a carga 

1 2 3

O meu chefe se preocupa com os meus direitos. ,490 ,660 -,014

Sou recompensado, de maneira justa, por meus esforços na realização do meu trabalho. ,821 ,320 ,176

Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante o meu 

trabalho.
,729 ,184 ,345

Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe considera o meu ponto de vista. ,122 ,657 ,195

A empresa onde trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta os 

empregados.
,225 ,312 ,681

No meu trabalho as pessoas podem solicitar esclarecimentos ou informações sobre as 

decisões tomadas pelos chefes.
,107 ,415 ,597

O meu chefe usa o tempo que for necessário para me explicar as decisões tomadas sobre 

o trabalho e as consequências das mesmas.
,235 ,631 ,353

As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que eu receba feedbacks úteis 

relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho.
,175 ,483 ,501

O meu chefe oferece justificativa adequada para as decisões relativas ao meu trabalho. ,262 ,660 ,332

Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que apresento. ,806 ,248 ,303

Se considerar os demais salários pagos nesta empresa, recebo um salário justo. ,755 ,223 ,104

O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza. ,356 ,769 ,063

Sou recompensado, de maneira justa, por minha experiência profissional. ,722 ,206 ,331

O meu chefe fornece-me informações acerca do modo como estou desempenhando as 

minhas funções, permitindo-me fazer melhor o meu trabalho.
,108 ,757 ,276

A empresa onde trabalho estabelece critérios para que as decisões tomadas sobre o 

trabalho sejam justas.
,221 ,150 ,805

Na empresa onde trabalho, as decisões relativas ao trabalho são tomadas a partir de 

informações objetivas e precisas.
,216 ,158 ,785

Sou recompensado, de maneira justa, por minha responsabilidade no trabalho. ,826 ,265 ,243

A empresa onde trabalho dá oportunidade para os empregados recorrerem das decisões 

tomadas.
,237 ,136 ,780

Ao se relacionar com os empregados, o meu chefe consegue superar os favorecimentos 

pessoais.
,315 ,639 ,219

Na empresa onde trabalho, a política salarial é decidida de forma participativa. ,442 ,189 ,525

Rotated Component Matrixa

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.
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fatorial deve estar acima de 0,50 para apresentar significância, caso contrário, o pesquisador 

pode optar por reespecificar o modelo fatorial. Ao se observar a matriz de rotação, foi 

averiguado que todas as variáveis, em seus respectivos fatores, apresentam cargas fatoriais 

maiores que 0,5. Assim, a análise fatorial é adequada para prosseguir. 

Relacionando-se as variâncias equalizadas dos fatores (Tabela 13) com a identificação 

das correlações, variáveis-fator (Tabela 14), a justiça organizacional foi significativamente 

mais explicada pela justiça distributiva, seguida pela justiça interacional e pela justiça 

procedimental. Isto quer dizer que as percepções de justiça organizacional dos funcionários de 

instituições bancárias sofrem maior impacto, positivo ou negativo, dependendo das 

percepções que estes apresentem na dimensão da justiça distributiva. Esse resultado levanta a 

necessidade de revisar a forma de distribuição das recompensas nas instituições bancárias. 

Entretanto, no trabalho de Mendonça et al. (2003), os fatores da justiça distributiva e 

justiça interacional encontram-se invertidos, mas com diferenças não significativas. Os 

resultados demonstram isto por meio dos autovalores e percentuais de explicação da variância 

obtidos, que sugerem a seguinte ordem: justiça interacional (3,9; 19%), justiça distributiva 

(3,7; 19%) e justiça procedimental (3,4; 17%). Esse mesmo resultado foi encontrado por 

Odelius e Santos (2008), salvo as diferenças de autovalores e variância. 

As saturações ou cargas fatoriais das variáveis nos três fatores estruturantes da escala 

variaram de 0,501 a 0,826. No fator da justiça distributiva, as saturações variaram de 0,722 a 

0,826; tendo a variável “Sou recompensado de maneira justa por minha experiência 

profissional” a menor carga fatorial, enquanto que a variável “Sou recompensado de maneira 

justa por minha responsabilidade no trabalho”, teve a maior carga fatorial. Isto demonstra que 

há uma valorização relacionada com a responsabilidade que o funcionário obtém quando no 

exercício de suas atividades; em contrapartida, a experiência profissional fica em segundo 

plano na avaliação da justiça na organização. 

No fator de justiça interacional, as saturações variaram de 0,631 a 0,769. A menor 

carga fatorial foi verificada na variável “O meu chefe usa o tempo que for necessário para me 

explicar as decisões tomadas sobre o trabalho e as consequências das mesmas”; já a maior 

carga foi atribuída à variável “O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza”. Esses 

resultados evidenciam que não é de relevância primária o chefe utilizar um tempo maior do 

que o necessário para explicar as decisões tomadas, contudo, valorizar o aspecto “indivíduo” 

no ambiente de trabalho apresenta importância considerável. 

A justiça procedimental complementa as explicações da matriz fatorial com saturações 

de 0,501 a 0,805. A variável “As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que 
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eu receba feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho” 

teve a menor saturação. A variável “A empresa onde trabalho estabelece critérios para que as 

decisões tomadas sobre o trabalho sejam justas” teve a maior saturação. Essa afirmativa 

ressalta que o principal procedimento explicativo das percepções está relacionado com o 

estabelecimento de critérios. É possível que a falta de conhecimento dos critérios gere 

dúvidas, crenças em favorecimentos e assim, criem uma percepção negativa da justiça 

organizacional. 

Ao se comparar esses resultados com a pesquisa realizada por Odelius e Santos 

(2008), foram constatadas concordância na justiça distributiva e divergências na justiça 

interacional e justiça procedimental. No fator da justiça distributiva, a carga fatorial mais alta 

foi atribuída à mesma variável deste estudo. Na justiça interacional, a maior saturação foi para 

a variável “Ao tomar as decisões, o meu chefe considera o meu ponto de vista” demonstrando 

que os respondentes da pesquisa valorizam a forma como suas opiniões são levadas em 

consideração. A justiça procedimental apresentou maior carga fatorial para a variável “A 

minha organização possibilita a participação dos empregados, por meio de representantes, 

quando vai decidir sobre questões que os afetam diretamente, como política salarial”, 

indicando, assim, uma importância da gestão participativa. Vale ressaltar que essa frase não 

será encontrada nos itens deste estudo, pois foi substituída por “Na empresa onde trabalho, a 

política salarial é decidida de forma participativa”. 

Em seguida, procurou-se por variáveis que não seriam explicadas pela solução fatorial 

por meio do método de exame das comunalidades (Tabela 15). Comunalidade é a quantia de 

variância explicada pela matriz fatorial em cada variável (HAIR et al., 2009).  
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Tabela 15 – Comunalidades das variáveis da escala de percepção da justiça organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Como se pode ver na Tabela 15, a diretriz para a primeira avaliação foi que valores 

menores que 0,5 não terão um grau de explicação suficiente para o fenômeno. Todavia, a 

segunda avaliação dependeu da significância das cargas fatoriais e de quão baixa está a 

comunalidade. 

A variável “Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe considera o meu ponto 

de vista” apresentou valor de comunalidade inferior a 0,50, mas próxima desta. Isto quer dizer 

que os fatores em conjunto conseguem explicar 0,485 da variância dessa variável. A carga 

fatorial retornou em 0,657, dentro dos parâmetros de significância e com índice elevado, ou 

seja, próximo a 0,70. Isto indica que o fator consegue explicar 43,17% da variância dessa 

variável. Com base nessas análises, a decisão de manter a variável foi tomada, com esta 

ressalva levantada. 

Para finalizar as etapas desta seção, foi realizada uma medida diagnóstica para 

verificar a consistência interna da escala. Sua aplicação foi possível por meio da geração do 

Initial Extraction

O meu chefe se preocupa com os meus direitos. 1,000 ,676

Sou recompensado, de maneira justa, por meus esforços na realização do meu trabalho. 1,000 ,808

Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante o meu trabalho. 1,000 ,685

Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe considera o meu ponto de vista. 1,000 ,485

A empresa onde trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta os empregados. 1,000 ,612

No meu trabalho as pessoas podem solicitar esclarecimentos ou informações sobre as decisões 

tomadas pelos chefes.
1,000 ,541

O meu chefe usa o tempo que for necessário para me explicar as decisões tomadas sobre o trabalho 

e as consequências das mesmas.
1,000 ,578

As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que eu receba feedbacks úteis 

relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho.
1,000 ,515

O meu chefe oferece justificativa adequada para as decisões relativas ao meu trabalho. 1,000 ,614

Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que apresento. 1,000 ,803

Se considerar os demais salários pagos nesta empresa, recebo um salário justo. 1,000 ,630

O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza. 1,000 ,722

Sou recompensado, de maneira justa, por minha experiência profissional. 1,000 ,673

O meu chefe fornece-me informações acerca do modo como estou desempenhando as minhas 

funções, permitindo-me fazer melhor o meu trabalho.
1,000 ,661

A empresa onde trabalho estabelece critérios para que as decisões tomadas sobre o trabalho sejam 

justas.
1,000 ,720

Na empresa onde trabalho, as decisões relativas ao trabalho são tomadas a partir de informações 

objetivas e precisas.
1,000 ,688

Sou recompensado, de maneira justa, por minha responsabilidade no trabalho. 1,000 ,811

A empresa onde trabalho dá oportunidade para os empregados recorrerem das decisões tomadas. 1,000 ,684

Ao se relacionar com os empregados, o meu chefe consegue superar os favorecimentos pessoais. 1,000 ,556

Na empresa onde trabalho, a política salarial é decidida de forma participativa. 1,000 ,506

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Communalities
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coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach, em que são aceitos valores acima de 0,60 

para pesquisas com análise fatorial exploratória (HAIR et al., 2009). Assim, o resultado do 

alfa de Cronbach para a escala de percepção de justiça organizacional, com base nos dados 

coletados, retornou em 0,942, demonstrando um alto grau de confidencialidade em explicar o 

fenômeno pretendido. O valor está retratado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Medida de confiabilidade da escala de percepção da justiça organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Dentre os principais resultados averiguados nesta seção está que a realização da 

análise fatorial foi apropriada para o tratamento dos dados devido à adequabilidade amostral 

(0,911) e por causa da suficiência das correlações entre as variáveis (p<0,05). A variância 

total (64,83%), dividida em três fatores, indica a confirmação do modelo tridimensional da 

justiça organizacional. As variáveis, ajustadas nos fatores, constituíram as dimensões da 

justiça distributiva, justiça procedimental e justiça interacional, conforme proposto por 

Mendonça et al. (2003). Para os funcionários das instituições bancárias pesquisados, a 

percepção de justiça organizacional é mais afetada (explicada), positiva ou negativamente, 

pela dimensão da justiça distributiva, seguida de justiça interacional e da justiça 

procedimental. A escala de percepção de justiça organizacional apresenta confiabilidade para 

estudar o fenômeno pretendido (0,942). 

 

4.3.1 Análise fatorial das escalas múltiplas e do construto de segunda ordem 

 

As escalas múltiplas são derivações da escala original sob estudo. Esta é formada pela 

combinação das variáveis individuais em medidas compostas únicas. Procedimentalmente, as 

variáveis com cargas elevadas em um fator são combinadas e o escore médio total cria uma 

variável de substituição (HAIR et al., 2009). Esse procedimento foi escolhido para verificar a 

existência de um fator de segunda ordem para a explicação da percepção de justiça 

organizacional e para reduzir os dados da escala de percepção da justiça organizacional, com 

o objetivo de operacionalizar a regressão linear e a múltipla, a serem geradas com as variáveis 

demográfica e funcional. 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

,942 ,942 20

Reliability Statistics
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Antes de se proceder à criação das escalas múltiplas, foram calculados os coeficientes 

de confiabilidade para diagnosticar a consistência interna das variáveis para o caso do 

agrupamento. Retomando os valores de referência para o Coeficiente Alfa de Cronbach, o 

limite inferior aceito é de 0,70. De acordo com a Tabela 17, a estrutura de dados indica 

confiabilidade em nível superior ao aceitável nas dimensões justiça distributiva (0,924), 

justiça procedimental (0,879) e justiça interacional (0,880) para explicar o fenômeno da 

justiça organizacional. Confirmada a confiabilidade para as escalas múltiplas, estas foram 

geradas. 

Tomando por base a indicação da literatura da existência de um fator de segunda 

ordem subjacente aos processos psicossociológicos utilizados pelos trabalhadores para se 

posicionarem em relação às formas de justiça, foi realizada uma análise suplementar da inter-

relação das escalas múltiplas, começando pelos coeficientes de correlação (ODELIUS; 

SANTOS, 2008; MENDONÇA et al., 2003). 

 

Tabela 17 – Coeficiente de confiabilidade das escalas múltiplas 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

As três variáveis apresentaram coeficientes de correlação elevados, indicando 

possibilidade de confirmar a hipótese sugerida do fator de segunda ordem (Tabela 18). A 

correlação entre as escalas aditivas: distributiva versus interacional retornou r=0,646; 

p<0,001; para a correlação distributiva versus procedimental, o resultado foi r=0,633; 

p<0,001; e na correlação entre interacional versus procedimental, o valor foi r=0,648, 

p<0,001. A partir disto, nova análise fatorial foi executada. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items

N of Items

Justiça Distributiva ,924 ,924 6

Justiça Procedimental ,879 ,881 7

Justiça Interacional ,880 ,880 7

Reliability Statistics
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Tabela 18 – Coeficiente de correlação entre as escalas múltiplas 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A matriz de correlação da anti-imagem (Tabela 19) demonstra que as correlações 

parciais entre as variáveis estão dentro do limite de referência de <0,70, possibilitando 

proceder com a análise fatorial. As correlações parciais indicam o quanto não é explicado da 

variável ao se considerar a participação do efeito das outras variáveis; assim, quanto menor 

este valor, mais correlacionada está a matriz fatorial. 

A medida de adequação amostral (MAS), apresentada e destacada na Tabela 19, indica 

uma adequabilidade classificada como mediana (≥0,70 e <0,80) em cada variável: a justiça 

distributiva (0,735); a justiça interacional (0,721); e a justiça procedimental (0,732). 

 

Tabela 19 – Matriz de correlação da Anti-Imagem para o fator de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A relação entre a maior incapacidade (0,405) do efeito das variáveis interacional e 

procedimental em explicar o que a outra não consegue fazer individualmente revela uma 

menor complementariedade. Essa análise é corroborada pela maior correlação encontrada, de 

0,648 entre a variável procedimental e interacional. Isto indica que os conceitos, ou, pelo 

menos, as afirmativas para perceber as duas dimensões ainda se confundem. 

Retomando os resultados apresentados pela rotação dos componentes da matriz 

(Tabela 14), existem variáveis com carga cruzada entre a justiça interacional e procedimental. 

Distributiva Interacional Procedimental

Pearson Correlation 1 ,646** ,633**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

Pearson Correlation ,646** 1 ,648**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

Pearson Correlation ,633** ,648** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

Correlations

Distributiva

Interacional

Procedimental

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Distributiva Interacional Procedimental

Distributiva ,735a -,399 -,369

Interacional -,399 ,721a -,405

Procedimental -,369 -,405 ,732a

Anti-image Matrices
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Mesmo se procedendo ao método da rotação oblíqua como teste, não foi possível eliminá-las 

e prevaleceu a maior carga fatorial para enquadramento. Assim, coadunando com o exposto, 

essa estrutura leva a considerar a necessidade de revisão das associações entre justiça 

interacional e procedimental. 

Estudos posteriores à enunciação da justiça distributiva e justiça procedimental como 

dimensões da justiça organizacional apresentaram uma nova dimensão, a justiça interacional, 

como constituinte do mesmo construto. Contudo, um dos principais autores da temática, 

Greenberg (1990), diz que a dimensão da justiça interacional é uma vertente da justiça 

procedimental. Por isso, atualmente, não há um consenso entre os pesquisadores da área sobre 

a sua validade dimensional, o que pode ser um reflexo da elaboração das variáveis, pois com 

uma base conceitual duvidosa, fica mais complexo arquitetar uma escala. 

Continuando com o teste de adequabilidade amostral da matriz de dados, a medida 

KMO retornou em 0,729, indicando uma classificação mediana de adequação. O teste de 

esfericidade de Bartlett [qui-quadrado (3) = 143,030; p menor que 0,001] indica que as 

correlações entre os itens são suficientes para a realização da análise fatorial, uma vez que a 

significância foi menor que 0,05, conforme a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – KMO e Teste de Bartlett para o fator de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A variância total explicada para o fator de segunda ordem apresentou a extração de um 

fator pelo método da raiz latente (Tabela 21), com capacidade de explicar 76,16% da 

variabilidade total. O autovalor inicial, mantido após a equalização, demonstra a capacidade 

do fator em explicar a variância de duas variáveis completas e mais um pouco, sendo a 

divisão não considerada dessa forma. Essa afirmativa parte da definição de que, na análise de 

componentes, cada variável contribui com um valor 1,0 do autovalor total (HAIR et al., 

2009). 

 

 

 

 

,729

Approx. Chi-Square 143,030

df 3

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity
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Tabela 21 – Variância total explicada para o fator de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Vale ressaltar os resultados obtidos pelos autores Odelius e Santos (2008), devido à 

proximidade apresentada para com estes. Em sua pesquisa, o KMO = 0,72; o teste de 

esfericidade de Bartlett foi c2 (3) = 167,80, p<0,001; houve suporte da presença de um fator 

geral: justiça organizacional; o autovalor inicial do fator foi igual a 2,29 e explicou 76,3% da 

variância total dos dados. 

A matriz de rotação de componentes demonstra que as cargas fatoriais para cada 

variável, no fator extraído, possuem nível de significância quando considerada a referência de 

≥0,5, com base no tamanho amostral (Tabela 22). Os valores obtidos pelas variáveis: 

interacional (0,877), procedimental (0,871) e distributiva (0,870) indicam que compartilham 

grau de importância para interpretação da matriz fatorial. O fator extraído apresentou a 

capacidade de explicar mais de 50% da variância de cada variável trabalhada. De acordo com 

Hair et al. (2009), cargas excedendo ±0,70 devem ser consideradas como indicativas de 

estrutura bem definida e devem ser a meta de qualquer análise fatorial. 

A significância da carga fatorial não garante, por si só, uma matriz fatorial consistente, 

por isso foi adotado o método de exame das comunalidades com o intuito de procurar 

variáveis que não seriam explicadas pela solução fatorial. 

  

Component

Total % of 

Variance

Cumulative 

%

Total % of 

Variance

Cumulative %

1 2,285 76,162 76,162 2,285 76,162 76,162

2 ,367 12,231 88,394

3 ,348 11,606 100,000

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Tabela 22 – Matriz de rotação de componentes do fator 

de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A partir da interpretação da Tabela 23, é possível afirmar que a solução fatorial possui 

capacidade explicativa suficiente para cada variável considerada. O valor de referência de 

significância de 0,5 foi superado em todas as variáveis, sendo: distributiva = 0,757, 

interacional = 0,769 e procedimental = 0,759. 

