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R E S U M O  

 
 

CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE 

INTENÇÕES COMPORTAMENTAIS DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

(EICCOrg) 

 
Os primórdios dos estudos dos Comportamentos de Cidadania Organizacional 

(CCO) datam do trabalho de Barnard (1938). Este estudo parece ter sido o primeiro a 
reconhecer a importância de esforços cooperativos para o funcionamento organizacional, ao 
afirmar que os atos de boa vontade dos indivíduos e o engajamento deles em gestos 
espontâneos e cooperativos, são essenciais para a manutenção da vida da organização. 
Outros estudos, como os de Katz e Kahn (1966, 1978) no campo da psicologia social das 
organizações e o do sociólogo Peter Blau (1964) serviram de base para a formulação das 
teorias atuais de CCO. Na década de 1980 o construto de CCO passou a ser referenciado 
mais constantemente na literatura organizacional, para representar gestos e comportamentos 
benéficos à organização. Tais gestos e comportamentos são geralmente voluntários, que não 
estão explícitos nos contratos de trabalho, não são compensados com pagamento e que 
melhoram o funcionamento da organização (Bateman e Organ, 1983).  O conceito inicial de 
cidadania organizacional não se manteve estável nas décadas seguintes, passando por 
revisões e reformulações teóricas. Ao considerar o campo de pesquisa sobre 
comportamentos de cidadania organizacional em âmbitos nacional e internacional, 
podemos destacar a polissemia que cerca as definições deste construto e a falta de consenso 
sobre quantas e quais dimensões representam mais adequadamente os fenômenos a ele 
associados. Este trabalho buscou mapear o conjunto de questões teóricas envolvidas na 
concepção dos CCO, apresentando o panorama precedente através dos primeiros estudos 
teóricos, bem como identificar outros construtos que se aproximem da noção de cidadania 
organizacional. Além disso, buscou-se, através da análise das medidas validadas de CCO e 
conceitos similares compor um modelo empírico que torne mais clara a dimensionalidade 
deste construto, levando em consideração o que já foi construído e proposto por diversos 
teóricos. Tal análise suscitou na proposta de quatro fatores que sintetizam os 
comportamentos de CCO identificados na literatura, a saber: comportamento de ajuda, 
iniciativa individual, defesa da organização e empenho extra. Uma característica que se 
destaca ao analisar as medidas de CCO é que, em sua grande maioria, são medidas que 
buscam avaliar CCO com base nas atitudes e não nas intenções comportamentais.Tendo em 
vista a inexistência de uma medida para avaliação de comportamentos de cidadania 
organizacional que integre as perspectivas atitudinal e comportamental, o presente trabalho 
buscou construir, desenvolver e validar a Escala de Intenções Comportamentais de 
Cidadania Organizacional (EICCOrg). A EICCOrg busca avaliar a relação entre atitudes e 
comportamentos pelo estudo das intenções comportamentais. Para o conhecimento das 
propriedades psicométricas da EICCOrg foram investigados, utilizando-se amostragem por 
acessibilidade, 767 trabalhadores de cidades da Bahia e Pernambuco. Os procedimentos de 
validação adotados com o uso de técnicas da Teoria Clássica dos Testes e da Teoria de 
Resposta ao Item demonstraram que a EICCOrg possui uma estrutural fatorial 
unidimensional. Dos 42 itens iniciais, 35 itens atenderam aos critérios de validação. Ao 
apresentar parâmetros psicométricos satisfatórios, a EICCOrg é a primeira medida sobre 
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cidadania organizacional desenvolvida e validada para a avaliação de intenções 
comportamentais. 

 
Palavras-Chave: comportamentos de cidadania organizacional; intenções comportamentais, 
dimensionalidade do construto; validação do construto 
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A B S T R A C T  

 
 
CONCEPTION, DEVELOPMENT, AND VALIDATION OF THE BEHAVIORAL 
INTENTIONS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP SCALE (EICCOrg) 
 
 

The early studies of organizational citizenship behavior (OCB) raised from the 
Barnard’s (1938) research. That study seems to be the first to recognize the value of 
cooperative efforts to organizational functioning, stating that acts of goodwill and the 
individuals’ commitment to exhibit cooperative and spontaneous gestures, are essential for 
maintaining the organizational life. Some other studies, such as Katz and Kahn (1966), in 
the field of organizational psychology, and those related to the sociologist Peter Blau 
(1964), served as the basis for  formulating the current theories of OCB. In the 1980s the 
construct of OCB became increasingly referenced in the organizational literature to 
represent both gestures and beneficial behaviors toward an organization. These are usually 
volunteering gestures and behaviors not explicit in the employment contracts, not financial 
rewarded, but that improves the organizational functioning (Bateman and Organ, 1983). 
The initial concept of organizational citizenship has not remained static over the following 
decades, being submitted for review and theoretical reconsiderations. Considering the field 
of research on organizational citizenship behavior in the both national and international 
levels, we can highlight the polysemy surrounding the construct definitions and the lack of 
consensus on how many and which dimensions represent more adequately the phenomena 
associated with it. This study aimed to organize the set of theoretical issues involved in the 
conceptualization of OCB by presenting a previous overview from the first theoretical 
investigations, as well as to identify some other constructs taken as similar to organizational 
citizenship. Besides, we sought, through the analysis of validated measures and similar 
concepts of organizational citizenship, to structure an empirical model that becomes the 
dimensionality of this construct clearer, taking into account what had already been 
proposed and done by various theorists. This analysis resulted in the purpose of a four-
factor structure that summarizes the behaviors identified in the literature: helping behavior, 
individual initiative, organizational advocacy and extra effort. One feature that stands out 
when examining the OCB scales is that those measures are based on attitudes instead of 
behavioral intentions. Considering the lack of an organizational citizenship measure able to 
integrate the attitudinal and behavioral perspectives, this study aimed to construct, develop, 
and validate the Behavioral Intentions of Organizational Citizenship Scale (EICCOrg). 
EICCOrg intends to evaluate the relationship between attitudes and behaviors by studying 
behavioral intentions. To better understand the psychometric properties of the EICCOrg, we 
selected through an accessibility sampling 767 employees in the different cities from Bahia 
and Pernambuco. Validation procedures adopted by using techniques of both Classical Test 
Theory and Item Response Theory show the EICCOrg has a unidimensional structure. 
From 42 initial items, 35 items met the validation criteria. By presenting suitable 
psychometric parameters, the EICCOrg is the first measure of organizational citizenship 
behaviors developed and validated to assess behavioral intentions. 
 
Keywords: organizational citizenship behaviors; behavioral intentions; dimensionality of 
the construct; construct validity 
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INTRODUÇÃO

 
 
 

INTRODUÇÃO 

Os comportamentos de cidadania organizacional (CCO) podem ser descritos como 

sendo comportamentos que representam ações de cooperação que não estão prescritas 

formalmente no papel e nem são diretamente retribuídas pelo sistema de recompensa 

formal da organização (Organ & Konovsky, 1989). As bases conceituais associadas a estes 

comportamentos foram primeiramente identificadas nos estudos que apontavam a 

importância de esforços cooperativos para o funcionamento organizacional, indicando que a 

vitalidade das organizações é dependente da boa vontade dos indivíduos em se engajar em 

comportamentos espontâneos e cooperativos associados aos objetivos organizacionais 

(Barnard, 1938; Roethlisberger & Dickson, 1939). 

O termo cidadão deriva do latim civis ou civitas, que possui sua etimologia associada 

à palavra cidade, que na Antiguidade Clássica era utilizada para se referir a uma forma de 

organização social específica. A expressão cidadania pode ter sua base conceitual 

localizada no Direito Romano e é comumente associada à noção de direitos e deveres que 

um indivíduo possui perante um  Estado-Nação. Porém, com o passar do tempo, embora o 

termo cidadania permanecesse o mesmo, o seu significado foi sendo reformulado a partir 

das mudanças que ocorreram nas esferas sociais e políticas nos últimos séculos.  

A inserção do termo cidadania no campo das organizações pode ser atribuída aos 

autores Katz e Kahn (1966). Estes autores pontuaram que, se o sistema de recompensas 

empregado por uma organização for percebido como justo e equitativo, pode levar à 

incidência de relações de cooperação entre seus membros, traduzidas através de um “senso 

de cidadania”. Este “senso de cidadania” levaria à emissão de ações além das obrigações 

formais e a atos de cooperação. Na medida em que o indivíduo percebe que seus direitos 
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foram reconhecidos, com base no respeito e na ética, ele tende a agir como um cidadão 

organizacional, assim como um cidadão cívico.   