 

Tabela 23 – Comunalidades das variáveis para o fator de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A consistência interna verificada nas escalas múltiplas (Tabela 24), criadas a partir do 

conjunto de 20 afirmativas iniciais, possibilitou analisar a existência de uma nova estrutura de 

segunda ordem. Devido à sua confirmação, a nova conformação foi diagnosticada sob os 

mesmos parâmetros. O coeficiente de confiabilidade escolhido para verificação é atribuído 

pelo Alfa de Cronbach e o resultado averiguado foi de 0,835, acima do limite aceito, 

indicando que as variáveis, dimensionadas em justiça distributiva, justiça procedimental e 

justiça interacional, conseguem confiavelmente explicar o fenômeno das percepções da justiça 

organizacional. 

 

 

Component

1

Interacional ,877

Procedimental ,871

Distributiva ,870

Component Matrixa

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Initial Extraction

Distributiva 1,000 ,757

Interacional 1,000 ,769

Procedimental 1,000 ,759

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Tabela 24 – Medida de confiabilidade para o fator de segunda ordem 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Ao confirmar o modelo de segunda ordem, uma nova escala múltipla foi gerada, 

contemplando as 20 afirmativas para construção de única variável que retrate a percepção de 

justiça organizacional. A variável da justiça organizacional retornou como uma medida de 

confiabilidade de 0,942 (Tabela 25), demonstrando capacidade de explicar o fenômeno em 

superioridade, caso fosse adotado a relação em dependência das dimensões especificadas. 

 

Tabela 25 – Medida de confiabilidade para a variável justiça organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Os procedimentos descritos e analisados nesta seção possibilitaram responder aos 

objetivos elencados para esta parte. As variáveis retornaram coeficientes de correlação 

elevados sugerindo estrutura para explicação por um componente. A criação das escalas 

múltiplas foi fundamentada na confiabilidade alcançada para cada conjunto de variáveis 

agrupado e assim, pode-se proceder às regressões lineares e múltiplas. 

A hipótese da existência de um fator de segunda ordem capaz de explicar as diversas 

formas de justiça percebidas foi confirmada. Na análise fatorial, as variáveis e a matriz de 

dados demonstraram-se adequadas para o tamanho amostral de 120 respondentes. As 

correlações entre as variáveis foram suficientes para prosseguir com a fatoração (p<0,05). O 

fator apresentou estrutura para explicar 76,6% da variância total. As cargas fatoriais 

indicaram elevado grau de explicação pelo seu fator. As variáveis compartilharam 

importância interpretativa para os dados. A solução fatorial foi capaz de explicar cada 

variável. A nova conformação de escala apresentou consistência interna (0,835) para 

responder sobre as percepções de justiça organizacional. 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

,835 ,844 3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

,942 ,942 20

Reliability Statistics
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4.4 REGRESSÃO MÚLTIPLA: UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS 

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E FUNCIONAIS NA PREDIÇÃO DA PERCEPÇÃO 

DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL EM BANCÁRIOS 

 

A regressão múltipla é uma forma de modelagem linear geral utilizada para examinar 

a relação entre uma única variável dependente e uma ou um conjunto de variáveis 

independentes (HAIR et al., 2009). Assim, esta seção tem o objetivo de estudar o 

comportamento da percepção de justiça organizacional (variável dependente) frente às 

variáveis demográficas e funcionais (variáveis independentes) por meio de estimativas de 

modelo de regressão e, ainda, buscar uma razão substantiva ou teórica para os efeitos dessas 

variáveis independentes, seja na literatura ou pelo resultado das entrevistas realizadas para 

este trabalho. 

Neste estudo, foram escolhidas seis variáveis independentes, sendo três variáveis 

demográficas (gênero, idade e escolaridade) e três variáveis funcionais (tipo de controle, 

localização da agência e tempo de trabalho na atual empresa) para analisar a predição destas 

na percepção de justiça organizacional. A natureza das variáveis independentes foi 

classificada como de dados não métricos, com exceção para as variáveis “idade” e “tempo de 

vínculo institucional”. Sendo assim, foram incorporadas como variáveis dicotômicas, que 

atuaram como variáveis independentes substitutas. Os grupos de referência utilizados foram: 

homens, controle institucional público, município de Niterói e ensino médio completo. 

As variáveis com maiores valores de associação com a percepção de justiça 

organizacional são gênero e tipo de controle, conforme Tabela 26. A variável gênero 

apresentou um nível de significância menor que 0,05, já a variável tipo de controle foi 

significante somente ao nível de 0,10. Isto significa que as variáveis destacadas, 

possivelmente, serão as mais preponderantes para prever a percepção de justiça 

organizacional, influenciando em nível estatisticamente significante. 

A colinearidade entre a idade dos funcionários respondentes e o tempo de trabalho na 

empresa atual destacou-se pela alta associação. Empiricamente, esse dado era esperado, pois 

não há a possibilidade de um indivíduo mais novo ter um longo tempo de trabalho na 

instituição e somente indivíduos com idade superior podem estar vinculados a uma mesma 

instituição por um tempo maior. Para o modelo de regressão, esta situação pode refletir na 

criação de variância compartilhada, diminuindo a capacidade dessas variáveis independentes 

em preverem a medida dependente. Assim, uma variável pode “puxar” a outra para o modelo 
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de regressão, mesmo que não a maximize, ou podem se anular e não entrar no modelo de 

regressão. 

 

Tabela 26 – Correlação da percepção de justiça organizacional e as variáveis demográficas e 

funcionais 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Após constatar a existência de correlações significantes, apesar de fracas, optou-se por 

realizar a regressão múltipla, utilizando o método de busca sequencial, eliminação backward, 

para estimar o modelo de regressão. O método backward consiste de um procedimento de 

tentativa e erro, no qual todas as variáveis independentes são incluídas na equação e então são 

eliminadas, individualmente aquelas que não contribuem significativamente para o modelo de 

regressão (HAIR et al., 2009). 

O método gerou seis possíveis modelos regressivos para a percepção de justiça 

organizacional. Como pode ser observado na Tabela 27, o modelo 3 apresentou coeficiente de 

correlação (R) baixo (0,280), mas indicou existência de grau de associação entre o modelo 

gerado e a variável dependente em nível maior ou similar do que os demais. O coeficiente de 

determinação (R2) indica a capacidade do modelo de regressão em explicar 7,9% da variação 

total da percepção de justiça organizacional. O coeficiente ajustado de determinação (R2 

ajustado) demonstra que o modelo tem capacidade explicativa para 4,6% da variância total da 

percepção de justiça organizacional, ao desconsiderar dados perdidos ou outra inconsistência 

nos dados. O erro padrão da estimativa representa o desvio padrão dos valores reais 

dependentes em torno da reta de regressão, ou seja, 0,85108. 

 

 

Percepção de 

justiça 

organizacional

Gênero
Tempo na 

empresa (anos)
Idade

Tipo de 

controle
Localização Escolaridade

Percepção de justiça organizacional 1,000 -,161 -,113 -,104 ,122 -,012 ,082

Gênero -,161 1,000 ,131 ,050 ,124 -,034 ,130

Tempo na empresa (anos) -,113 ,131 1,000 ,674 ,108 ,101 ,013

Idade -,104 ,050 ,674 1,000 -,145 ,098 ,108

Tipo de controle ,122 ,124 ,108 -,145 1,000 ,108 -,216

Localização -,012 -,034 ,101 ,098 ,108 1,000 -,134

Escolaridade ,082 ,130 ,013 ,108 -,216 -,134 1,000

Percepção de justiça organizacional . ,041 ,112 ,131 ,095 ,448 ,189

Gênero ,041 . ,079 ,296 ,092 ,356 ,082

Tempo na empresa (anos) ,112 ,079 . ,000 ,123 ,140 ,444

Idade ,131 ,296 ,000 . ,059 ,148 ,123

Tipo de controle ,095 ,092 ,123 ,059 . ,124 ,010

Localização ,448 ,356 ,140 ,148 ,124 . ,075

Escolaridade ,189 ,082 ,444 ,123 ,010 ,075 .

Correlação

Variables Entered/Removedb

Sig. (1-tailed)

Correlação de 

Pearson
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Tabela 27 – Resumo dos seis modelos de regressão para a percepção de justiça organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Ao se estimar um modelo de regressão, busca-se pela equação capaz de explicar a 

maior parcela de variância total do fenômeno em estudo e com o menor erro padrão de 

estimativa. O coeficiente de determinação, normal e ajustado, do modelo 3, mostra sua 

localização no ponto máximo, ou seja, na inflexão de uma curva ascendente, e o erro padrão 

de estimativa apresenta o menor valor, por isso, ele foi escolhido como o mais adequado para 

a regressão. As variáveis independentes integrantes dessa regressão foram: escolaridade, 

tempo na empresa (anos), gênero e tipo de controle. 

Vale ressaltar que o percentual de explicação alcançado por esta regressão foi muito 

baixo e não representa um modelo preditivo para a percepção de justiça organizacional. 

Contudo, carrega importância ao demonstrar a necessidade de estudos dos fatores preditos do 

comportamento humano, uma vez que os dados demográficos e funcionais, pelo menos os 

pesquisados, não foram suficientes para tal intento. Todavia, e conforme exposto no parágrafo 

introdutório desta seção, o objetivo não era construir uma equação regressiva, e sim, por meio 

desta, analisar o comportamento das variáveis independentes em questão, por isso, 

prosseguiu-se com as análises. 

Por outro lado, o resultado do coeficiente de determinação remete ao postulado da 

Psicodinâmica do Trabalho, segundo o qual o principal fator a proporcionar mais vivências de 

prazer e, por limitação, mais sofrimento é a organização do trabalho. Deste modo, as variáveis 

individuais como características particulares dos indivíduos não seriam suficientes para 

Mudança 

no R
2

Valor F para 

mudança no R
2 df1 df2

Significância da 

mudança no R
2

1 ,281
a

,079 ,029 ,85868 ,079 1,568 6 110 ,163

2 ,281
b

,079 ,037 ,85483 ,000 ,006 1 110 ,938

3 ,280
c

,079 ,046 ,85108 ,000 ,019 1 111 ,890

4 ,258
d

,067 ,042 ,85278 -,012 1,453 1 112 ,231

5 ,216
e

,047 ,030 ,85813 -,020 2,436 1 113 ,121

6 ,161
f

,026 ,018 ,86351 -,020 2,445 1 114 ,121

a. Preditores: (Constante), Escolaridade, Tempo na empresa (anos), Localização, Gênero, Tipo de controle, Idade

b. Preditores: (Constante), Escolaridade, Tempo na empresa (anos), Gênero, Tipo de controle, Idade

c. Preditores: (Constante), Escolaridade, Tempo na empresa (anos), Gênero, Tipo de controle

d. Preditores: (Constante), Escolaridade, Gênero, Tipo de controle

e. Preditores: (Constante), Gênero, Tipo de controle

f. Preditores: (Constante), Gênero

g. Variável dependente: Percepção de justiça organizacional

Modelo R

Resumo do Modelo
g

R 

Quadrado

R 

quadrado 

ajustado

Erro padrão 

da estimativa

Estatísticas de mudança no R
2
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garantir a saúde no trabalho, tornando-se influências indiretas no processo, enquanto que o 

sofrimento e, possivelmente, percepções mais negativas de justiça organizacional estariam 

relacionados com aspectos motivacionais e necessidades pessoais dos indivíduos na inter-

relação indivíduo-organização, assim como ressaltado por Resende e Mendes (2004). 

A análise ANOVA fornece o teste estatístico para o ajuste geral do modelo em termos 

da razão F. A soma dos quadrados representa o erro quadrado que ocorreria se a média dos 

valores indicados na escala de percepção de justiça organizacional fosse utilizada para prevê-

la. Porém, ao se optar pela regressão múltipla, o uso dos valores das variáveis independentes 

consegue reduzir esse erro em 7,9% (6,919/88.044), e a equação consegue explicar a variação 

2,388 (Razão F) vezes mais do que ao se utilizar a média, para um nível de significância 

estatisticamente considerável, de 0,055. O grau de liberdade (df) da regressão (4), em 

comparação com o total (116), indica que a regressão é pouco generalizável para a população, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 28. 

 

Tabela 28 – ANOVA e Razão F para o modelo de regressão múltipla para a percepção de justiça 

organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A Tabela 29 retrata coeficientes que possibilitam avaliar relativamente a importância 

de cada variável no modelo de regressão. Os coeficientes de regressão (b) representam o tipo 

(positivo ou negativo) e a força da relação entre variáveis independentes e dependentes na 

variável estatística de regressão (HAIR et al., 2009). Na variável “gênero”, com referência 

masculina, o coeficiente de regressão indica que as mulheres percebem a organização como 

menos justa do que os homens. Ao avaliar o gênero feminino, espera-se que a média de 

percepção se reduza em 0,329, em relação ao masculino. 

 

 

 

 

Modelo
Soma dos 

quadrados
df

Média dos 

quadrados
F Sig.

Regressão 6,919 4 1,730 2,388 ,055
c

Resíduo 81,125 112 ,724

Total 88,044 116

c. Previsores: (Constante), Escolaridade, Tempo na empresa (anos), Gênero, Tipo de controle

g. Variável dependente: Percepção de justiça organizacional

ANOVA
g

3
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Tabela 29 – Coeficiente de regressão das variáveis independentes e dependente do modelo para a 

percepção de justiça organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

A justiça organizacional percebida como mais baixa pelas mulheres pode ser reflexo 

das práticas remunerativas aplicadas em território nacional nas instituições bancárias. 

Segundo o DIEESE (2014a), as mulheres admitidas e demitidas, no período de janeiro a 

setembro de 2014, recebiam valores que representavam 76% e 74% do salário masculino. A 

divergência encontrada entre a proporcionalidade do rendimento médio mensal das mulheres 

em relação à dos homens é confirmada pela FEBRABAN (2014b) cujo estudo realizado em 

2014, na Região Sudeste, verificou que o gênero feminino recebia 76,6% do valor 

remunerativo destinado ao gênero masculino. 

Atualmente, as mulheres predominam no mercado de trabalho bancário da Região 

Sudeste, representando 51,9% da população, enquanto que os homens ocupam 48,1% da 

parcela total. Em esfera nacional, apesar de haver uma inversão – homens – 51,7% e mulheres 

– 48,3% –, o gênero feminino continua sendo representativo (FEBRABAN, 2014b). A partir 

desses dados, é possível afirmar que existe a possibilidade de as mulheres trazerem um 

impacto, negativo ou positivo, para o desempenho das organizações bancárias. Assim, torna-

se um ponto relevante para reflexão das empresas a fonte responsável por diferentes 

percepções de justiça organizacional do grupo feminino, no intuito de modificá-las, melhorá-

las ou intensificá-las. 

A variável “tempo de trabalho na empresa”, apesar de não ter sido considerada como 

significativa, também apresentou uma relação negativa, indicando que, quanto mais tempo o 

indivíduo estiver na organização, menos justa ele a perceberá. A proporção esperada é uma 

redução na média de 0,011 para cada ano a mais na instituição. 

Neste sentido, tem-se que o indivíduo, ao se relacionar com o trabalho, se apropria 

dele como parte importante na construção de sua identidade. Expectativas são criadas nessa 

relação com o ambiente organizacional e um conhecimento mais aprofundado do 

funcionamento da organização é aprendido. Os indivíduos desenvolvem crenças de que estão 

mais experientes. Também associam que contribuíram significativamente em tempo e 

Coeficientes 

padronizados

B Erro padrão Beta Limite inferior Limite superior Ordem zero Parcial Parte Tolerância VIF

(Constante) 2,957 ,223 13,264 ,000 2,515 3,399

Gênero -,329 ,162 -,190 -2,035 ,044 -,650 -,009 -,161 -,189 -,185 ,946 1,057

Tempo na empresa em anos -,011 ,009 -,111 -1,205 ,231 -,030 ,007 -,113 -,113 -,109 ,974 1,027

Tipo de controle ,332 ,165 ,190 2,007 ,047 ,004 ,659 ,122 ,186 ,182 ,922 1,085

Escolaridade ,326 ,205 ,149 1,586 ,116 -,081 ,733 ,082 ,148 ,144 ,928 1,077

3

a. Variável dependente: Percepção de justiça organizacional

Coeficientes
a

Modelo

Coeficientes não 

padronizados t Sig.

Intervalo de confiança 95% para 

B
Correlações

Estatística de 

colinearidade
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esforços de trabalho para aquela empresa. Talvez por isso possam esperar receber 

compensações financeiras condizentes com essa percepção do empenho de capital humano, 

podem almejar relações mais respeitosas e considerativas com pares e superiores e, ainda, 

podem buscar por políticas mais participativas, de forma a valorizar e facilitar o seu dia a dia 

no trabalho. 

O tempo de trabalho na empresa também pode estar relacionado ao fator motivacional, 

quando no exercício de um mesmo cargo por muito tempo e, principalmente, desempenhando 

funções diárias rotineiras, pois o indivíduo pode ficar desmotivado, cansado da execução de 

suas atividades. Além disto, indivíduos com mais tempo na empresa geralmente são pessoas 

com idade mais avançada, o que pode impactar na perspectiva de novas carreiras e causar 

receio de perder o emprego. Esses sentimentos de angústia, cansaço e desmotivação podem 

gerar um descontentamento com o trabalho, refletindo-se na percepção negativa dos 

funcionários em relação à organização. Desta forma, é relevante para a empresa investir em 

desafios para as áreas e, possivelmente, em job rotation. 

A possível importância da prática do job rotation na redução da desmotivação pode ter 

sido explicitada pelo discurso coletado nas entrevistas. O Entrevistado 1 relatou que, no banco 

em que trabalha, existia um rodízio dos indivíduos pelos setores da agência. Assim, as 

funções eram desempenhadas durante quatro a seis meses em um setor e depois mudava-se 

para outro. Em suas palavras, esse procedimento consistia em “uma dinâmica mais 

interessante, bem mais”. 

Contudo, esse procedimento foi extinto e no momento, por exemplo, caso uma pessoa 

seja locada no setor de atendimento, ali ela ficará por três, quatro ou cinco anos, a menos que 

os responsáveis decidam removê-la. Na sua opinião, essa nova política de funcionamento é 

vista como: “Gente, não, não dá. Não pode ser assim. Funcionários têm que estar rodiziando, 

para ele fazer serviços diferentes, senão aquele negócio fica maçante, enjoa, não é não?” 

(Entrevistado 1). 

Nesta mesma linha de raciocínio, o discurso do Entrevistado 3 oferece indícios para a 

relevância atribuída ao job rotation e aos desafios, quando aponta como aspecto positivo a 

ausência de rotina de trabalho na instituição bancária. Pela ausência de rotina, em cada dia de 

trabalho surge uma novidade ao trabalhador, tornando o aprendizado contínuo e motivando o 

sujeito, afastando o sentimento de “saco cheio”. 

Por outro lado, o Entrevistado 7 pondera ao argumentar que a rotação entre áreas pode 

ser um problema à instituição, devido à perda da experiência acumulada, do conhecimento 

adquirido, ou seja, do capital humano em sua plenitude. Contudo, quando apresentada essa 
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problemática, o Entrevistado 7 o faz em virtude de insatisfações na área, falta de perspectivas 

de crescimento, principalmente no banco público, que motivam a solicitação pessoal de 

mudança. Conforme afirma este mesmo entrevistado, o tempo para isto ocorrer normalmente 

é depois de cinco anos de trabalho na mesma área. 

Por isso, uma ressalva se faz necessária. As solicitações motivadas por insatifação, 

normalmente, são o estopim de uma situação insustentável, com isto, muito dos solicitantes 

não se empenham em passar o conhecimento para outrem antes de sua saída. Também não 

está previsto o treinamento na nova área, deixando a cargo dos demais funcionários o repasse. 

Esse processo se diferencia do job rotation, o qual prevê o acúmulo de conhecimento em 

rotações estabelecidas em períodos de tempo, pessoas capacitadas para repassar o 

conhecimento e a tentativa de não dar margem à insatisfação. 

No estudo de Odelius e Santos (2008), a variável gênero apresentou preditibilidade 

para a dimensão da justiça distributiva e resposta equivalente foi encontrada: os homens 

percebem a empresa mais justa do que as mulheres nos aspectos remuneratórios. De maneira 

análoga, a variável tempo de trabalho na área foi preditora das dimensões de justiça 

distributiva e procedimental, e do fator geral (justiça organizacional), evidenciando que, à 

medida que o tempo de trabalho na área aumenta, o indivíduo sente que é justo receber um 

retorno financeiro mais elevado, culminando em uma menor percepção de justiça 

organizacional no caso da sua não constatação. 

Essa relação entre tempo de trabalho na instituição e variação negativada na percepção 

de justiça organizacional foi constatada de maneira similar por Ayres, Brito e Torquato 

(2002). Nos resultados de seus estudos, foi verificada uma associação significativa de p<0,05, 

ao relacionarem o nível de estresse percebido e tempo de serviço na função de caixa bancário, 

revelando que os sujeitos que possuíam mais tempo na organização percebiam maiores níveis 

de estresse. 

A variável “tipo de controle institucional”, com referência ao público, apresentou 

relação positiva. Isto significa que funcionários de instituições bancárias de controle privado 

percebem a empresa mais justa do que os servidores das instituições bancárias de controle 

público. A expectativa é de uma média maior em 0,332 pontos para o ramo privado. Por este 

resultado, questiona-se a liberdade de exposição do pensamento. Os funcionários de 

instituições públicas, por terem estabilidade, podem ter ficado mais confortáveis para 

assinalar com maior liberdade sua percepção, enquanto que os trabalhadores de bancos 

privados podem ter ficado preocupados com a repercussão das suas respostas e terem tomado 

algumas precauções ao responderem ao questionário. Vale ressaltar que todas as diretrizes de 
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confidencialidade foram explicadas e cumpridas; mesmo assim, lidou-se com essa 

possibilidade. Em contrapartida, essa diferença na percepção da justiça organizacional pode 

ser reflexo de políticas de competitividade implementadas nas instituições bancárias e retratar 

efetivamente a realidade. 

A escolaridade, com referência para o ensino médio completo, também apresentou 

relação positiva. Esse resultado indica que pessoas com formação de ensino superior 

(graduação e pós-graduação) percebem a empresa como mais justa do que os trabalhadores 

com escolaridade de ensino médio completo. A proporção é de um acréscimo de 0,326 na 

média de percepção da justiça organizacional para os funcionários com ensino médio em 

relação aos com ensino superior. 

Indícios deste resultado já haviam sido levantados por Resende e Mendes (2004), ao 

constatarem uma relação negativa entre o fato de o sujeito possuir nível superior completo e 

sentir-se gratificado com o trabalho de atendimento ao público no banco, ou seja, indivíduos 

com nível superior se sentem menos gratificados do que os demais. Na literatura da 

Psicodinâmica do Trabalho, a gratificação é tida como o sentimento de satisfação, orgulho, 

realização e identificação com o trabalho no atendimento às aspirações profissionais. Sendo 

assim, a associação teórica realizada é a de que a ausência ou redução do fator gratificação 

pode impactar direta e positivamente na percepção de justiça organizacional. 

Assim, o impacto positivo dos níveis mais elevados de escolaridade pode ser reflexo 

do conhecimento agregado na obtenção das titulações. Esse conhecimento poderia possibilitar 

uma compreensão mais apurada da estrutura de funcionamento da empresa, servindo como 

parâmetro para o indivíduo avaliar as exigências levantadas e a real condição da organização 

em atendê-las. O conhecimento é um patrimônio intangível individual, valorizado pelo 

mercado de trabalho; assim, por meio deste, o indivíduo pode ficar mais confiante em 

vislumbrar possibilidades de crescimento profissional. 

Os coeficientes padronizados, denominados de coeficiente beta (β), tornam as 

variáveis independentes comparáveis em escala e variabilidade, refletindo o impacto relativo 

sobre a percepção de justiça organizacional de uma mudança em um desvio padrão em 

qualquer variável independente (HAIR et al., 2009). Como as variáveis gênero, tipo de 

controle e escolaridade estão em escala dicotômica, enquanto que a variável tempo de 

trabalho na empresa está disposta metricamente, a padronização foi fundamental para 

organizar o comportamento de predição. 

O tipo de relação não foi modificado, permanecendo negativo para gênero e tempo de 

trabalho na empresa e positivo para tipo de controle e escolaridade. Na escala de importância 
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de contribuição para a predição da percepção de justiça organizacional, as variáveis “gênero” 

e “tipo de controle” compartilham o primeiro grau, seguidas pelas variáveis “escolaridade” e 

“tempo de trabalho na empresa”. Apesar de não sofrer mudanças de ordenação com relação ao 

coeficiente de regressão, pode-se perceber que a estrutura do modelo regressivo ficou mais 

equalizada, e a variável “tempo de trabalho na empresa” ganhou contribuição mais efetiva. 

Todavia, o teste de significância (teste t) aponta que somente as variáveis “gênero” e 

“tipo de controle” são significantes ao nível de 0,05. A interpretação permite afirmar com 

95,5% de certeza que o coeficiente de regressão é diferente de zero na população e, por isso, 

deve ser considerado como fundamental na equação. As variáveis “tempo de trabalho na 

empresa” e “escolaridade” apresentaram alto valor na significância estatística, indicando a 

impossibilidade de confiar em sua participação na equação com a mesma porcentagem de 

certeza. 

Ainda analisando os dados expressos pela Tabela 29, a correlação de ordem zero 

demonstra a correlação bivariada simples entre a percepção de justiça organizacional e cada 

variável independente. A correlação parcial denota o efeito preditivo incremental de uma 

variável independente sobre a dependente, controlando outras variáveis do modelo de 

regressão. A correlação semiparcial ou de parte reflete a associação entre uma variável 

independente e a dependente, enquanto controla os efeitos preditivos de todas as demais 

variáveis independentes sobre a variável dependente (HAIR et al., 2009). 

Pela correlação de ordem zero, a variável “escolaridade” teria baixo efeito preditivo 

para a percepção de justiça organizacional e as demais poderiam ser elencadas na seguinte 

disposição de importância: “gênero”, “tipo de controle” e “tempo de trabalho na empresa”, 

com associação mais elevada. Contudo, ao se analisar o poder incremental das variáveis 

independentes entre si, a variável “gênero” seria a primeira a ser incluída, explicando 3,57% 

(raiz quadrada do valor) da variância total. Ao acrescentar a variável “tipo de controle”, há um 

efeito incremental de 3,46% sobre a variância não explicada. 

A terceira variável a acrescentar explicação à variância, novamente, não explicada é a 

“escolaridade”. Individualmente, esta variável não consegue explicar as variações nas 

percepções de justiça organizacional, mas quando analisada juntamente com as variáveis 

“gênero” e “tipo de controle” sua participação ganha importância. Isto quer dizer que 

isoladamente, a variável “escolaridade” não consegue prever a percepção de justiça 

organizacional. Por fim, é considerado o efeito incremental da variável “tempo de trabalho na 

empresa” que consegue explicar a variância de 1,28% ainda não explicada. 
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A correlação de parte confirma a disposição de importância para predizer a percepção 

de justiça organizacional, com: a variável “gênero”, seguida da variável “tipo de controle”, da 

variável “escolaridade” e da variável “tempo de trabalho na empresa”. 

Na última coluna da Tabela 29, é possível avaliar a multicolinearidade das variáveis 

independentes, ou seja, a colinearidade proveniente do efeito combinado de duas ou mais 

variáveis independentes. As medidas utilizadas para averiguar a existência de 

multicolinearidade é a tolerância e sua inversa e o fator de inflação de variância. A tolerância 

é a quantia de variância da variável independente selecionada, que não é explicada pelas 

outras variáveis independentes. O fator de inflação de variância (VIF), em sua raiz quadrática, 

reflete o grau em que o erro padrão aumentaria devido à multicolinearidade (HAIR et al., 

2009). 

O valor de tolerância é calculado como 1-R2, assim, quanto maior for o seu valor, 

menor é o indicativo de multicolinearidade, pois uma parcela pequena da variância da 

variável independente, testada como variável prevista, não é explicada pelas outras variáveis 

em estudo. O VIF é calculado por 1/tolerância, assim o valor 1,0 indica ausência de 

multicolinearidade, pois o erro padrão não é afetado. Por isso, e a partir dos valores 

apresentados na Tabela 29, pode-se concluir que as variáveis independentes sob estudo 

possuem uma baixa multicolinearidade. 

As variáveis excluídas do modelo de regressão foram: “localização” e “idade” (Tabela 

30). A variável “localização”, com referência para o município de Niterói, não impactou 

significativamente (p = 0,929) na percepção de justiça organizacional, variando em -0,08 

quando da mudança em um desvio padrão. 

 

Tabela 30 – Coeficiente de regressão das variáveis excluídas do modelo para a percepção de justiça 

organizacional 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

Também não tem poder explicativo para a variância não explicada pelas demais 

variáveis independentes, como demonstra a correlação parcial (-0,009). A estatística de 

colinearidade indica que não há multicolinearidade, demonstrando que a variável 

Tolerância VIF Mínimo de tolerância

Localização -,008
b -,090 ,929 -,009 ,965 1,036 ,916

Idade -,018
b -,139 ,890 -,013 ,494 2,024 ,494

b. Previsores do modelo: (Constante), Escolaridade, Tempo na empresa (anos), Gênero, Tipo de controle

f. Variável dependente: Percepção de justiça organizacional

Variáveis excluídas
f

3

Estatística de colinearidade
Modelo Variáveis Beta In t Sig.

Correlação 

Parcial
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“localização” não participa da equação por não se relacionar com variações dos dados da 

percepção de justiça organizacional e não por estar representada por outra variável 

independente. 

Uma possível conclusão é que a localização das agências bancárias, situadas em 

Niterói e Rio de Janeiro, não é determinante para influenciar as percepções dos funcionários 

participantes desta pesquisa quanto à justiça organizacional. A explicação pode estar 

relacionada à cultura organizacional das instituições bancárias e com o local de residência dos 

funcionários. A cultura organizacional de cada instituição parece ser mais forte do que a 

própria cultura organizacional de cada agência. Esse resultado era esperado, pois os 

procedimentos e a remuneração são determinadas pelo Banco respectivo e as agências os 

acatam. Todavia, a interação entre pares e superiores poderia ter alterado essa configuração, 

visto que, de acordo com a análise fatorial realizada na seção anterior, a justiça interacional é 

a segunda na classificação de relevância para a explicação da justiça organizacional. 

Nesse sentido, a organização Banco poderia pouco influir na relação, uma vez que 

diferentes indivíduos atuam em cada agência bancária. Porém, como isto não foi identificado 

nos resultados, é possível supor que as exigências para alcançar as metas sejam determinantes 

na relação entre superiores e subordinados, com foco na pressão e cobrança e que, devido ao 

cenário de instabilidade empregatícia atual, o relacionamento entre os pares seja de 

competitividade. Conforme dados da DIEESE (2014a), no período de janeiro a setembro de 

2014, o saldo de emprego foi negativo e houve um corte de 3.325 postos de trabalho no setor 

bancário, em território nacional.  

Além disto, há o fator proximidade entre as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. 

Assim, a residência dos funcionários das agências bancárias do Rio de Janeiro pode estar 

localizada na cidade de Niterói e vice-versa, levando a hábitos culturais de comportamentos 

influenciados mutuamente, sem um imperativo regional. 

Sobre a questão de cultura organizacional e regional, este resultado poderia ser 

diferente caso a amostra do trabalho lidasse com indivíduos oriundos de regiões de interior e 

da capital, ou se fossem do Nordeste e Sudeste, dentre outras. Essa suposição pauta-se no 

estudo desenvolvido por Almeida (2013), no qual afirma que há um abismo entre os 

brasileiros, no que concerne à mentalidade. A escolaridade apresenta-se como fator principal 

de preditibilidade para comportamentos e concepções diferenciadas, e, além desta, podem ser 

incluídos, como variantes, o gênero, idade e residência.(ALMEIDA, 2013). 

A variável “idade” também não demonstrou relevância significativa (p=0,890) para o 

modelo de regressão. O coeficiente beta indicou uma variação de -0,018 para cada mudança 
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em um desvio padrão da percepção da justiça organizacional. A correlação parcial, -0,013, 

mostrou baixo poder de explicação da variância não explicada pelas demais variáveis 

independentes para a variável dependente. A estatística de colinearidade indicou a não 

existência de multicolinearidade, confirmada pelo VIF de 2,024. 

Contudo, a variável “idade” foi mencionada, posteriormente, no discurso dos 

funcionários entrevistados, quando o Entrevistado 1, afirmou que a instituição bancária à qual 

pertence não oferecia muitas oportunidades para indivíduos com idade superior a 45-50 anos. 

Por isso, sua condição motivacional, no quesito profissional, se encontrava na seguinte 

situação: “eu, com a minha idade, não tenho chance nenhuma de concorrer, de ganhar algum 

cargo, comissão”. A enunciação desta percepção leva a considerar que esta pode ser uma 

realidade para sujeitos que se encontram em faixa etária similar, podendo culminar em 

reflexos para a organização e à saúde do trabalhador. 

Em resumo e alinhados ao objetivo desta seção, os principais resultados foram 

elencados. A percepção de justiça organizacional para os funcionários das instituições 

bancárias pesquisados possui 4,6% (R2 ajustado) da variância total, explicada pelas variáveis 

independentes: “gênero”, “tipo de controle”, “tempo de trabalho na empresa” e 

“escolaridade”. O percentual estimado não representa um modelo preditivo, mas possibilita o 

estudo do comportamento da percepção. Na escala de importância de contribuição para a 

predição da percepção de justiça organizacional, as variáveis “gênero” e “tipo de controle” 

compartilham o primeiro grau, seguidas pela variável “escolaridade” e pela variável “tempo 

de trabalho na empresa”. Apenas as variáveis “gênero” e “tempo de trabalho na empresa” são 

significantes ao nível de 0,05. A variável “escolaridade” é preditiva apenas quando 

relacionada às outras variáveis independentes. 

O coeficiente de regressão da variável “gênero”, com referência masculina, indica que 

as mulheres percebem a organização como menos justa do que os homens. Na variável 

“tempo de trabalho na empresa”, o coeficiente de regressão demonstra que, quanto mais 

tempo o indivíduo estiver na organização, menos justa ele a perceberá. A variável “tipo de 

controle” institucional, com referência para o público, apresentou que funcionários de 

instituições bancárias de controle privado percebem a empresa mais justa do que os servidores 

das instituições bancárias de controle público. A variável “escolaridade”, com referência para 

o ensino médio completo, revelou que pessoas com formação de ensino superior (graduação e 

pós-graduação) percebem a empresa como mais justa do que os trabalhadores com 

escolaridade de ensino médio completo. 
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As variáveis “localização” e “idade” foram excluídas do modelo de regressão. Os 

motivos considerados dizem respeito ao insignificante impacto estatístico (p>0,80) para 

mudanças em um desvio padrão da percepção de justiça organizacional e ao baixo poder 

explicativo para a variância não explicada por outras variáveis independentes. Estas variáveis 

também não apresentaram multicolinearidade, indicando que sua exclusão está relacionada à 

sua não participação na variação da variância. 

 

4.5 ANÁLISE CLUSTER: ESTRUTURA DE PARCIONAMENTO DAS PERCEPÇÕES DE 

JUSTIÇA ORGANIZACIONAL E CARACTERIZAÇÃO POR SEGMENTO 

 

Esta seção tem por objetivo desenvolver uma estrutura que parcione os funcionários de 

instituições bancárias respondentes da pesquisa em grupos com elevada homogeneidade 

interna e elevada heterogeneidade externa, tomando por base as percepções de justiça 

organizacional e o tipo de controle da organização (público ou privado). Como método, foi 

utilizado o grupo de técnicas multivariadas denominado análise de agrupamento, cuja 

principal finalidade consiste na agregação de objetos similares com base nas características 

especificadas (variáveis estatísticas de agrupamento) (HAIR et al., 2009). 

O delineamento do objetivo da análise de agrupamento foi classificado como 

exploratório e de simplicação dos dados. Em termos de simplificação, esperou-se caracterizar 

grupos com percepções mais elevadas e mais inferiores (injusta) de justiça organizacional que 

pertençam à organizações de controle institucional público ou privado. A partir dessa 

estrutura, foi possível selecionar indivíduos representantes dos segmentos para responderem à 

entrevista sobre a relação entre percepção de justiça organizacional e estratégias defensivas. 

Nesta aplicação, as 20 afirmativas sobre percepção de justiça organizacional foram 

consideradas para a formação da variável estatística de agrupamento. Como a técnica da 

análise de agrupamento não possui meios de diferenciar variáveis relevantes e irrelevantes, a 

escolha pautou-se em estudo anterior feito por meio da análise fatorial (ver Seção 4.3). A 

fatoração das variáveis em questão apresentou relação com as dimensões de justiça 

distributiva, justiça procedimental e justiça interacional, e com um construto de segunda 

ordem: a justiça organizacional. Dessa forma, todas as 20 afirmativas permanecem no 

conjunto de agrupamento. A variável “tipo de controle” também foi considerada para 

constituir os critérios de agrupamento, pois o intuito é comparar os dois grupos 

(público/privado). 
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Na definição do procedimento de partição, o conjunto de regras selecionado foi uma 

combinação dos métodos hierárquicos e não hierárquicos, com pretensão de utilizar as 

vantagens de cada procedimento e, deste modo, compensar as desvantagens individuais. O 

programa estatístico SPSS oferece a opção “TwoStep Cluster” para proceder com essa 

abordagem associativa. No agrupamento hierárquico, o método operacionalizado foi o do 

centróide, que determina a similaridade pela distância entre seus centróides – valor médio das 

observações sobre as variáveis na variável estatística de agrupamento (HAIR et al., 2009). 