Embora os estudos que embasaram a futura noção de cidadania organizacional 

tenham se iniciado na década de 1930, sob a noção de atos voluntários de cooperação entre 

colegas e dirigidos à organização, foi somente na década de 1980 que os primeiros estudos 

empíricos foram realizados para investigação dos tipos específicos de CCO. Nesse mesmo 

momento, cresce também o interesse da parte dos pesquisadores para o conhecimento das 

dimensões, os antecedentes e os conseqüentes desse construto. O interesse pelo estudo dos 

CCO reside principalmente no fato de que estudos empíricos realizados apontam a 

existência de uma correlação positiva entre a emissão de comportamentos de cidadania 

organizacional e a eficácia e o sucesso organizacionais (Podsakoff & MacKenzie, 1997; 

Rego & Reis, 2002a). Os CCO podem favorecer o uso mais proficiente dos recursos 

existentes, a percepção da necessidade de capacitação, auxiliar na resolução de problemas, 

e proporcionar atos de ajuda aos colegas de trabalho (Bateman & Organ, 1983; Organ, 

1988; Podsakoff & Mackenzie, 1994; Smith, Organ & Near, 1983; Williams & Anderson, 

1991). A discussão sobre as bases teóricas da cidadania organizacional e sobre os conceitos 

de cidadania pode ser localizada no Artigo Teórico I. 

Embora os pressupostos teóricos que embasaram os estudos de cidadania 

organizacional sejam praticamente os mesmos para os diferentes estudiosos do campo, não 

existe um consenso entre esses teóricos sobre o conceito e as dimensões que compõem o 

construto, mesmo quando seguem os pressupostos teóricos equivalentes. Assim sendo, não 

é possível identificar um conceito de CCO que integre e seja capaz de sintetizar a 

variabilidade de dimensões e comportamentos que estão presentes hoje na literatura da área. 

Para exemplificar essa polissemia, podemos identificar autores que concebem a cidadania 

organizacional como sendo unidimensional (Bateman & Organ, 1983; Hoffman, Blair, 
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Meriac & Woehr, 2007; LePine, Erez & Johnson, 2002; Pearce & Gregersen, 1991) até 

autores que compreendem o fenômeno a partir de cinco dimensões (Podsakoff, Mackenzie, 

Moorman & Fetter, 1990; Porto & Tamayo, 2003; Siqueira, 1995; Van Dyne, Graham & 

Dienesch, 1994). Esta complexidade teórica pode ser notada na argumentação de 

Podsakoff, Mackenzie, Paine e Bachrach (2000), os quais consideram que a literatura 

organizacional tem centrado mais em entender as relações entre os construtos de cidadania 

organizacional com outros do campo do comportamento organizacional, do que definir 

cuidadosamente a natureza do comportamento de cidadania. Ao avaliar esta tendência, os 

autores apontam a necessidade de que maior atenção seja direcionada em abranger 

explicações teóricas dos construtos e suas respectivas medidas, pois o conceito de cidadania 

corre o risco de desenvolver um fluxo de literatura que pode revelar-se de pouco valor para 

o campo, a longo prazo. 

Tendo em vista essa complexidade teórica envolvida no estudo do construto 

cidadania organizacional, atualmente alguns são os problemas que permeiam o campo de 

estudos sobre este atributo: 1º) A polissemia do construto cidadania organizacional e a falta 

de consenso sobre quantas e quais dimensões representam mais adequadamente este 

fenômeno; 2º) A inexistência de uma medida de cidadania organizacional que busque 

realizar uma síntese teórica que leve em consideração em sua construção a complexidade da 

dimensionalidade do construto; e 3o) A incongruência entre um construto que se define 

como comportamentos emitidos por trabalhadores, mas que, até o momento, só foi avaliado 

por meio de medidas de base puramente atitudinais. 

Como forma de tentar equacionar esses problemas e contribuir com os avanços nos 

estudos teóricos e empíricos sobre a cidadania organizacional, este estudo tem como 

objetivo geral construir, desenvolver e validar a Escala de Intenções Comportamentais de 
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Cidadania Organizacional (EICCOrg). Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos:  

1º) Realizar uma revisão da noção de cidadania e proporcionar uma aproximação do 

conceito de cidadania organizacional; 

2º) Realizar uma revisão das bases teóricas que têm conduzido estudos empíricos 

para a avaliação do construto; 

3º) Realizar uma revisão dos conceitos de cidadania organizacional e dos termos 

similares utilizados; 

4º) Mapear e analisar criticamente o conjunto de diversos fatores e descritores das 

medidas de cidadania organizacional, refletindo sobre o modelo teórico subjacente à 

construção de instrumentos para avaliação do construto; 

5º) Elaborar um modelo teórico integrativo, a partir dos estudos realizados, que 

justifique uma proposta mais parcimoniosa e adequada para a dimensionalidade do 

construto; 

6º) Construir, desenvolver e validar uma nova medida (Escala de Intenções 

Comportamentais de Cidadania Organizacional - EICCOrg), que tome explicitamente as 

intenções de comportamentos de cidadania como objeto da mensuração do fenômeno. 