Ao proceder com a rotação dos agrupamentos, o SPSS gerou dois grupos para o total 

de 114 observações válidas, de um máximo manualmente estipulado de quatro grupos. O 

“cluster 1”, representando um montante menor dos indivíduos da amostra com 31,6%, e o 

“cluster 2”, participando com uma maioria de 68,4% dos respondentes da pesquisa. Esses 

valores podem ser observados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Distribuição dos funcionários de instituições 

bancárias nos agrupamentos 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

 

No Gráfico 12, os centróides estabelecidos em cada variável estatística de 

agrupamento permitem relacionar o “cluster 1” com os indivíduos que percebem a empresa de 

maneira mais justa e, ao “cluster 2”, os funcionários que possuem uma percepção menos justa 

da organização. Essa associação possibilita afirmar que um número maior de funcionários das 

instituições bancárias pesquisadas possui uma percepção menos positiva da justiça 

organizacional, em detrimento do quantitativo que a percebe como mais justa. 

As médias no “cluster 1” variaram de 3,666, na afirmativa “sou recompensado de 

maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante o meu trabalho”, a 4,5, na afirmativa 

“o meu chefe me trata com sinceridade e franqueza”. Na escala de percepção de justiça 

organizacional, as respostas desse grupo ficaram entre a metade superior do “não concordo, 

nem discordo” e abaixo do “concordo totalmente”. 

N
% do 

Combinado

% do 

Total

1 36 31,6% 28,3%

2 78 68,4% 61,4%

Combinado 114 100,0% 89,8%

13 10,2%

127 100,0%

Distribuição do Cluster

Cluster

Casos excluídos

Total
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No “cluster 2”, a menor média, 1,820, ficou atribuída à mesma afirmativa do “cluster 

1”. Já a maior média, 3,359, é da afirmativa “o meu chefe se preocupa com os meus direitos”. 

Na escala de percepção de justiça organizacional, as respostas foram dispostas entre o 

“discordo totalmente” e a porção média inferior do “não concordo, nem discordo”. 

 

Gráfico 12 – Distribuição pelos centróides das variáveis estatísticas de agrupamento 

 
Fonte: Extraído do SPSS, com base nos questionários aplicados. 

Nota: Intervalo de 95% de confiança para os valores da média. 

 

A afirmativa de ambos os grupos com o menor valor de média correspondeu à 

dimensão da justiça distributiva e diz respeito ao estresse a que o funcionário se submete no 

trabalho. As afirmativas com maiores médias nos dois grupos estão relacionadas com a 

dimensão da justiça interacional, principalmente no que tange à consideração. 

Segundo Mendes, Costa e Barros (2003), o estresse é ressaltado por funcionários de 

instituições bancárias como parte preponderante do ambiente de trabalho e, por isso, foi 

inserido como uma categoria relevante para compreender o sofrimento destes. Ao tratar sobre 

o estresse, Ayres, Brito e Torquato (2002) corroboram os resultados, ao verificarem uma 

percepção unânime dos caixas bancários com relação a uma atuação profissional estressante, 

sendo que 32% deles consideravam seu trabalho como “muito estressante”. 

Em uma análise abrangente da distribuição de todas as afirmativas, alguns padrões se 

destacam (Gráfico 12). No “cluster 1”, as médias das afirmativas por dimensões estão mais 

embaralhadas, demonstrando que a percepção de justiça organizacional desse grupo é mais 

generalizada e que alguns quesitos (levantados nas afirmativas) podem ser um ponto a 

melhorar, mas não se precisa modificar a estrutura como um todo. Buscando uma 

classificação hierárquica, a justiça interacional apresenta índices mais elevados nas médias, 
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mas a justiça distributiva e a procedimental se misturam na segunda posição das médias. Isto 

quer dizer que relações saudáveis são vivenciadas na organização e, apesar de positivas, 

alguns procedimentos e a remuneração podem ser revistos. 

No “cluster 2”, as dimensões estão mais estratificadas, indicando especificamente 

percepções de justiça organizacional por dimensão e permitindo hierarquização dos pontos 

mais problemáticos na instituição bancária. Para esse grupo, a distribuição remuneratória é a 

principal injustiça praticada pela organização. Em seguida, os problemas estariam 

relacionados com os processos praticados na tomada de decisões e, em última instância, às 

relações com as chefias. 

O destaque da justiça interacional com as maiores médias para os dois grupos remete 

ao trabalho de Maia (2005). Segundo a autora, a justiça organizacional é uma temática 

importante para a construção de um ambiente de trabalho sadio, tendo um papel fundamental 

para os gestores quando da sua prática em gerenciamento de equipes. (MAIA, 2005) 

Visando caracterizar os grupos pelo perfil demográfico e funcional, uma tabulação 

cruzada foi elaborada e pode ser visualizada na Tabela 32 e na Tabela 33, respectivamente. 

Quanto ao perfil demográfico, os grupos possuem caracterizações similares, exceto no quesito 

gênero. O “cluster 1” é formado por funcionários do gênero masculino em sua maioria 

(63,9%), com formação no ensino superior (52,8%) e na faixa etária de 25 a 34 anos de idade 

(38,9%). No “cluster 2”, a maioria dos funcionários é caracterizada pelo gênero feminino 

(51,3%), com escolaridade de ensino superior (47,4%) e na faixa etária dos 25 aos 34 anos de 

idade (35,9%). 
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Tabela 32 – Perfil demográfico dos funcionários de instituições bancárias, por 

agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

 

No perfil funcional, o “cluster 1” apresenta divisão equânime entre os gêneros 

feminino e masculino (50%). As agências desses funcionários estão localizadas na cidade do 

Rio de Janeiro (63,9%), e o tempo de trabalho na empresa está na faixa de 5,01 a 10 anos 

(29,4%). No “cluster 2”, os funcionários pertencem a instituições bancárias de controle 

público (62,8%), localizadas majoritariamente na cidade do Rio de Janeiro (60,3%), e seu 

tempo de trabalho na empresa enquadra-se na faixa de 10,01 a 20 anos (28,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

f % f % f

Masculino 23 63,9% 38 48,7% 61

Feminino 13 36,1% 40 51,3% 53

Total 36 31,6% 78 68,4% 114

Ensino Médio Completo 4 11,1% 18 23,1% 22

Ensino Superior Completo 19 52,8% 37 47,4% 56

Pós-Graduação Lato Sensu Completa 8 22,2% 17 21,8% 25

Mestrado Completo 4 11,1% 4 5,1% 8

Doutorado Completo 1 2,8% 2 2,6% 3

Total 36 31,6% 78 68,4% 114

menos que 25 anos 5 13,9% 7 9,0% 12

25 a 34 anos 14 38,9% 28 35,9% 42

35 a 44 anos 9 25,0% 25 32,1% 34

45 a 54 anos 6 16,7% 13 16,7% 19

mais que 54 anos 2 5,6% 5 6,4% 7

Total 36 31,6% 78 68,4% 114

Gênero

Escolaridade

Idade

PERFIL DEMOGRÁFICO NOS AGRUPAMENTOS

Variáveis Categorias

Cluster

1 2
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Tabela 33 – Perfil funcional dos funcionários de instituições bancárias 

por agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

 

Dentre as variáveis do perfil demográfico e funcional, apenas a variável funcional 

“tipo de controle” foi escolhida para integrar a variável estatística de agrupamento, com o 

objetivo de analisar as possíveis diferenças resultantes do tipo de controle institucional, 

formando, assim, quatro grupos. Dentre eles, foram escolhidos dois funcionários de cada 

grupo, para responderem a entrevista. A escolha seguiu o critério de amostragem não 

probabilística, cuja técnica denomina-se amostragem por julgamento, uma categoria da 

amostragem intencional. A apresentação dos resultados das entrevistas e as discussões por 

elas proporcionadas foram dispostas na Seção 4.6. 

Em resumo aos resultados desta seção, a análise de agrupamento atendeu ao objetivo 

de parcionar os funcionários de instituições bancárias em grupos com percepções de justiça 

organizacional mais e menos positivadas e levando em consideração o tipo de controle 

institucional. As variáveis para ambos os grupos com maiores e menores centróides das 

percepções de justiça organizacional indicam que o principal problema enfrentado pelas 

organizações bancárias está relacionado com a remuneração fixa e variável aplicada, enquanto 

que o relacionamento entre chefia e subordinados e entre os pares se apresenta como um 

ponto positivo. 

O grupo 1 possui as médias das afirmativas por dimensões mais embaralhadas, 

demonstrando que a percepção de justiça organizacional desse grupo é mais generalizada. Em 

uma classificação hierárquica estão a dimensão distributiva e procedimental misturadas e a 

Total

f % f % f

Público 18 50,0% 49 62,8% 67

Privado 18 50,0% 29 37,2% 47

Total 36 31,6% 78 68,4% 114

Niterói 13 36,1% 31 39,7% 44

Rio de Janeiro 23 63,9% 47 60,3% 70

Total 36 31,6% 78 68,4% 114

Até 1 ano 2 5,9% 2 2,6% 4

1 a 3 anos 6 17,6% 8 10,3% 14

3,01 a 5 anos 4 11,8% 14 17,9% 18

5,01 a 10 anos 10 29,4% 21 26,9% 31

10,01 a 20 anos 8 23,5% 22 28,2% 30

20,01 a 30 anos 2 5,9% 9 11,5% 11

Acima de 30 anos 2 5,9% 2 2,6% 4

Total 34 30,4% 78 69,6% 112

Tipo de 

contole

Localização

Tempo na 

empresa

PERFIL FUNCIONAL NOS AGRUPAMENTOS

Variáveis Categorias

Cluster

1 2
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justiça interacional em destaque positivo. No grupo 2, as dimensões estão mais estratificadas, 

possibilitando uma classificação em ordem crescente da dimensão distributiva, procedimental 

e interacional. 

Finalizada a apresentação e análises dos resultados do formulário de percepção de 

justiça organizacional e já enunciadas algumas relações com as repostas das entrevistas, a 

seção a seguir abrange os dados coletados pela entrevista semiestruturada para justiça 

organizacional e estratégias defensivas. 

 

4.6 VIVÊNCIAS DE PRAZER-SOFRIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

BANCÁRIO 

 

Esta seção tem por objetivo identificar as estratégias defensivas utilizadas pelos 

entrevistados no enfrentamento das percepções de justiça organizacional. Nessa identificação, 

foi incluída a busca de possíveis relações entre as categorias das estratégias defensivas e as 

dimensões da justiça organizacional. A análise de conteúdo foi realizada a partir de duas 

unidades de registro temáticas, sendo: injustiças praticadas na percepção dos funcionários; e 

estratégias defensivas relacionadas a essas injustiças. 

Importante resgatar que o entendimento sobre estratégias defensivas e, por 

consequência, suas categorias, emerge da área de estudo da Psicodinâmica e Clínica de 

Trabalho. Todavia, o método de intervenção proposto pela nomenclatura “Clínica” não foi 

utilizado, sendo substituído, não literalmente, por uma entrevista semiestruturada, o que leva a 

considerar os dados como indícios a serem explorados, mas com relevância, por trazerem uma 

primeira análise das relações investigadas. 

Na apresentação e análise dos relatos, os sujeitos participantes da pesquisa não foram 

identificados, portanto, os discursos individuais foram referenciados como “Entrevistado 1”, 

“Entrevistado 2” e, assim sucessivamente, até “Entrevistado 7”, seguidos, após ponto “.”. Os 

números 1 e 2 correspondem ao cluster 1 – 1 e ao cluster 2 – 2 e às letras minúsculas “a” e 

“b” para indicar o tipo de controle institucional: público = a e privado = b, conforme 

configurado na Figura 6. A simbologia E1.1a, por exemplo, também foi utilizada ao longo do 

texto para indicar, neste caso, o Entrevistado 1, do cluster 1 e funcionário da instituição com 

tipo de controle público para facilitar a dinâmica da leitura. 
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Figura 6 – Distribuição dos funcionários bancários entrevistados nos clusters 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Além da caracterização pelo tipo de controle institucional, os entrevistados também 

tiveram seu perfil demográfico e outros dados de perfil funcional levantados, conforme 

Quadro 13. Apesar de não se realizar análises das variáveis dos perfis, exceto do tipo de 

controle institucional, vale explicitar aqui as características individuais, até para indagações a 

futuras pesquisas. 

 

Quadro 13 – Perfil demográfico e funcional dos entrevistados 

Entrevistado Gênero Idade Escolaridade 
Tipo de 

controle 

Tempo na 

empresa 

1 Feminino 56 anos Pós-Graduação Público 14 anos 

2 Feminino 27 anos Superior Privado 4 anos e 5 meses 

3 Feminino 24 anos Superior Público 9 meses 

4 Masculino 29 anos Superior Privado 3 anos e 9 meses 

5 Masculino 40 anos Superior Privado 10 anos e 4 meses 

6 Masculino 39 anos Pós-Graduação Público 5 anos e 10 meses 

7 Masculino 29 anos Doutorado Público 3 anos e 10 meses 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Os dados informados foram coletados na época da aplicação do formulário de 

percepção de justiça organizacional. Após essa caracterização, a apresentação e análise dos 

resultados das entrevistas seguem nas seções seguintes. 
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4.6.1 Tipos de justiça organizacional percebidos como negativos 

 

Esta seção teve por objetivo demonstrar o levantamento da justiça organizacional, 

percebidas como negativas, citadas nas entrevistas e categorizá-las nas dimensões distributiva, 

procedimental e interacional, a fim de formar a unidade de registro temática: os tipos de 

justiça organizacional percebidos como negativos. O resultado pode ser visualizado no 

Quadro 14. Em consonância, também buscou identificar diferenças ou semelhanças entre as 

percepções negativadas de justiça organizacional relatadas, de acordo com o tipo de controle 

institucional público e privado, que serão apresentadas em seção posterior. Por se tratar de 

uma percepção negativa dos sujeitos, as categorias foram enunciadas como injustiças 

organizacionais. 

De maneira geral, os tipos de injustiças organizacionais verificados corroboram os 

achados de Mendonça e Mendes (2005), que averiguaram como injustiças mais comuns, em 

uma organização pública, os baixos salários, o privilégio devido ao apadrinhamento, a 

distribuição salarial diferenciada para antigos e novos funcionários, a falta de reconhecimento 

e valorização profissional, a deficiência na comunicação interna e a exoneração de 

funcionários sem aviso ou justificativa. 

Neste trabalho, e na dimensão da justiça distributiva, os tipos de injustiças 

organizacionais relatados foram: o baixo salário diante do estresse a que são submetidos, e 

diante da responsabilidade no trabalho, dos esforços empregados no exercício das funções e 

da experiência individual. Retratando uma visão geral, de acordo com o Entrevistado 1.2a, “os 

salários são baixos, a ponto de serem insuficientes para se sustentar sozinho, quanto mais uma 

família, e ainda que, mesmo desconhecendo a média do salário bancário, supõe-se que o valor 

recebido está abaixo dessa média”. 
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Quadro 14 – Categorias das injustiças organizacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O salário recebido foi relatado como não compensatório do estresse sofrido, excessivo 

em muitos casos, ao desempenharem as atividades diariamente. Desse modo, isso corrobora 

os resultados da análise quantitativa desta pesquisa, que haviam demonstrado que a afirmativa 

“sou recompensado, de maneira justa pelo estresse a que sou submetido durante o meu 

trabalho” apresentava a menor média, de 2,40, na justiça distributiva. Por ser tratar de um 

fator de segunda ordem para as relações estabelecidas no ambiente de trabalho bancário, o 

estresse pode ser entendido como um dos principais problemas do setor. 

O estresse já tinha sido identificado como fator preponderante no trabalho bancário, 

principalmente na função de caixa, conforme estudo realizado por Ayres, Brito e Torquato 

(2002). Os resultados dessa pesquisa apontaram para uma percepção unânime de que a 

atuação no trabalho bancário era estressante e, ainda, que 32% dos participantes 

classificavam-no como “muito estressante”, culminando em problemas à saúde. 

O trabalho bancário também foi visto como associado a muita responsabilidade, pois 

opera com dinheiro de terceiros e, em alguns casos, movimenta quantias muito altas, deixando 

os funcionários preocupados com pagamentos indevidos. Desse modo, o salário não se 

equiparou às responsabilidades assumidas. A experiência profissional foi outro quesito 

avaliado como não compensatório frente ao salário, pois os conhecimentos necessários para 

Dimensão Tipo de injustiça Entrevistados Observação

Distributiva Salário baixo pelo estresse E1.2a - E2.2b

Distributiva Salário baixo pela responsabilidade E1.2a - E2.2b

Distributiva Salário baixo pela experiência individual E2.2b

Distributiva Salário baixo pelos esforços E2.2b - E4.2b - E5.1b - E7.2a Sobrecarga e reconhecimento

Procedimental Regime de Comissões E1.2a - E3.1a - E5.1b - E6.1a - E7.2a

Procedimental Regime de Promoções E3.1a - E6.1a - E7.2a

Procedimental Realocação interna E6.1a Transferência de área

Procedimental Vertilicalização das decisões E1.2a - E3.1a - E4.2b - E6.1a - E7.2a

Procedimental Deficiência na comunicação interna E1.2a - E3.1a - E6.1a - E7.2a Sistema de informação

Procedimental Mudança da hora extra E1.2a

Procedimental Metas abusivas E2.2b - E4.2b - E5.1b

Procedimental Sobrecarga de trabalho E2.2b - E4.2b - E5.1b Falta de tempo

Procedimental Débitos da agência E5.1b

Procedimental Flexibilidade de horário E3.1a - E6.1a

Procedimental Ausência de um plano de carreira E7.2a

Interacional Excesso de cobrança E2.2b - E4.2b - E5.1b

Interacional Competitividade na equipe E3.1a

Interacional Postura do gerente E3.1a Sentimentalismo

QUADRO DE CATEGORIAS DAS INJUSTIÇAS ORGANIZACIONAIS
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resolver os problemas e atuar diariamente na função são de complexidade e magnitude 

consideravelmente elevadas. 

No que tange aos esforços, a sobrecarga foi o principal fator mediador destacado nessa 

avaliação, porque não foi percebida como justa a relação entre esforço frente à sobrecarga de 

trabalho e o salário. No caso específico de instituições públicas, o esforço foi relatado como 

não reconhecido, uma vez que não há premiações pelo empenho. Conforme explicou o 

Entrevistado 7.2a, o “vencimento praticado é igualitário para todos os funcionários de um 

mesmo nível, sendo assim, aqueles que estão em inércia funcional são ‘premiados’ pelo 

recebimento da mesma quantia salarial, enquanto que, para os demais, não há diferenciação”. 