Na próxima seção será apresentado o mapa do campo, que expõe as dimensões mais 

comumente citadas pelos pesquisadores de cidadania organizacional. 

 

Mapa Teórico Exploratório da Dimensionalidade de Cidadania Organizacional 
 

Para facilitar a visualização da complexidade teórica da dimensionalidade dos 

estudos sobre cidadania organizacional, o presente trabalho realizou uma investigação 

teórica pormenorizada, utilizando o conceito de cada dimensão e dos descritores das 
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medidas a elas associadas. A Figura 1 apresenta um mapa exploratório com o resumo do 

agrupamento realizado das diferentes dimensões do construto, bem como os estudos que 

utilizam dimensões com significados que se aproximam dos fatores sugeridos.  

Nesse estudo inicial, pode-se verificar seis dimensões que sintetizam os principais 

comportamentos identificados na literatura sobre tema, o que pode ser percebido pela 

quantidade de referências associadas à cada dimensão. Tal mapa traz um panorama global 

das pesquisas que influenciaram o campo de medidas sobre cidadania, como os trabalhos de 

Smith, Organ e Near (1983), Organ (1988), Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter 

(1990), Graham (1991), dentre outros.  

 

Figura 1: Proposta de agrupamento das dimensões de cidadania organizacional utilizadas em 
diversos estudos da área 

 

Não obstante sejam mostradas seis dimensões, a estrutura de fatores teoricamente 

hipotetizados por este estudo para explicar comportamentos de cidadania organizacional 
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vislumbrou quatro macro-dimensões, a saber: comportamentos de ajuda, defesa 

organizacional, iniciativa individual e empenho extra. Tais dimensões agrupam os 

comportamentos mais largamente citados e investigados pelas medidas de cidadania 

organizacional, sendo que as demais dimensões da literatura ou foram incorporadas com 

uma das quatro dimensões propostas, ou foram supressas, por apresentar validade 

discriminante ou convergente com outros construtos, como no caso das dimensões 

obediência organizacional e identificação com a organização. Mais informações sobre os 

agrupamentos realizados e as quatro dimensões propostas podem ser obtidas no Artigo 

Teórico II. 

 
Modelo Teórico 
 

Com a finalidade de alcançar os objetivos ora apresentados, propôs-se um modelo 

teórico de investigação que fosse competente em caracterizar a complexidade teórica que 

envolve o tema cidadania organizacional. Começando a leitura do modelo teórico pela parte 

superior da Figura 2, pode-se verificar que a síntese teórica proposta para este estudo, e que 

serviu de base para construção da EICCOrg, adveio da revisão dos conceitos, das medidas e 

das dimensões que compõem o construto cidadania organizacional. Identificou-se na 

literatura que a quase totalidade das medidas foram construídas tendo uma base atitudinal, 

não havendo medidas elaboradas que façam uso de itens de intenções comportamentais. 

Segundo Ajzen e Fishbein (1977), as intenções comportamentais correspondem a 

uma probabilidade subjetiva de um indivíduo desempenhar um determinado 

comportamento. Já as atitudes seriam uma “predisposição aprendida para responder de 

maneira consistente favorável ou desfavoravelmente, com respeito a um dado objeto" (p. 

47, 1980). Na busca da investigação acerca de qual seria o melhor componente de predição 

do comportamento real, Ajzen e Fishbein (1977) afirmam que o fator que melhor prevê um 



24 
 

determinado comportamento é a intenção que a pessoa tem de realizá-lo, que por sua vez 

depende da avaliação que se faz deste comportamento e da pressão percebida no ambiente 

para agir de determinada maneira. A “intenção comportamental” seria assim avaliada 

criando-se uma situação em que a pessoa, ao longo de uma dimensão de probabilidade 

subjetiva, relacionasse essa probabilidade com sua ação. E o “comportamento” refere-se ao 

que a pessoa efetivamente realiza, recorrendo a fatos observáveis. A medida para o 

comportamento advém da forma como uma pessoa conduz suas ações. 