Na dimensão da justiça procedimental, os tipos de injustiças mencionados foram: o 

regime de comissão, o regime de promoção, a verticalização das decisões, a mudança no 

cômputo da hora extra, a deficiência na comunicação interna, as metas abusivas, a sobrecarga 

de trabalho, os procedimentos de débitos na agência, realocação interna, flexibilidade de 

horário e ausência de um plano de carreira, conforme descritos no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Categorias de injustiças organizacionais da dimensão procedimental 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

No regime de comissão, o problema residiu na falta de parâmetros para promover ou 

destituir o funcionário do cargo, ou o não cumprimento dos parâmetros estabelecidos no caso 

da promoção. Por essa ausência, as consequências vão desde insatisfação e frustração dos 

funcionários que esperavam pelo cargo, até o “conflito potencial caracterizado pela 

necessidade do subordinado que esperava pelo cargo ter que auxiliar o novo chefe, 

culminando em muito boicote e transferência de área” (E7.2a). No regime de promoções, as 

reclamações ocorreram pela falta de transparência dos critérios utilizados, levando a 

questionamento sobre merecimento e/ou sobre a falta de uma avaliação de desempenho 

Dimensão Tipo de injustiça Entrevistados Observação

Procedimental Regime de Comissões E1.2a - E3.1a - E5.1b - E6.1a - E7.2a

Procedimental Regime de Promoções E3.1a - E6.1a - E7.2a

Procedimental Realocação interna E6.1a Transferência de área

Procedimental Vertilicalização das decisões E1.2a - E3.1a - E4.2b - E6.1a - E7.2a

Procedimental Deficiência na comunicação interna E1.2a - E3.1a - E6.1a - E7.2a Sistema de informação

Procedimental Mudança da hora extra E1.2a

Procedimental Metas abusivas E2.2b - E4.2b - E5.1b

Procedimental Sobrecarga de trabalho E2.2b - E4.2b - E5.1b Falta de tempo

Procedimental Débitos da agência E5.1b

Procedimental Flexibilidade de horário E3.1a - E6.1a

Procedimental Ausência de um plano de carreira E7.2a

QUADRO DE CATEGORIAS DAS INJUSTIÇAS ORGANIZACIONAIS NA DIMENSÃO PROCEDIMENTAL
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consistente. Seguindo o mesmo questionamento dos critérios, a realocação interna foi 

problematizada como sendo um processo personalista, ao invés de ser criteriosa e 

transparente. 

Na tomada de decisão das instituições bancárias, o problema está no pouco diálogo ou 

na falta de participação da totalidade ou de representantes das equipes, gerando uma estrutura 

na qual as gerências superiores deliberam sobre o assunto e as instâncias inferiores devem 

acatar as decisões. Essa cisão foi menos verificada junto aos chefes imediatos (gerentes), os 

quais procuram conversar com os seus subordinados. Esses chefes imediatos também se 

demonstraram disponíveis à equipe na solicitação de informações sobre as decisões. Contudo, 

existe pouca efetividade nos processos para recorrer da decisão tomada, resultando esse fato 

em insatisfação e estresse, apesar de o Entrevistado 1.2a citar a ocorrência de alguns casos de 

sucesso que “voltaram a melhorar o clima, porque gerava estresse com o cliente”. 

A comunicação interna foi classificada como deficitária, pois as decisões tomadas não 

são comunicadas satisfatoriamente e as respostas requisitadas frente às dúvidas são textos-

padrão, que pecam pela falta do auxílio necessário. O conhecimento, muitas vezes, deve ser 

adquirido por meio da leitura de extensos arquivos e de sistemas que não foram interligados e 

dificultam o seu acesso, resultando em gasto de tempo, o que poderia ser evitado. A imagem 

transmitida é que a “diretoria parece uma ilha, e o banco, o continente, e essa ponte entre ilha 

e continente não é muito boa” (E6.1a). 

A mudança da hora extra transformou o cômputo de banco de horas em um retorno 

financeiro acrescido na remuneração mensal individual por cada hora extra trabalhada. Por se 

tratar de uma possível questão trabalhista, desconhecida por esta autora, essa injustiça não foi 

analisada em profundidade, até por não apresentar estratégias defensivas vinculadas. 

Na questão das metas, foram criticadas a quantidade e as especificidades exigidas, 

como, por exemplo, R$ 1 milhão em previdência privada, e a forma como é exigido 

implicitamente que sejam alcançadas. Vinculado a elas foram mencionadas a cobrança e a 

pressão excessiva sobre o indivíduo para que este atinja o previsto. Essa forma de exigência, 

provavelmente, ocorre pela dificuldade de se alcançar as metas, então chefias e estrutura do 

trabalho pressionam o funcionário ao máximo. Esse processo leva, em muitos casos, à 

exasperação e, como não há previsão de diminuição do porte das metas, nem tampouco do 

tempo previsto para seu alcance (metas mensais), essa situação pode resultar no esgotamento 

do indivíduo. 

Tendo como base os estudos de Resende e Mendes (2004) e Mendonça e Mendes 

(2005), afirma-se que o sentimento de esgotamento pode indicar sofrimento no ambiente de 
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trabalho, por proporcionar tensão emocional, que foi relacionada ao desgaste. Esse 

sofrimento, quando frequente e permanente, pode levar ao quadro de sofrimento patogênico. 

A sobrecarga foi citada como fator mediador na avaliação salarial, mas enquadra-se 

como um problema direto, à medida que se torna uma questão organizacional, quando de sua 

recorrência, como foi o caso. Conforme descrito, o trabalho bancário segue uma rotina de 

atividades extensas, incluindo agenda de relacionamento, atendimento ao cliente, batimento 

de metas e outras atividades fins específicas de cada função. Assim, a sensação é de que “nem 

se houvesse 24 horas seria possível dar conta de todas as responsabilidades” (E2.2b). Além 

disto, há o acúmulo de atividades de outros funcionários no, caso de férias, licenças ou outra 

ausência. 

A sobrecarga de trabalho havia sido identificada como principal causadora do 

sofrimento psíquico no trabalho bancário no Distrito Federal, por Mendes, Costa e Barros 

(2003). Segundo as autoras, a vivência era favorecida pelo quadro de insegurança sobre a 

permanência no emprego, a falta de perspectiva de futuro e a escassez de funcionários, 

mesmo padrão encontrado nesta pesquisa. Com o objetivo de retratar o primeiro ponto, segue 

a fala do Entrevistado 1.2a, o qual diz que “as pessoas permanecem porque pelo menos têm 

um emprego”. 

A categoria “débito na agência” foi criada para especificar os procedimentos adotados 

pela organização nos cálculos de descontos por recursos trabalhistas e pagamentos para 

reformas, entre outros. Por exemplo, caso um funcionário entre com um recurso contra o 

banco e ganhe, o pagamento do valor estabelecido judicialmente sai da agência e não do 

banco como um todo, segundo processos internos. Isto impacta o trabalhador, pois reduz a 

participação nos lucros. Na visão do Entrevistado 5.1b, esse procedimento “possui uma lógica 

correta e os funcionários, infelizmente, devem abdicar mesmo”. (ENTREVISTADO 4, 2015) 

Contudo, essa política parece uma forma única e exclusiva de acirrar a 

competitividade entre agências, a fim de alcançarem o aumento do lucro empresarial. Esta 

ação ainda indica que a organização culpa os funcionários das agências por problemas 

inerentes à gestão da agência, tais como aqueles tais como aqueles inerentes ao tempo para 

alcance das metas, ou vinculados aos problemas estruturais, como reformas físicas na agência. 

Situação semelhante a esta já foi verificada por Palácios, Duarte e Câmara (2002), quando o 

prejuízo das diferenças de caixa era atribuído somente ao funcionário responsável pelo caixa 

em questão, tendo este que arcar financeiramente por ele. 

A flexibilidade de horário foi colocada como um ponto positivo na organização. A 

injustiça reside na diferença de tratamento de uma área, ou gerência, para outra, em que o 
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ideal seria equipará-las pela flexibilidade. Por exemplo, como não existe um procedimento 

estabelecido, e sim, acordo coletivo, algumas gerências exigem o cumprimento do horário 

rigorosamente, enquanto outras afirmam estarem preocupadas com o trabalho, e o 

cumprimento do horário é secundário. Os reflexos negativos foram percebidos nas áreas mais 

rigorosas, pois o funcionário aparenta ter menos engajamento e empenho, conforme relatou o 

Entrevistado 6.1a. 

A estrutura de carreira das instituições bancárias, normalmente, prevê a ascensão 

profissional por cargos de competência gerencial, seja gestor, chefe, superintendente, entre 

outros. Esta foi uma realidade relatada pelo Entrevistado 7.2a na organização onde trabalha. 

Assim, o descontentamento esteve relacionado à falta de um plano de carreira que contemple 

ascensões por competências técnicas, formando a chamada carreira “y” e diminuindo a 

insatisfação profissional pela imobilidade ou a frustração pelos cargos não ocupados. 

Na dimensão da justiça interacional, as entrevistas confirmaram os resultados 

quantitativos relativos ao formulário de percepção de justiça organizacional, que 

demonstraram que percepções negativadas de justiça organizacional, no tangente à interação, 

seriam proporcionalmente menores às das dimensões distributiva e procedimental. Todavia, 

alguns tipos de injustiça interacional não poderiam passar imunes ao ambiente de trabalho 

bancário e foram mencionadas, tais como: o excesso de cobrança, competitividade na equipe e 

a postura do gerente, conforme Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Categorias de injustiças organizacionais da dimensão interacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O excesso de cobrança foi percebido como injusto, pois a forma de interação era “tão 

agressiva ao ponto de adoecer um funcionário e levar a afirmação de que o banco é o pior 

lugar para trabalhar em relação à cobrança” (E5.1b). As cobranças também vinham 

desacompanhadas de suporte organizacional, enfatizando um trabalho individual, em 

detrimento do coletivo. A impressão relatada era que faltava empatia da chefia para 

compreender os problemas do atendimento, dificultando o exercício da atividade diária. 

A competitividade entre pares de equipe foi relatada como um caso em particular. 

Segundo o Entrevistado 3.1a, as pessoas de uma gerência da empresa “pareciam estar 

Dimensão Tipo de injustiça Entrevistados Observação

Interacional Excesso de cobrança E2.2b - E4.2b - E5.1b

Interacional Competitividade na equipe E3.1a

Interacional Postura do gerente E3.1a Sentimentalismo

QUADRO DE CATEGORIAS DAS INJUSTIÇAS ORGANIZACIONAIS
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disputando participação nos lucros, porque seguravam informações de trabalho”. Pela análise 

do relator em questão, a explicação seria porque os sujeitos com tal atitude vinham de bancos 

de investimento privados e, assim, transferiram a mentalidade de disputa por bônus para a 

instituição pública. 

A postura do gerente foi considerada problemática, pois deixaria transparecer à equipe 

uma liderança equivocada, em que uns são privilegiados por relações personalistas, e outros 

não. 

Por fim, identificadas e explicitadas as categorias de todas as injustiças 

organizacionais relatadas pelos entrevistados, a seção a seguir analisa as estratégias 

defensivas utilizadas no enfrentamento dessas injustiças organizacionais. 

 

4.6.2 Estratégias defensivas de bancários no enfrentamento das injustiças 

organizacionais 

 

Esta seção objetivou identificar as estratégias defensivas utilizadas pelos bancários 

entrevistados para o enfrentamento das injustiças organizacionais percebidas. Também 

procurou relacionar as estratégias defensivas, as dimensões de justiça organizacional e o tipo 

de controle institucional. A análise foi organizada no Quadro 17. 
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Quadro 17 – Análise das estratégias defensivas e injustiças organizacionais percebidas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

As alternativas para lidar com a percepção de baixo salário foram a aceleração das 

atividades profissionais para atingir metas e, assim, conseguir as gratificações vinculadas, ou 

a realização de cursos de certificação, como certificação profissional ANBIMA Série 10 

(CPA-10) e Série 20 (CPA-20), para pleitear cargos comissionados. Essas alternativas 

configuram as estratégias defensivas “explorada” e “adaptativa”, respectivamente, 

fundamentadas na negação, pois os indivíduos se submetem ao discurso organizacional e 

buscam formas estabelecidas para aumentar a remuneração, seja por aumento da produção ou 

pela adequação às normas previstas para ascensão. 

Algumas alternativas citadas para lidar com os problemas financeiros não foram 

consistentes quanto à sua diretiva. Uma das alternativas foi economizar o dinheiro recebido 

nos benefícios, principalmente os ligados à alimentação e refeição. Todavia, essa alternativa 

não pode ser considerada como uma estratégia defensiva, pois é mais uma gestão dos recursos 

do que uma defesa psicológica. 

Tipo de injustiça Dimensão Estratégia Fundamento Tipo de defesa Justificativa Entrevistados

Salário baixo pelo estresse Distributiva ----

Salário baixo pela responsabilidade Distributiva ----

Salário baixo pela experiência individualDistributiva ----

Salário baixo pelos esforços Distributiva ----

Regime de Comissões Procedimental
Revolta. Redução de produtividade. 

Passeio pelo prédio. Folga. Boicote.
Racionalização Defesa protetora "É um regime cruel e personalista".

Exemplo de outrem 

(público)

Regime de Promoções Procedimental Reclamação. Mudar de área. Racionalização Defesa protetora Falta de meritocracia.
Exemplo de outrem 

(público)

Realocação interna Procedimental Procurar por conta própria Negação Defesa explorada ----
Exemplo de outrem 

(público)

Verticalização das decisões Procedimental "Quebra-galho" Racionalização Defesa protetora

“Porque senão o estresse não acaba, 

né, o estresse só piora. É, é terrível 

você trabalhar com o cliente, é muito 

difícil”

E1.2a

Negação Defesa adaptativa ---- E1.2a - E6.1a - E7.2a

Racionalização Defesa protetora

"Porque acho que senão alguém vai 

explodir e para evitar conflito acho 

que a pessoa prefere sair daquele 

lugar"

E3.1a

Metas abusivas Procedimental
1. Ligar para os amigos

2. Conduta não profissional
Negação Defesa explorada ----

1. E2.2b - E4.2b - 

E5.1b

2. Exemplo de 

outrem (privado)

Sobrecarga de trabalho Procedimental Desligamento do trabalho Racionalização Defesa protetora
"Eu sofria muito, saia chorando, vinha 

pra casa dormir pensando no banco"
E2.2b

Débitos na agência Procedimental Conformismo Racionalização Defesa protetora

"Pela lógica este é o correto. 

Infelizmente, tem algumas coisas que 

você tem que é, tem que abdicar 

mesmo".

E4.2b

Flexibilidade de horário Procedimental Chega e sai exatamente na hora Racionalização Defesa protetora

A organização não trabalha com 

flexibilidade de horário, então o 

funcionário coloca-se no direito de 

não flexibilizar o horário dele.

Exemplo de outrem 

(público)

Ausência de um plano de carreira Procedimental Pleitear cargos comissionados Negação Defesa adaptativa ---- E7.2a

Excesso de cobrança Interacional Desligamento do trabalho Racionalização Defesa protetora
"Eu sofria muito, saia chorando, vinha 

pra casa dormir pensando no banco".
E2.2b

N-problema Adimensional Transferência de área/agência Racionalização Defesa protetora Inviável permanecer no lugar. ----

Deficiência na comunicação interna Procedimental

1. Leitura das decisões

2. Dúvidas com a chefia

3. Café. Banheiro. Conversa.

E1.2a

E4.2b

QUADRO ANALÍTICO DAS ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS E (IN) JUSTIÇA ORGANIZACIONAIS

1. Adequação profissional para bater 

metas, visando as gratificações

2. Realizar diversos cursos de 

certificações para pleitear cargos 

Negação Defesa explorada

Negação Defesa adaptativa
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Para o regime de comissão, as estratégias foram de defesa protetora, fundamentada na 

racionalização de que a falta de critérios para cargos comissionados ou sua não aplicação 

constituía um procedimento “cruel” e personalista (E1.2a). Na prática, os indivíduos afetados 

pela não ascensão ou pela destituição se revoltavam, reduziam a produtividade, lidavam com 

a instituição com descaso, solicitavam com recorrência folgas e boicotavam a nova chefia. 

No regime de promoções, os funcionários reclamavam constantemente sobre a falta de 

critérios e de uma avaliação de desempenho condizente e, em alguns casos específicos, 

solicitavam mudança de área. Essas estratégias configuram uma defesa protetora, para que o 

indivíduo não se exponha mais ao que o fez sofrer, ou seja, o não recebimento da promoção. 

Para tanto, ele busca manifestar sua insatisfação por meio de reclamações e da procura por 

outra área para exercer suas atividades, na tentativa de encontrar um ambiente justo, em sua 

percepção. 

Na falta de critérios e procedimentos definidos pela organização para a realocação 

interna, o funcionário nega que o problema seja uma falta da empresa e procura área com 

vagas, avalia perfil e se candidata individualmente para concorrer à vaga, na busca de uma 

alternativa paliativa. Essa estratégia foi tipificada como explorada, pois o sujeito, além de 

cumprir todas as atividades diárias de trabalho, organiza seu tempo para buscar por essas 

vagas, não havendo um apoio organizacional para tal. 

O “quebra-galho”, cumprimento da norma estabelecida com alguma flexibilidade para 

resolver a questão apresentada pelo cliente, foi um recurso utilizado pelos funcionários para 

resolverem problemas da verticalização de comunicação, sob a justificativa de que “senão o 

estresse não acaba, né, o estresse só piora”, conforme citou o Entrevistado 1.2a. Desta forma, 

os membros da equipe protegiam-se mutuamente, para diminuir os problemas com os clientes 

e, assim, conseguirem diminui a fonte de sofrimento. 

Todavia, caso esses membros da equipe se mobilizassem coletivamente para 

transformar as situações geradoras de sofrimento em prazer, poderia ocorrer o processo de 

mobilização coletiva, que, segundo Ferreira e Mendes (no prelo3apud BARROS; MENDES, 

2003), busca a redução do custo humano por meio da união dos trabalhadores para 

transformar o contexto de produtivo. 

O conceito do “quebra-galho” remete ao aspecto difundido nas relações sociais 

brasileiras: o “jeitinho”. Segundo Aidar et al. (2004), o “jeitinho” com frequência envolve um 

                                                 
3O artigo não foi encontrado na fonte referenciada: Ferreira, M. C. & Mendes, A. M. (no prelo). Trabalho dos 

AFPS e índices de adoecimento: estado de alerta. Brasília: Fenafisp. 
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lado criativo, engenhoso e flexível do povo brasileiro. Seu uso configura-se em uma espécie 

de símbolo de esperança, podendo ser considerado como uma forma de sobreviver ao 

quotidiano, no qual regras, normas e legislações que parecem não condizentes e distantes 

socialmente podem ser superadas por ele. 

Para os problemas causados pela deficiência na comunicação interna, os funcionários 

relataram que se mobilizam para ler os arquivos disponibilizados pelo banco para terem 

conhecimento das decisões tomadas e procuram sanar as dúvidas destes junto ao chefe 

imediato. A estratégia defensiva, neste caso, foi classificada como adaptativa, pois como as 

decisões afetam diretamente o trabalho dos bancários, eles buscam alternativas para aprender 

os novos procedimentos para conseguirem executar suas funções. 

Ainda sobre a deficiência na comunicação interna, quando os funcionários não 

conseguem resolver um problema por falta de informação, após tentativas de buscar no 

sistema e outras, eles utilizam a estratégia defensiva protetora pautada na razão lógica de que 

é melhor se afastar da mesa de trabalho e distrair os pensamentos, se dirigindo ao banheiro, 

tomando um café e conversando sobre outros assuntos na tentativa de não gerar conflito e 

desentendimentos com os pares. 

Como alternativa para o alcance das metas, os bancários relataram que ligavam para 

amigos ou conhecidos pedindo a contratação dos produtos que estavam em sua meta mensal. 

Por não ser um procedimento padrão do banco, considerou-se que o funcionário assumia a 

responsabilidade de atingir as metas, gerando estratégias defensivas, por receio da demissão. 

Outra alternativa, aplicada por alguns bancários, categorizada como conduta não 

profissional, era o alcance das metas por meios questionáveis. Esses bancários contratavam 

produtos sem o consentimento dos clientes, no momento do atendimento ou depois, com a 

senha anotada; contratavam um produto, o cancelavam e contratavam novamente; 

contratavam em conta de falecido, entre outros casos, configurando uma estratégia defensiva 

explorada, pois o funcionário se colocava à mercê da organização para atingir metas, 

reconhecimento, gratificações e valorização, negando as atitudes como um problema. 

Neste caso, uma contra argumentação poderia estar relacionada ao questionamento do 

caráter individual do sujeito. Contudo, quando o Entrevistado 5.1b afirmou que “95% das 

pessoas que alcançavam as metas faziam com desvio de conduta e que o banco tinha 

conhecimento e fingia desconhecer”, apesar de não minimizar o caráter individual, a 

organização parece oferecer estrutura e, até certo ponto incentivar em prol do aumento da 

lucratividade, os desvios de conduta. 
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A exigência velada da organização para utilizar os recursos que fossem necessários 

para atingir as metas criou um conflito moral e emocional no Entrevista 5.1b. Algumas 

estratégias defensivas, como a negação da realidade para atingir os preceitos organizacionais, 

“poderiam ter participação para minimizar ou tornar tolerável o sofrimento ético”, conforme 

enuncia Vasconcelos (2013). Porém, a realidade foi diferente, as estratégias defensivas 

fracassaram levando o Entrevistado 5.1b ao sofrimento patogênico e, por fim, à demissão. 

Para a sobrecarga de trabalho e o excesso de cobrança, a alternativa utilizada foi 

desligar-se do trabalho quando fora do ambiente deste. Conforme verbalizou o Entrevistado 

2.2b, “sai do banco, acabou o banco. Esquece. Não importa se vai estourar uma bomba, 

amanhã você vai pensar na bomba que vai estourar amanhã. Agora não. Agora acabou. Sou 

eu, minha vida fora do banco”. Esse tipo de desabafo, que representa a consequência da 

sobrecarga mental e física provocada pelo trabalho, pode indicar uma estratégia fundamentada 

na racionalização daquilo que o faz sofrer, cuja defesa pauta-se na proteção psíquica do 

sujeito. 

A percepção de injustiça do procedimento de débitos na agência fez com que os 

funcionários apresentassem o conformismo como alternativa. Segundo o Entrevistado 5.1b, “a 

lógica foi correta e cabe aos bancários, infelizmente, abdicar de alguns recursos financeiros”. 

O discurso remete à defesa de proteção, pautada em uma razão da lógica, na busca pela 

manutenção da saúde mental no ambiente organizacional. 

Outra defesa protetora com vista a evitar o conflito e buscar o sentimento de justiça foi 

relatada pelos funcionários de instituições públicas. Como a flexibilização do horário de 

trabalho não foi uma prática de todas as gerências, os sujeitos que trabalhavam em gerências 

mais rígidas recusavam-se a chegar antes do horário ou ficar depois do mesmo para concluir 

suas atividades, sob a justificativa de que a própria organização não operava desta maneira. 

Assim, essa conduta demonstra uma possível proteção contra o sentimento de exploração 

quando o indivíduo busca por atitudes próprias se colocar em nível de igualdade à 

organização, em sua percepção. 

A ausência de um plano de carreira que considerasse ascensões por uma linha técnica, 

ao invés de gerencial, levou os funcionários a pleitearem cargos comissionados como uma 

estratégia defensiva adaptativa. Adaptativa no sentido de que houve submissão à estrutura de 

funcionamento da organização, e a injustiça que o faz sofrer foi negada. 

Por fim, uma estratégia fundamentada na racionalização foi a transferência de área ou 

de agência, com uma defesa protetora por meio do distanciamento das vivências que fazem o 

indivíduo sofrer, calcada na justificativa da inviabilidade de permanecer no local de trabalho. 
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Essa alternativa foi citada como último recurso em diversas situações, desde a insatisfação 

com as atividades desempenhadas até a frustração profissional. 

 

4.6.3 Avaliação de desempenho: ausência de reconhecimento e valorização profissional 

 

Nas instituições bancárias pesquisadas, todos os funcionários relataram a existência de 

uma avaliação de desempenho, seja pelo método da avaliação 360º (subordinados, pares, 

clientes e chefia) ou da avaliação 180º (pares, chefia e clientes), realizada periodicamente. 

Contudo, não foi verificada pelos bancários qualquer modificação no modelo de avaliação 

nem ações decorrentes das avaliações a partir dos resultados coletados, tendo sido 

consideradas, de modo geral, fracas e ainda em estruturação.  

A avaliação de desempenho, conforme salientado no discurso dos sujeitos, também 

não gera compensações financeiras, tampouco reconhecimento ou valorização profissional. 

Apresenta-se mais como uma formalidade a ser cumprida, uma etapa burocrática, e sua 

utilização foi percebida mais como uma ferramenta para punição do que para o 

desenvolvimento do funcionário. Por exemplo, em alguns casos, a avaliação que deixa a 

desejar gera “convites” para troca de agência e, nas instituições privadas, culminam em 

demissões. 

Foi mencionada, pelo Entrevistado 1.2a, a prática da pesquisa de clima organizacional 

em toda a empresa. “Os funcionários respondem facultativamente. Os reflexos desses 

resultados foram percebidos mais efetivamente”. Há um setor de recursos humanos que 

monitora os resultados e se mobiliza para mediar conflitos identificados nas agências. 

Entretanto, o viés de valorização e reconhecimento profissional não foi abarcado, pelo menos, 

não de uma na qual que os sujeitos tenham conhecimento de suas práticas. 

O Entrevistado 3.1a comentou sobre uma agenda de pactuação entre funcionário e o 

gerente. Aparentemente, a avaliação nunca havia sido levada muito a sério, e a reunião de 

final de ano, para debater o cumprimento das metas que foram pactuadas, ocorre como uma 

etapa burocrática do sistema. 

A avaliação de desempenho participa da esfera do construto dialético do prazer-

sofrimento como instrumento capaz de coletar informações, a fim de proporcionar ao 

funcionário o reconhecimento por seu trabalho e a valorização profissional. No entanto, a 

ausência desses elementos de reconhecimento e valorização, acrescidos de outros, como a 

falta de espaço para expressão da individualidade e a rigidez do sistema, podem contribuir 

para que o trabalhador recorra aos mecanismos de defesa, caracterizados por comportamentos 
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de isolamento psicoafetivo e profissional, de ressignificação do sofrimento, de descrença na 

organização, de renúncia à participação, de indiferença e de apatia (RESENDE; MENDES, 

2004, p. 156). 

 

4.6.4 Diferenças e semelhanças das injustiças organizacionais vivenciadas e estratégias 

defensivas em instituições bancárias públicas e privadas 

 

Esta seção tem por objetivo realizar um levantamento das diferenças e semelhanças 

relevantes de injustiças organizacionais vivenciadas, na percepção dos funcionários de 

instituições bancárias, e suas estratégias defensivas, no comparativo com o tipo de controle 

público e privado das instituições bancárias. O Quadro 18 apresenta uma síntese da análise do 

comparativo das injustiças organizacionais e o tipo de controle. 

 

Quadro 18 – Tipo de controle institucional e as injustiças organizacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Na dimensão da justiça distributiva, o baixo salário diante dos esforços realizados, 

avaliado pelo fator sobrecarga, foi uma injustiça organizacional relatada apenas pelos 

funcionários de instituições bancárias privadas. Apesar de serem poucos os entrevistados que 

identificaram esse tipo de injustiça, esta questão levanta indícios de que o trabalho privado 

esteja mais sobrecarregado do que o público, ou ainda, que os servidores públicos 

desacelerem a sua rotina de trabalho para amenizá-lo, mesmo com a existência de sobrecarga, 

e assim não a percebam de forma enfática. 

Por outro lado, o baixo salário diante dos esforços, avaliados pelo reconhecimento, foi 

característico das instituições bancárias públicas, onde os vencimentos são idênticos para 

cargos de mesmo nível e não é possível a transposição de função. Uma possível explicação 

para não ter sido relatado pelos bancários do setor privado talvez seja pela maior possibilidade 

de movimentação interna com modificação de salário e pela dificuldade de se postar em 

inércia profissional pelo medo do desemprego. 

Dimensão Tipo de injustiça Entrevistado Tipo de controle Observação

Distributiva Salário baixo pelos esforços E2.2b - E4.2b - E5.1b - E7.2a Privado e Público Sobrecarga (b) e reconhecimento (a)

Procedimental Regime de Promoções E3.1a - E6.1a - E7.2a Público

Procedimental Deficiência na comunicação interna E1.2a - E3.1a - E6.1a - E7.2a Público Sistema de informação

Procedimental Metas abusivas E2.2b - E4.2b - E5.1b Privado

Procedimental Sobrecarga de trabalho E2.2b - E4.2b - E5.1b Privado Falta de tempo

Interacional Excesso de cobrança E2.2b - E4.2b - E5.1b Privado

INJUSTIÇAS ORGANIZACIONAIS POR TIPO DE CONTROLE INSTITUCIONAL
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Na dimensão da justiça procedimental, as injustiças percebidas pelos funcionários de 

instituições bancárias públicas foram o regime de promoções e a deficiência na comunicação 

interna. Nas instituições privadas, foram relatados o abuso a partir das metas impostas e a 

sobrecarga de trabalho. Apesar de as instituições bancárias públicas também terem metas, 

estas parecem ser estabelecidas dentro de parâmetros mais viáveis quanto à execução ou os 

funcionários desaceleram autonomamente. 

Na dimensão da justiça interacional, a injustiça para os funcionários de bancos 

privados apresentou relação com as injustiças procedimentais, quando foi mencionado, apenas 

por estes, o excesso de cobrança por parte da chefia. O excesso de cobrança parece tornar-se 

um padrão por causa da dificuldade de se alcançarem as metas, assim, enquanto trabalhadores 

buscam atingi-las, chefes e estrutura do trabalho pressionam o ao máximo. Por fim, nenhuma 

problemática específica dos bancos públicos foi relatada no quesito interação. 

No comparativo das estratégias defensivas frente ao tipo de controle institucional 

público e privado, o Quadro 19 demonstrou que os funcionários do setor privado utilizaram 

estratégias defensivas exploradas, fundamentadas na negação em supremacia, seguida da 

estratégia defensiva protetora, calcada na racionalização. Não foi verificada a utilização de 

estratégias defensivas adaptativas. 

 

Quadro 19 – Categorias das estratégias defensivas e o tipo de controle institucional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Em contrapartida, os servidores públicos utilizaram a estratégia defensiva protetora, 

sob a racionalização com mais frequência, seguida da estratégia defensiva adaptativa e da 

estratégia defensiva explorada, ambas fundamentadas na negação. Vale ressaltar que a 

estratégia defensiva explorada utilizada pelos funcionários públicos se diferencia em 

intensidade e propósito daquela identificada nos bancos privados, pois não foi um recurso 

estabelecido sobre as bases do medo do desemprego, sendo assim, foi interpretada como um 

exemplo menos significativo em relação as demais estratégias desta categoria. 

Esses resultados, avaliados concomitantemente com o Quadro 20, permitem a 

verificação de indícios que levam a concluir que os funcionários de instituições bancárias 

Privado Público

Adaptativa 0 3

Explorada 3 1

Racionalização Protetora 2 5

Negação

Estratégias defensivas



142 

 

públicas se sentem menos receosos de manifestar indignações no ambiente de trabalho, 

apresentando comportamentos tais como revoltas, boicote, entre outras. A ausência de receio 

deve ter suas bases na estabilidade empregatícia. 

Por outro lado, a prevalência do recurso das estratégias defensivas exploradas pelos 

funcionários do setor privado parece ser o resultado advindo pelo medo do desemprego. 

Assim, os trabalhadores buscam por alternativas que gerem resultados organizacionais na 

tentativa de escapar da estatística demissionária que conforme apontou o DIESSE (2014a), 

houve um saldo negativo de emprego e um corte de 3.325 postos de trabalho no setor bancário 

no período de janeiro a setembro de 2014. 

Neste sentido, o setor privado levou os funcionários a optarem pela introversão nas 

manifestações de insatisfação, por meio do conformismo ou da aceleração de suas rotinas de 

trabalho, para atingir as metas, obter gratificações e, inclusive, manter o vínculo empregatício. 
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Quadro 20 – Tipos de estratégias defensivas por controle institucional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Assim, é possível indicar a existência de um padrão diferenciado entre as categorias 

das estratégias defensivas e as dimensões da justiça organizacional utilizadas pelos 

funcionários de organizações públicas e privadas. 

 

4.6.5 Estratégias da organização como mecanismos compensatórios: um pacto de 

mediocridade? 

 

As estratégias defensivas, enquanto mecanismos psicológicos para o enfrentamento 

das injustiças organizacionais, são utilizadas por indivíduos, de modo individual ou coletivo. 

Por outro lado, a organização também opera no sentido de utilizar alternativas para atender o 

funcionário em suas expectativas. 

Tipo de controle Estratégia Fundamento Tipo de defesa Entrevistados

Privado
1. Ligar para os amigos

2. Conduta não profissional
Negação Defesa explorada

1. E2.2b - E4.2b - E5.1b

2. Exemplo de outrem 

(privado)

Privado Desligamento do trabalho Racionalização Defesa protetora E2.2b

Privado Conformismo Racionalização Defesa protetora E4.2b

Público
1. Leitura das decisões

2. Dúvidas com a chefia
Negação Defesa adaptativa E1.2a - E6.1a - E7.2a

Público Pleitear cargos comissionados Negação Defesa adaptativa E7.2a

Público Procurar por conta própria Negação Defesa explorada
Exemplo de outrem 

(público)

Público
Revolta. Redução de produtividade. 

Passeio pelo prédio. Folga. Boicote.
Racionalização Defesa protetora

Exemplo de outrem 

(público)

Público Reclamação. Mudar de área. Racionalização Defesa protetora
Exemplo de outrem 

(público)

Público "Quebra-galho" Racionalização Defesa protetora E1.2a

Público 3. Café. Banheiro. Conversa. Racionalização Defesa protetora E3.1a

Público Chega e sai exatamente na hora Racionalização Defesa protetora
Exemplo de outrem 

(público)

---- Transferência de área/agência Racionalização Defesa protetora ----

Adequação profissional para bater 

metas, visando as gratificações

Realizar diversos cursos de 

certificações para pleitear cargos 

comissionados

ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS E O TIPO DE CONTROLE INSTITUCIONAL

Negação Defesa explorada E4.2bPrivado

Negação Defesa adaptativa E1.2aPúblico



144 

 

Ayres, Brito e Torquato (2002, p.11) haviam levantado que as principais estratégias 

defensivas utilizadas por organizações bancárias eram a “atenção à saúde do trabalhador”, a 

“valorização do ser humano”, a “reorganização do trabalho”, a “capacitação dos 

trabalhadores” e a “diminuição das pressões”. Vale ainda ressaltar que essas autoras 

basearam-se no conceito de estratégias defensivas como constantes tentativas de mudanças 

cognitivas e/ou comportamentais. 

Durante as entrevistas realizadas nas instituições bancárias objetos desta pesquisa, 

apesar de o estudo das alternativas utilizadas pela organização visando a saúde do trabalhador 

não ter sido foco deste trabalho, surgiram algumas questões merecedoras de reflexão. 

Uma delas foi relativa aos benefícios acrescidos ao salário ou vencimento base, que 

incluem: plano de previdência, plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio refeição, férias 

remuneradas, participação nos lucros e resultados e o décimo terceiro salário. Eles foram 

vistos como positivos, tanto que poderiam contribuir no quesito distributivo para diminuir a 

vivência do sofrimento, mas não o foi assim percebido. Sendo assim, esses benefícios são 

percebidos ineficientes como mecanismos de justiça organizacional, até por serem vistos 

como um direito do trabalhador. 

Outra questão foi a busca do gestor por “premiações” para seus subordinados. 

Segundo o Entrevistado 7.2a, o gestor procura “inscrever o bancário em qualificações, cursos, 

MBA e mestrado que a instituição apoiou, ou financia uma viagem ao exterior para estudos e 

congressos”. Outro recurso utilizado pela organização são as promoções. Elas ocorrem por 

meio de rodízio, ou seja, caso o funcionário a tenha recebido no ano anterior, neste ele não 

recebe. O Entrevistado 3.1a acredita que este “critério é equânime, pelo padrão de 

nivelamento entre os funcionários, mas, ao mesmo tempo, é negativo, pois desmotiva o 

desempenho individual, podendo gerar insatisfação e revolta quanto aos procedimentos, à 

distribuição e à interação”. 

Dentre os benefícios citados, muitos deles se constituem como direitos do trabalhador, 

outros, no entanto, formam o quadro diferencial do banco no que se refere à remuneração. 

Entretanto, as “premiações” compensatórias e o rodízio das promoções formalizam um pacto 

da mediocridade entre funcionário e organização. Enquanto que, de um lado, a organização é 

incapaz de estruturar critérios efetivos, elaborar um plano de carreira que promova a 

mobilidade e que possibilite crescimento profissional; do outro lado encontra-se o indivíduo, 

muitas vezes, acomodado pela ilusória justiça organizacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, buscou verificar as relações existentes entre as percepções de justiça 

organizacional, especificamente da justiça distributiva, justiça processual e justiça 

interacional, e as estratégias defensivas utilizadas por funcionários de instituições bancárias 

públicas e privadas nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. 