O conteúdo de uma intenção é determinado pelo comportamento que está para ser 

desempenhado. Sendo assim, para se proceder a uma mensuração das intenções 

comportamentais, os comportamentos podem ser colocados ao longo de uma dimensão 

quantificável, de modo que se possa avaliar o grau de aceitação em relação a um objeto por 

meio de uma escala graduada, ou ainda, pode-se solicitar a um indivíduo indicar quais os 

diferentes comportamentos que deveriam ser desempenhados em uma dada situação. A 

categoria comportamental selecionada definirá o conteúdo da intenção, podendo a força da 

intenção ser avaliada pela solicitação feita a um sujeito para que classifique um conceito em 

uma dimensão de probabilidade. As escalas que utilizam como referencial o modelo de 

Ajzen e Fishbein (1977) freqüentemente apresentam aos sujeitos um determinado 

comportamento, solicitando-os que indiquem se desempenhariam ou não aquele 

comportamento. Quando um julgamento qualitativo de uma resposta é realizado, a resposta 

definirá o conteúdo da intenção, sendo sua força avaliada por uma medida de probabilidade. 

As escalas que trabalham sob essa lógica, geralmente avaliam o conteúdo das intenções em 

métodos escalares de sete a nove pontos, representando os pontos da escala a intensidade da 

intenção de desempenhar o comportamento em questão (Menezes, 2006). 

Segundo Siqueira, Gomide e Oliveira (2001) nenhum estudo, até hoje, apontou as 

intenções comportamentais como fatores capazes de predizer a manifestação de 
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comportamentos de cidadania organizacional. Ao conceber gestos de cidadania como atos 

de natureza volitiva, a sua execução seria antecedida por intenções, isto é, por previsões 

subjetivas feitas pelo empregado acerca dessas ações. 

A partir da perspectiva de Ajzen e Fishbein (1977) sobre a avaliação de intenções 

comportamentais e da necessidade de medidas de intenções comportamentais, conforme 

sinalizado por Siqueira et al. (2001), foi construída a Escala de Intenções Comportamentais 

de Cidadania Organizacional (EICCOrg). Espera-se que a EICCOrg seja a primeira medida 

válida para avaliar cidadania organizacional a partir da lógica de avaliação de intenções 

comportamentais. Assim sendo, apresenta-se na Figura 2 o modelo teórico de investigação. 

Nova Medida de Cidadania Organizacional

Comportamento de 
Cidadania Organizacional

Atitudes como 
crenças

Intenção 
comportamental  

Medidas de Base 
Atitudinal de Cidadania 

Organizacional

Cidadania 
Organizacional

Teoria da Ação Racional (Ajzen & 
Fishbein, 1977).

Medida de Intenções 
Comportamentais de Cidadania 

Organizacional (EICCOrg)

Carência de medidas 
de intenções

comportamentais de 
CO

Análise da 
dimensionalidade 

das medidas
Revisão das medidas

Revisão dos 
conceitos de CCO

Síntese teórica da 
dimensionalidade do CCO

 

Figura 2: Modelo teórico de investigação 
 
 

Estruturada em três partes, a presente dissertação buscou com esta Introdução trazer 

as considerações gerais sobre o tema cidadania organizacional, apontando para a 
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insuficiência de estudos teóricos e empíricos que busquem sintetizar as diversas concepções 

e dimensões existentes na literatura para explicar os CCO. Apresentou-se ainda nessa seção 

a problemática de pesquisa, que se versa sobre a falta de definição clara sobre as dimensões 

do construto e a insuficiência de medidas de intenções comportamentais para a avaliação 

dos CCO. 

A seção Estudos Teóricos, que corresponde à segunda parte do trabalho, busca 

fundamentar teoricamente as discussões introduzidas a partir de dois artigos de revisão. 

Enquanto o primeiro artigo buscará apresentar os fundamentos conceituais e debates 

contemporâneos que giram em torno da cidadania organizacional, o segundo artigo traz 

uma revisão das medidas de cidadania com o objetivo de propor uma síntese dimensional 

do construto.  

Na seção do Estudo Empírico, buscou-se apresentar as propriedades psicométricas 

da Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCOrg).  

 A última parte da dissertação traz um conjunto de reflexões, discussões e 

considerações finais sobre os resultados da pesquisa, de modo a integrar o conjunto de 

achados apresentados nos artigos.  
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ESTUDOS 
TEÓRICOS

 

 

ESTUDO TEÓRICO I: Cidadania e Cidadania Organizacional: questões teóricas e 

conceituais que cercam a pesquisa na área. 