A percepção de justiça organizacional dos bancários demonstrou que o maior 

problema enfrentado pelas instituições está relacionado com a dimensão da justiça 

distributiva, seguida da justiça procedimental e da justiça interacional. A justiça 

organizacional obteve média geral de 3,07, indicando uma percepção mediana sobre os 

aspectos questionados. 

Na comparação entre instituições bancárias privadas e públicas, as médias 

apresentaram diferença numérica a maior para o tipo de controle privado nas três dimensões 

da justiça organizacional, e na justiça organizacional como um fator de segunda ordem. 

Contudo, apenas a dimensão da justiça procedimental apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre as médias, ao nível de 0,05. 

Os procedimentos realizados para verificar a adequação da análise fatorial concluíram 

que esta foi apropriada para a amostra considerada e para as variáveis da escala, devido à 

homogeneidade dos dados. A variância total, dividida em três fatores, confirmou o modelo 

tridimensional da justiça organizacional e refutou o modelo tetradimensional. A justiça 

distributiva teve um poder de explicação maior para a justiça organizacional. 

A correlação entre as percepções de justiça organizacional e as variáveis demográficas 

e funcionais formou um modelo regressivo com capacidade de explicar 4,6% da variância 

total da variável dependente. O modelo de regressão foi constituído pelas variáveis 

independentes: “gênero”, “tipo de controle”, “tempo de trabalho na empresa” e 

“escolaridade”. As variáveis “localização” e “idade” foram excluídas do modelo de regressão 

devido ao insignificante impacto estatístico (p>0,80) para mudanças, em um desvio padrão da 

percepção de justiça organizacional, e ao baixo poder explicativo para a variância não 

explicada por outras variáveis independentes. 

Na escala de importância de contribuição para a predição da percepção de justiça 

organizacional, as variáveis “gênero” e “tipo de controle” compartilham o primeiro grau, 

seguida pela variável “escolaridade” e a variável “tempo de trabalho na empresa”. Apenas as 

variáveis “gênero” e “tempo de trabalho na empresa” são significantes ao nível de 0,05. A 
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variável “escolaridade” é preditiva apenas quando considerada com as outras variáveis 

independentes. 

Na interpretação do modelo regressivo, conclui-se que as mulheres percebem a 

organização como menos justa do que os homens; os indivíduos com mais tempo de trabalho 

na organização percebem-na como menos justa. Os funcionários de instituições bancárias de 

controle privado percebem a empresa mais justa do que os servidores das instituições 

bancárias de controle público, e as pessoas com formação de ensino superior (graduação e 

pós-graduação) percebem a empresa como mais justa do que os trabalhadores com 

escolaridade de ensino médio completo. 

As categorias das injustiças organizacionais percebidas pelos funcionários de 

instituições bancárias foram: o baixo salário diante do estresse a que são submetidos, diante 

da responsabilidade no trabalho, dos esforços empregados no exercício das funções e da 

experiência individual (justiça distributiva), e o regime de comissão; o regime de promoção; a 

verticalização das decisões; a mudança no cômputo da hora extra; a deficiência na 

comunicação interna; as metas abusivas; a sobrecarga de trabalho; os procedimentos de 

débitos na agência; realocação interna; flexibilidade injusta de horário; e ausência de um 

plano de carreira (justiça procedimental); excesso de cobrança; competitividade na equipe; e 

postura do gerente (justiça interacional). 

As estratégias defensivas utilizadas pelos funcionários bancários no enfrentamento 

dessas injustiças organizacionais foram: a adequação profissional para atingir metas, visando 

as gratificações; a realização de cursos de certificações para pleitear cargos comissionados; a 

revolta, redução de produtividade, lidavam com a instituição com descaso, folga e boicote; 

reclamação e mudança de área; procura por realocação interna por conta própria; “quebra-

galho"; leitura das decisões tomadas pelos superiores; dúvidas com a chefia; alienar-se no 

café, banheiro e conversa; ligação para os amigos; conduta não profissional; desligamento do 

trabalho; conformismo; não chegar antes nem sair depois do horário; pleitear cargos 

comissionados; e transferência de área/agência. 

A suposição de que os funcionários de instituições bancárias públicas percebem a 

justiça organizacional da empresa de forma significativamente discrepante daqueles que 

trabalham em instituições bancárias privadas foi confirmada em parte, pois apenas a justiça 

procedimental apresentou diferença estatística. 

A suposição de que se culminariam em estratégias defensivas igualmente 

diferenciadas entre organizações públicas e privadas pode ser confirmada por meio de 

indícios. Os funcionários do setor privado utilizaram mais as estratégias defensivas 
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exploradas, fundamentadas na negação, seguidas das estratégias defensivas protetoras, 

calcada na racionalização. Não foram utilizadas, neste caso, as estratégias defensivas 

adaptativas. 

Em contrapartida, os servidores públicos utilizaram mais a estratégia defensiva 

protetora, sob racionalização, seguida da estratégia defensiva adaptativa e da estratégia 

defensiva explorada, ambas fundamentadas na negação. Como o estudo contou com a 

participação de sete entrevistados, não tendo sido, por isso, exaustivo para análise, os 

resultados apresentados carecem de confirmações. 

A suposição de que a adoção de práticas de reconhecimento e valorização profissional 

por parte das organizações contribui para minimizar os efeitos das percepções negativas de 

justiça organizacional, e assim, a prática de fortalecer as estratégias defensivas no 

enfrentamento dessas percepções foi confirmada por meio de indícios emergentes dos relatos 

dos entrevistados que afirmaram não perceberem a organização oferecendo um suporte para 

reconhecimento e valorização profissional na instituição, até por não haver uma avaliação de 

desempenho criteriosa e efetiva.  

Por fim, pode-se afirmar que existem indícios de uma relação passível de interpretação 

entre as dimensões da justiça organizacional, incluídas a justiça distributiva, justiça processual 

e justiça interacional, e os tipos de estratégias defensivas e suas categorias utilizadas pelos 

funcionários de instituições bancárias públicas e privadas. 

Por limitações do estudo, entende-se a amostragem não probabilística, a delimitação 

geográfica, a permissão irrestrita de acesso aos bancários para participação e a quantidade de 

participantes da entrevista. 

Em relação a estudos futuros, sugere-se a investigação dos limites entre a justiça 

procedimental e justiça interacional, com o objetivo de delimitar os campos de domínio na 

teoria da justiça organizacional, uma vez que, a análise fatorial desta pesquisa apontou para 

correlações entre as variáveis dessas dimensões e a literatura não é unânime nesta questão. 

Também sugere-se o estudo das variáveis independentes que possam estruturar um modelo 

regressivo com capacidade de explicar uma considerável variância da variável dependente 

(justiça organizacional). 

Nesse sentido, outra possibilidade é a variável “localização” ter contornos mais 

específicos, como, por exemplo, a pesquisa comparativa entre empresas em cidades do 

interior e capital, ou em regiões distintas, tais como região Sudeste ou Sul, e Nordeste ou 

Norte. Ainda como sugestão, há o indicativo para investigações sobre a preditibilidade das 

percepções de justiça organizacional na avaliação frente às variáveis da vivência de prazer e 
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sofrimento, com a utilização da Escala de Indicadores de Prazer e Sofrimento no Trabalho 

(EIPST), por exemplo. 

Especificamente sobre as estratégias defensivas e tomando por base o uso das 

estratégias defensivas protetoras e o fato dos funcionários públicos terem escolaridade de 

ensino superior ou posterior, vale sugerir o estudo sobre possíveis relações entre a 

escolaridade influenciando no elenco de estratégias juntamente com o tipo de controle 

institucional. Por fim, sugere-se o aprofundamento dos indícios da relação entre justiça 

organizacional e estratégias defensivas utilizadas por funcionários bancários e de outros tipos 

de organizações. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1. O termo “justiça organizacional” te remete a qual significado? 

2. Como funciona a distribuição remuneratória na empresa? Você acredita ser bem 

remunerado pelo trabalho? Você poderia contar uma história ou dar um exemplo? 

3. Como as decisões são tomadas na organização em que você trabalha? Há a 

possibilidade de pedir informações sobre a decisão ou até recorrer? Como ocorre a 

avaliação do funcionário? Você considera condizente a forma como a empresa opera 

seus processos? Você poderia contar uma história ou dar um exemplo? 

4. Como os chefes são escolhidos na organização? Qual é a imagem dele para você? E 

frente aos outros funcionários? Como você percebe a sua relação com a chefia, colegas 

de trabalhos e outras pessoas que você interage diariamente? Você poderia contar uma 

história ou dar um exemplo? 

5. Pensando agora no dia-a-dia do seu trabalho, como é o ambiente de trabalho e como 

você se sente em relação a ele? 

6. Se você pudesse resumir as principais dificuldades encontradas na realização do seu 

trabalho, quais seriam elas? Acha alguma injusta? 

7. Por que essas situações te incomodam desta maneira? O que você sente quando isto 

ocorre, ou seja, os sentimentos que são despertados por essas dificuldades? E como 

você percebe as reações dos seus colegas? 

8. Quando você se depara com as dificuldades mencionadas anteriormente, como você 

costuma lidar com elas? Você poderia contar uma história ou dar um exemplo? 

9. O que te motiva a reagir desta forma? E os seus colegas, por que você acha que eles 

reagem dessa forma? Essas formas de trabalhar com as dificuldades foram construídas 

por você ou mais pessoas do seu núcleo de trabalho compartilham e também a 

executam? Como isto ocorre? 

10. Você acredita serem corretas as atitudes tomadas pelos trabalhadores? Existiriam 

outras alternativas? 
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APÊNDICE B – Quadro de referência teórica para o roteiro de entrevista semiestruturada 
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Variável Código Indicadores Referência Definição / Pressuposto Pergunta Geral O que se espera com o resultado

Resposta do 

Entrevistado no 

Formulário

Perguntas para aprofundamento O que se espera com o resultado

Jd-1
Sou recompensado, de maneira justa, por minha

responsabilidade no trabalho.

Leventhal (1976); Paz 

(1992)
1 - 5

Poderia explicar por que suas responsabilidades no

trabalho não são devidamente recompensadas?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jd-2
Sou recompensado, de maneira justa, por minha

experiência profissional.
Leventhal (1976) 1 - 5

Poderia explicar por que sua experiência

profissional não é devidamente remunerada no

trabalho?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jd-3
Sou recompensado, de maneira justa, por meus

esforços na realização do meu trabalho.

Deutsch (1975); 

Leventhal (1976)
1 - 5

Poderia explicar por que seus esforços não são

devidamente remunerados no trabalho?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jd-4
Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade

do trabalho que apresento.
Leventhal (1976) 1 - 5

Poderia explicar por que não é bem remunerado

pela qualidade do trabalho que apresenta?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jd-5
Se considerar os demais salários pagos nesta empresa,

recebo um salário justo.
Kulik,; Ambrose (1992) 1 - 5

Poderia explicar por que os salários pagos na

empresa onde você trabalha não são

comparativamente justos?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jd-6
Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a

que sou submetido durante o meu trabalho.
Leventhal (1976) 1 - 5

Poderia explicar por que o estresse que lhe é

proporcionado pelo trabalho não é bem

remunerado?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-1

Na empresa onde trabalho, as decisões relativas ao

trabalho são tomadas a partir de informações objetivas

e precisas.

Leventhal (1980) 1 - 5

Poderia explicar por que pode-se considerar que as

decisões não são tomadas a partir de informações

objetivas e precisas.

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-3
Na empresa onde trabalho, a política salarial é

decidida de forma participativa.
Leventhal (1980) 1 - 5

Poderia explicar por que a política salarial não é

decidida de forma participativa? Acredita ser

necessário desta forma?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-5
A empresa onde trabalho toma decisões de forma

participativa naquilo que afeta os empregados.
Thibaut; Walker (1975) 1 - 5

Poderia explicar por que a empresa onde trabalha

não toma decisões de forma participativa naquilo

que afeta os empregados? Acredita ser necessário

desta forma?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-2
A empresa onde trabalho dá oportunidade para os

empregados recorrerem das decisões tomadas.
Leventhal (1980) 1 - 5

Poderia explicar o por que da impossibilidade ou

dificuldade em recorrer às decisões tomadas?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-7

No meu trabalho as pessoas podem solicitar

esclarecimentos ou informações sobre as decisões

tomadas pelos chefes.

Shapiro et al. (1994) 1 - 5

Poderia explicar por que da impossibilidade ou

dificuldade de solicitar informações ou

esclarecimentos das decisões tomadas pelo chefe?

Acredita que é uma conduta exclusiva do chefe ou

da organização?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-4
A empresa onde trabalho estabelece critérios para que

as decisões tomadas sobre o trabalho sejam justas.
Leventhal (1980) 1 - 5

Poderia explicar por que a empresa não estabelece

critérios para as decisões tomadas serem justas?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Jp-6

As práticas de gestão da empresa onde trabalho

permitem que eu receba feedbacks úteis relacionados

com as decisões que dizem respeito ao meu trabalho.

Shapiro et al. (1994) 1 - 5

Poderia explicar por que as práticas impossibilitam

ou dificultam os funcionários a receberem

feedbacks sobre decisões tomadas que afetam o

seu trabalho

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-1
Ao se relacionar com os empregados, o meu chefe

consegue superar os favorecimentos pessoais.
Bies e Moag (1986) 1 - 5

Poderia explicar por que seu chefe não consegue

superar favorecimentos pessoais ao relacionar-se

com o grupo de trabalho?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-2
Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe

considera o meu ponto de vista.
Bies e Moag (1986) 1 - 5

Poderia explicar por que o seu chefe não considera

seu ponto de vista?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-3

O meu chefe usa o tempo que for necessário para me

explicar as decisões tomadas sobre o trabalho e as

consequências das mesmas.

Shapiro et al. (1994) 1 - 5

Poderia explicar quais dificuldades impossibilitam

seu chefe de gastar o tempo que for necessário

para explicar decisões tomas e suas

consequencias?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-4 O meu chefe se preocupa com os meus direitos. Bies e Moag (1986) 1 - 5
Poderia explicar por que seu chefe não se

preocupa com os seus diretos?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-5 O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza. Bies e Moag (1986) 1 - 5
Poderia explicar por que seu chefe não te trata com 

sinceridade e franqueza?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-6

O meu chefe fornece-me informações acerca do modo

como estou desempenhando as minhas funções,

permitindo-me fazer melhor o meu trabalho.

Shapiro et al. (1994) 1 - 5

Poderia explicar por que seu chefe não fornece ou

fornece de maneira insuficiente informações acerca

do seu trabalho dificultando assim a melhoria do

seu trabalho?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Ji-7
O meu chefe oferece justificativa adequada para as

decisões relativas ao meu trabalho.
Bies e Moag (1986) 1 - 5

Poderia explicar por que seu chefe não fornece ou

fornece de maneira insuficiente justificativa

adequada para decisões relativas ao seu trabalho?

Compreender a resposta atribuída 

ao indicador

Justiça 

distributiva

Focaliza-se no conteúdo, isto é, na

justiça dos fins alcançados ou obtidos.

(Rego, 2002)

Na empresa onde você trabalha, como

funciona a questão remuneratória, tanto

variável como fixa?

Descobrir o funcionamento específico

da organização quanto ao aspecto

remuneratório.

Justiça 

Procedimental

Focaliza-se no processo, ou seja, na

justiça dos meios usados para

alcançar tais fins. (Rego, 2002)

Como funciona a tomada de decisão na

organização em que trabalha?

Conhecer os procedimentos adotados

para a tomada de decisão.

Há a possibilidade de pedir informações

sobe a decisão ou até recorrer?

Verificar até que ponto o funcionário

pode intervir e contribuir no ambiente de

trabalho

Como ocorre a avaliação do funcionário?

Identificar se há avaliação do

funcionário e se compreendem os

critérios para tal resultado,

Justiça 

Interacional

Incide sobre o grau em que o superior

adota um tratamento digno e

respeitoso para com os seus

colaboradores e centra-se no grau em

que o superior fornece informações e

explica/justifica as decisões que

afetam as pessoas (Rego, 2002)

Como é o processo de escolha dos chefes

na organização e como é a imagem dele

frente aos funcionários?

Levantar os procedimentos específicos

para a escolha do chefe e sua influência

na equipe sob sua responsabilidade.
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Variável Indicadores Referência Definição / Pressuposto Pergunta Geral O que se espera com o resultado

Ambiente de

trabalho

Características situacionais

relacionadas ao trabalho e

relação interpessoal com a

chefia e os colegas de

trabalho.

Mendonça e 

Mendes (2005)

É um risco enquadrar os modelos comportamentais de retaliação

apenas em variáveis situacionais ou em variáveis disposicionais, não

incluindo a interação entre elas. Mendonça (2003); Mendonça e

Tamayo (2004)

Como são as relações vivenciadas

no seu ambiente de trabalho?

Identificar as bases que

fundamentam a percepção de

justiça.

Tipos de

injustiça

Distributiva, procedimental e

interacional.

Mendonça e 

Mendes (2005)

Decisões relacionadas à distribuição dos recursos; procedimentos

formais para fazer essa distribuição; qualidade do tratamento

interacional entre gestores e empregados na comunicação das

decisões.

Na sua percepção, quais são as

principais formas de injustiças

praticadas na organização.

Possibilitar a descrição de

exemplos diretos sobre os casos

de injustiça no trabalho.

Sentimentos 

em relação à

injustiça

Tristeza, raiva, ressentimento e

descontentamento.

Mendonça e 

Mendes (2005)

Os sentimentos de tristeza, raiva, ressentimento e descontentamento

têm sito amplamente investigados como indicadores de sofrimento,

pois têm nas suas bases a angústia, o medo e a insegurança.

Quando você vivencia uma

situação de injustiça ou se depara

com uma vivenciada por um colega

de trabalho, quais são os

sentimentos aflorados?

Verificar os diferentes

sentimentos verbalizados frente à

experiências de injustiça.

Reações à

injustiça

Reações de retirada e reações

de ataque.

Mendonça e 

Mendes (2005)

As reações de retirada ocorrem quando a pessoa que se sente

injustiçada deixa de emitir ações benéficas à organização. As reações

de ataque ocorrem quando a vítima de injustiça passa a emitir ações

que são prejudiciais à organização ou às pessoas que nela trabalham.

Como você reage à estas

experiências de injustiça? E como

você percebe as reações dos seus

colegas?

Levantar as principais formas de

reações estrategicamente

utilizadas para anular ou

combater as injustiças.

Objetivos das

reações

Contra-ataque e restaurar a

satisfação no trabalho.

Mendonça e 

Mendes (2005)

Contra-atacar a instituição, para que sintam a falta do trabalho daquela

pessoa ou para retirar os investimento e dizer “já que não ganho então

também não trabalho”. O outro objetivo é restaurar a satisfação no

trabalho para se sentir melhor e minimizar o sofrimento advindo das

experiências de injustiça.

O que te motiva a reagir desta

forma? E os seus colegas, por que

você acha que eles reagem dessa

forma?

Compreender os objetivos

motivadores para as reações às

injustiças.

Julgamentos 

sobre as

reações do

trabalhador

Alternativas coerentes (certas)

e incoerentes (erradas)

Mendonça e 

Mendes (2005)
É um erro emitir reações de retaliação e de boicote no trabalho.

Você acredita serem corretas as

atitudes tomadas pelos trabalhores?

Existiriam outras alternativas?

Observar o auto-julgamento e o

julgamento com os pares, bem

como, verificar a compreensão

da possibilidade de existirem

outras alternativas.
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B 

b 

Coeficiente de regressão 93 

BCB 

Banco Central do Brasil 67 

C 

CNAE 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas 33 

D 

df 

Grau de liberdade 93 

Dorts 

Distúrbios Osteomuscular relacionados ao Trabalho 109 

F 

FEBRABAN 

Federação Brasileira de Bancos 34 

M 

MSA 

medida de adequação da amostra 76 

P 

PLR 

Participação nos Lucros e Resultados 21 

V 

VIF 

Fator de inflação de variância 99 

Β 

β 

Coeficiente beta 97 
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ANEXO A - Estimativa da população de funcionários de instituições bancárias 

localizadas em Niterói e Rio de Janeiro 

Mu n ic í p io s P o p u la ç ã o  2 0 10
Áre a  d a  u n id a d e  

te rrito ria l (km ² )

De n s id a d e  

d e m o g rá f ic a  (h a b /km ² )

P IB  a  p re ç o s  

c o rre n te s

 E s tim a tiv a  d e  

fu n c io n á rio s  

An g ra d os  Reis 169.511 825,08 205,5 10.973.424 1.213                                    

Ap erib é 10.213 94,64 107,9 110.190 73                                        

Araru am a 112.008 638,02 175,6 1.622.879 802                                      

Areal 11.423 110,92 103 228.416 82                                        

Arm ação d os  Búzios 27.560 70,28 392,2 2.460.753 197                                       

Arraial d o Cab o 27.715 160,29 172,9 1.031.588 198                                       

Barra  d o P iraí 94.778 578,97 163,7 1.493.524 678                                      

Barra  Man s a 177.813 547,2 324,9 3.417.627 1.272                                    

Belford  Roxo 469.332 77,82 6.031,40 7.542.639 3.359                                   

Bom  J ard im 25.333 384,64 65,9 449.449 181                                       

Bom  J es u s  d o Itab ap oan a 35.411 598,83 59,1 472.874 253                                      

Cab o Frio 186.227 410,42 453,8 12.480.926 1.333                                    

Cach oeiras  d e Macacu 54.273 953,8 56,9 941.601 388                                      

Cam b u ci 14.827 561,7 26,4 202.313 106                                       

Cam p os  d os  Goytacazes 463.731 4.026,70 115,2 45.129.215 3.319                                    

Can tag alo 19.830 749,28 26,5 523.602 142                                       

Carap eb u s 13.359 308,13 43,4 908.814 96                                        

Card os o Moreira 12.600 524,63 24 150.214 90                                        

Carm o 17.434 324,74 54,2 291.399 125                                       

Cas im iro d e Ab reu 35.347 460,77 76,7 3.549.999 253                                      

Com en d ad or Levy Gas p arian 8.180 106,89 76,5 150.110 59                                        

Con ceição d e Macab u 21.211 347,27 61,1 231.537 152                                       

Cord eiro 20.430 116,35 175,6 250.952 146                                       

Du as  Barras 10.930 375,13 29,1 171.426 78                                        

Du q u e d e Caxias 855.048 467,62 1.828,50 27.121.886 6.119                                    

En g en h eiro P au lo d e Fron tin 13.237 132,94 99,6 549.456 95                                        

Gu ap im irim 51.483 360,77 142,7 561.400 368                                      

Ig u ab a Gran d e 22.851 51,95 439,9 329.484 164                                       

Itab oraí 218.008 430,37 506,6 3.097.077 1.560                                    

Itag u aí 109.091 275,88 395,5 3.698.896 781                                       

Ita lva 14.063 293,82 47,9 170.695 101                                       

Itaocara 22.899 431,34 53,1 310.138 164                                       

Itap eru n a 95.841 1.105,34 86,7 1.682.769 686                                      

Ita tia ia 28.783 245,15 117,4 2.162.485 206                                      

J ap eri 95.492 81,87 1.166,40 1.026.212 683                                      

Laje  d o Mu riaé 7.487 249,97 30 94.880 54                                        

Macaé 206.728 1.216,85 169,9 14.459.881 1.479                                    

Macu co 5.269 77,72 67,8 93.238 38                                        

Mag é 227.322 388,5 585,1 2.512.879 1.627                                    

Man g aratib a 36.456 356,41 102,3 1.288.086 261                                       

Maricá 127.461 362,57 351,6 5.332.833 912                                       

Men d es 17.935 97,04 184,8 206.043 128                                       

Mes q u ita 168.376 39,06 4.310,50 1.692.738 1.205                                    

Mig u el P ereira 24.642 289,18 85,2 345.443 176                                       

Miracem a 26.843 304,51 88,2 314.984 192                                       

Nativid ad e 15.082 386,74 39 194.241 108                                       

Nilóp olis 157.425 19,39 8.117,60 1.935.707 1.127                                    

Nite ró i 4 8 7 .5 6 2 13 3 ,9 2 3 .6 4 0 ,8 0 15 .112 .4 9 6 3 .4 8 9                        

Nova Frib u rg o 182.082 933,41 195,1 3.164.288 1.303                                    

Nova Ig u açu 796.257 521,25 1.527,60 10.665.648 5.698                                   

P aracam b i 47.124 179,68 262,3 550.832 337                                      

P araíb a d o S u l 41.084 580,53 70,8 1.408.617 294                                      

P araty 37.533 925,39 40,6 1.981.523 269                                      

P aty d o Alferes 26.359 318,8 82,7 311.208 189                                       

P etróp olis 295.917 795,8 371,9 9.133.358 2.118                                    

P in h eiral 22.719 76,53 296,9 246.051 163                                       

P iraí 26.314 505,38 52,1 1.161.158 188                                       

P orciún cu la 17.760 302,03 58,8 229.260 127                                       

P orto Real 16.592 50,78 327 3.011.763 119                                       

Qu atis 12.793 286,09 44,7 184.508 92                                        

Qu eim ad os 137.962 75,7 1.822,60 2.041.797 987                                      

Qu is s am ã 20.242 712,87 28,4 4.891.140 145                                       

Res en d e 119.769 1.094,36 109,4 5.965.397 857                                      

Rio Bon ito 55.551 456,46 121,7 962.501 398                                      

Rio Claro 17.425 837,26 20,8 218.163 125                                       

Rio d as  Flores 8.561 478,31 17,9 139.574 61                                         

Rio d as  Os tras 105.676 229,04 461,4 11.327.340 756                                      

Rio  d e  J a n e iro 6 .3 2 0 .4 4 6 1.19 7 ,4 6 5 .2 6 5 ,8 0 2 2 0 .9 2 4 .5 6 1 4 5 .2 3 1                       

S an ta  Maria  Mad alen a 10.321 814,76 12,7 131.003 74                                        

S an to An tôn io d e P ád u a 40.589 603,36 67,3 655.036 290                                      

S ão Fid élis 37.543 1.031,56 36,4 542.097 269                                      

S ão Fran cis co d e Itab ap oan a 41.354 1.122,44 36,8 947.696 296                                      

S ão Gon çalo 999.728 247,71 4.035,90 11.976.716 7.154                                    

S ão J oão d a Barra 32.747 455,04 72 4.899.623 234                                      

S ão J oão d e Meriti 458.673 35,22 13.024,60 5.707.688 3.282                                   

S ão J os é d e Ub á 7.003 250,28 28 103.507 50                                        

S ão J os é d o Vale  d o Rio P reto 20.251 220,31 91,9 250.630 145                                       

S ão P ed ro d a Ald eia 87.875 332,79 264,1 1.139.841 629                                      

S ão S eb as tião d o Alto 8.895 397,9 22,4 112.611 64                                        

S ap u caia 17.525 541,18 32,4 464.737 125                                       

S aq u arem a 74.234 353,57 210 1.146.730 531                                       

S erop éd ica 78.186 283,76 275,5 991.753 560                                      

S ilva J ard im 21.349 937,55 22,8 239.148 153                                       

S u m id ou ro 14.900 395,52 37,7 281.431 107                                       

Tan g u á 30.732 145,5 211,2 360.057 220                                      

Teres óp olis 163.746 770,6 212,5 3.490.737 1.172                                    

T rajan o d e Moraes 10.289 589,81 17,4 122.486 74                                        

T rês  Rios 77.432 326,76 237,4 2.082.347 554                                      

Valen ça 71.843 1.304,81 55,1 1.108.237 514                                       

Varre-S ai 9.475 190,06 49,9 134.378 68                                        

Vas s ou ras 34.410 538,13 63,9 547.710 246                                      

Volta  Red on d a 257.803 182,48 1.412,80 9.187.069 1.845                                    

15.989.929 63.387,80 114.428                                
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ANEXO B - Estimativa dos funcionários de instituições bancárias do Estado do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil, 2014. 

CONGLOMERADO (ou INSTITUIÇÃO INDEPENDENTE) CNPJ Nome Instituição
Total 

agências
RJ agências Total funcionários Estimativa

ABC-BRASIL 28195667 BANCO ABC BRASIL S.A. 5 1 411                      82                      

ALFA 3323840 BANCO ALFA S.A. 9 1 1.282                   142                    

BANCO ABN AMRO S.A. 3532415 BANCO ABN AMRO S.A. 2 1 46                        23                      

BANCO ARBI S.A. 54403563 BANCO ARBI S.A. 2 1 33                        17                      

BANCO BRJ S.A. 27937333 BANCO BRJ S.A. 1 1 27                        27                      

BANCO CEDULA S.A. 33132044 BANCO CEDULA S.A. 1 1 -                          -                         

BANCO CLASSICO S.A. 31597552 BANCO CLASSICO S.A. 1 1 6                          6                        

BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889 BANCO DAYCOVAL S.A. 39 1 746                      19                      

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 33042151 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 2 1 35                        18                      

BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A. 60498557 BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A. 2 1 135                      68                      

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 7237373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 272 1 11.087                 41                      

BANCO FIBRA S.A. 58616418 BANCO FIBRA S.A. 10 1 -                          -                         

BANCO GUANABARA S.A. 31880826 BANCO GUANABARA S.A. 1 1 58                        58                      

BANCO IBM S.A. 34270520 BANCO IBM S.A. 2 1 58                        29                      

BANCO MODAL S.A. 30723886 BANCO MODAL S.A. 2 1 157                      79                      

BANCO TRIANGULO S.A. 17351180 BANCO TRIANGULO S.A. 43 1 491                      11                      

BANIF 33884941 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. 13 2 -                          -                         

BANRISUL 92702067 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 521 3 11.071                 64                      

BB 0 BANCO DO BRASIL S.A. 5490 322 124.744               7.316                 

BBM 15114366 BANCO BBM S/A 3 1 130                      43                      

BIC 7450604 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. 34 1 860                      25                      

BMG 61186680 BANCO BMG S.A. 16 1 721                      45                      

BNP PARIBAS 1522368 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 4 1 318                      80                      

BNP PARIBAS 558456 BANCO CETELEM S.A. 6 1 318                      53                      

BNY MELLON 42272526 BNY MELLON BANCO S.A. 2 1 -                          -                         

BONSUCESSO 71027866 BANCO BONSUCESSO S.A. 4 1 37                        9                        

BRADESCO 60419645 BANCO BANKPAR S.A. 3 1 74.781                 24.927               

BRADESCO 33147315 BANCO BRADESCO BERJ S.A. 2 1 74.781                 37.391               

BRADESCO 7207996 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 19 1 74.781                 3.936                 

BRADESCO 60746948 BANCO BRADESCO S.A. 4656 427 74.781                 6.858                 

BRASIL PLURAL 45246410 BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 2 1 -                          -                         

BRB 208 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 114 1 3.302                   29                      

BTG PACTUAL 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A. 9 1 847                      94                      

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3341 278 103.904               8.646                 

CAIXA GERAL 33466988 BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. 2 1 67                        34                      

CITIBANK 33479023 BANCO CITIBANK S.A. 126 21 6.184                   1.031                 

CREDIT SUISSE 32062580 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. 2 1 77                        39                      

FATOR 33644196 BANCO FATOR S.A. 2 1 50                        25                      

HSBC 1701201 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 853 80 26.353                 2.472                 

INDUSTRIAL DO BRASIL 31895683 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 7 1 279                      40                      

INDUSVAL 61024352 BANCO INDUSVAL S.A. 9 1 364                      40                      

ITAU 17298092 BANCO ITAÚ BBA S.A. 9 1 63.897                 7.100                 

ITAU 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. 3896 604 63.897                 9.906                 

JP MORGAN CHASE 33172537 BANCO J.P. MORGAN S.A. 5 1 793                      159                    

MÁXIMA 33923798 BANCO MÁXIMA S.A. 3 2 13                        9                        

MERCANTIL DO BRASIL 17184037 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 189 5 3.629                   96                      

PINE 62144175 BANCO PINE S.A. 11 1 508                      46                      

RENDIMENTO 68900810 BANCO RENDIMENTO S.A. 5 1 188                      38                      

RODOBENS 33603457 BANCO RODOBENS S.A. 2 1 48                        24                      

SAFRA 58160789 BANCO SAFRA S.A. 104 10 5.369                   516                    

SANTANDER 90400888 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2626 326 21.216                 2.634                 

SOFISA 60889128 BANCO SOFISA S.A. 17 1 320                      19                      

VOTORANTIM 59588111 BANCO VOTORANTIM S.A. 14 1 954                      68                      

Junho-14: 23.021 2.121 754.154 114.428
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ANEXO C – Formulário de Percepção de Justiça Organizacional 

 

Prezado(a), 

Eu, Alessandra Bellas, do curso de Mestrado em Administração da Universidade Federal Fluminense, estou 

desenvolvendo uma pesquisa que objetiva verificar os impactos das relações existentes entre as percepções 

de justiça organizacional e as estratégias de mediação, para a qual sua contribuição será essencial para a 

realização da mesma. 

O público-alvo deste estudo são funcionários que trabalham, atualmente, em instituição bancária pública ou 

privada. Se você se encaixa neste perfil, peço gentilmente que invista 10 minutos do seu tempo, para 

responder o questionário a seguir. O instrumento é composto apenas por questões objetivas referentes às 

suas opiniões, sendo assim, não há necessidade de ter conhecimento prévio sobre o assunto. 

Vale ressaltar que suas respostas, bem como seus dados são confidenciais e não serão identificados, 

tampouco utilizados isoladamente. 

Reforço o pedido e agradeço desde já sua atenção. 

 

 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 

A. Perfil funcional 

1 Trabalha em Banco? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

2 Tipo de controle ( 1 ) Público ( 2 ) Privado ( 0 ) Outro. Qual? 

3 
Localização da sua 

Agência 
( 1 ) Niterói ( 2 ) Rio de Janeiro ( 0 ) Outra. Qual? 

4 
Tempo de trabalho na atual 

empresa 
………....ano(s)       .................meses 

5 
Em qual área 

trabalha? 
( 1 ) Diretoria ( 2 ) Comercial ( 3 ) Financeira ( 0 ) Outra. Qual? 

6 
Sua Função 

atual 

(  ) Diretor 

(  ) Superintendente 

(  ) Chefe de Departamento 

(  ) Gerente 

(  ) Analista 

(  ) Assistente 

(  ) Auditor 

(  ) Escriturário 

(  ) Profissional Básico (Contador, 

Engenheiro, Arquiteto, Psicólogo, 

Advogado, Economista, Administrador) 

(  ) Técnico 

(  ) Secretário(a) 

(  ) Caixa 

(  ) Operador 

(  ) Outra. Qual? 

 

B. Perfil demográfico 

7 Gênero ( 1 ) Masculino ( 2 ) Feminino 

8 Idade ………anos 

9 Escolaridade 

( 1 ) Ensino Médio Completo 

( 2 ) Ensino Superior Completo 

( 3 ) Pós-Graduação Lato Sensu Completa 

( 4 ) Mestrado Completo 

( 5 ) Doutorado Completo 

( 0 ) Outro. Qual? 
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ESCALA DE PERCEPÇÃO DE JUSTIÇA ORGANIZACIONAL (EPJO) 

C. Por favor, marque com um “X” de acordo com o seu grau de 

concordância/discordância para cada uma das questões apresentadas a seguir, 

utilizando a escala abaixo: 

 

 

 

 

 

Justiça Organizacional 1 2 3 4 5 

1 O meu chefe se preocupa com os meus direitos.      

2 
Sou recompensado, de maneira justa, por meus esforços na realização do meu 

trabalho 
     

3 
Sou recompensado, de maneira justa, pelo estresse a que sou submetido durante 

o meu trabalho. 
     

4 
Ao tomar as decisões sobre o trabalho, o meu chefe considera o meu ponto de 

vista. 
     

5 
A empresa onde trabalho toma decisões de forma participativa naquilo que afeta 

os empregados. 
     

6 
No meu trabalho as pessoas podem solicitar esclarecimentos ou informações 

sobre as decisões tomadas pelos chefes. 
     

7 
O meu chefe usa o tempo que for necessário para me explicar as decisões 

tomadas sobre o trabalho e as consequências das mesmas. 
     

8 

As práticas de gestão da empresa onde trabalho permitem que eu receba 

feedbacks úteis relacionados com as decisões que dizem respeito ao meu 

trabalho. 

     

9 
O meu chefe oferece justificativa adequada para as decisões relativas ao meu 

trabalho. 
     

10 Sou recompensado, de maneira justa, pela qualidade do trabalho que apresento.      

11 Se considerar os demais salários pagos nesta empresa, recebo um salário justo.      

12 O meu chefe me trata com sinceridade e franqueza.      

13 Sou recompensado, de maneira justa, por minha experiência profissional.      

14 
O meu chefe fornece-me informações acerca do modo como estou 

desempenhando as minhas funções, permitindo-me fazer melhor o meu trabalho. 
     

15 
A empresa onde trabalho estabelece critérios para que as decisões tomadas sobre 

o trabalho sejam justas. 
     

16 
Na empresa onde trabalho, as decisões relativas ao trabalho são tomadas a partir 

de informações objetivas e precisas. 
     

17 Sou recompensado, de maneira justa, por minha responsabilidade no trabalho.      

18 
A empresa onde trabalho dá oportunidade para os empregados recorrerem das 

decisões tomadas. 
     

19 
Ao se relacionar com os empregados, o meu chefe consegue superar os 

favorecimentos pessoais. 
     

20 Na empresa onde trabalho, a política salarial é decidida de forma participativa.      

Esse espaço fica livre para considerações, se desejar: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordoem 

parte 

Não concordo, 

nem discordo 

Concordoem 

parte  

Concordo 

totalmente 
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