 
Introdução 

 
 

Embora as pesquisas sobre comportamentos de cidadania organizacional tenham se 

desenvolvido de forma mais acelerada a partir dos anos 1980, as raízes históricas do 

construto podem ser identificadas no conceito de cidadania cívica, nas teorias de trocas 

sociais (Blau, 1964) e nos primeiros estudos organizacionais, que estabeleceram a 

importância dos comportamentos voluntários dos indivíduos para a eficácia organização 

(Barnard, 1938; Katz & Kahn, 1966, 1978; Roethlisberger & Dickson, 1939). A partir 

dessas concepções, diversas pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de explicar a 

manifestação de tais comportamentos (Bateman & Organ, 1983; Organ, 1988, 1997; 

Podsakoff, MacKenzie & Bachrach, 2000; Rego, 2002a, 2002b; Smith, Organ & Near, 

1983; Van Dyne, Cummings & McLean-Parks, 1995). A investigação dos comportamentos 

de cidadania organizacional é marcada por envolver uma grande complexidade em sua 

conceitualização, o que reflete na dificuldade de delimitação teórica e consenso em torno de 

sua dimensionalidade.  

Em face da polissemia que cerca o uso do construto e da falta de consenso entre os 

pesquisadores do tema, faz-se importante uma revisão das origens do termo cidadania e das 

questões que envolvem o seu uso na área organizacional. Assim, busca-se neste artigo 

mapear o conjunto de questões teóricas e conceituais presentes na pesquisa sobre cidadania 
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organizacional, apoiando-se inicialmente em uma revisão histórica do próprio conceito de 

cidadania. 

 

Cidadania: origens e amplitude do conceito 
 
 

A palavra cidadão deriva do latim civis ou civitas significando um membro de uma 

cidade estado antiga da republica romana.. Civitas foi uma representação latina do termo 

grego polites que é um membro de uma polis (cidade) grega. Cidadania, no idioma 

português, é usada para designar “qualidade ou estado do cidadão” (Ferreira, 1975), ou seja, 

“o pleno gozo de todos os direitos civis e políticos do cidadão de um país”. O vocabulário 

cidadão, do qual se originou o termo cidadania, vem do francês cité (cidade) acrescido do 

sufixo oyen (ão).  

Segundo Dallari (1985), a expressão cidadania está relacionada intimamente à 

concepção de classes sociais embutida no antigo Direito Romano. No período 

correspondente à realeza (735-510 a.C.), a estrutura social de Roma previa a existência de 

alguns homens livres. Dos que possuíam a liberdade, os patrícios eram a classe 

privilegiada. Eles eram considerados opressores dos plebeus e ocupavam o topo da 

pirâmide social dos habitantes de Roma. Eram divididos em gens, representando 

agrupamentos de famílias nobres e descendentes de uma linhagem comum, ligada pelo 

nome e por cultos domésticos. Os estrangeiros, quando formalizavam contrato com um 

chefe das gens, passavam a receber sua proteção e se tornavam cidadãos de Roma, com a 

denominação de clientes.  

Fora dos limites territoriais, os romanos classificavam as pessoas em latinos, 

peregrinos e estrangeiros. Os latinos eram uma classe intermediária entre romanos e 

peregrinos, e considerados irmãos de raça dos habitantes de Roma. Eles eram habitantes do 
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Latium, colônias fundadas pelos latinos ou cidadãos romanos. Os peregrinos eram povos 

estrangeiros, oriundos de um Estado organizado, uma civitas - que formalizavam um 

tratado de hospitalidade com Roma. Já os estrangeiros eram uma categoria considerada 

hostil  a Roma e eram tratados como escravos, sem nenhum direito político ou privado.  

Todos esses agrupamentos sociais eram regidos por um conjunto de leis, que 

constituíram o antigo Direito Romano, o qual, por sua vez, era dividido em Direito Público 

e Direito Privado. O Direito Público era o responsável por cuidar da organização do Estado 

Romano. Já o Direito Privado compunha-se de preceitos legais voltados para os interesses 

mais particulares dos cidadãos romanos (cives romani) e apresentava três principais 

subdivisões (Giordani, 1972): 1) O Direito Civil (ius civile), aplicado apenas aos cidadãos 

romanos e aquelas pessoas que adquiriram o Direito das Cidades (ius civitatis); 2) O Direito 

das Gentes (ius gentium), o qual se estendia a todos os povos do mundo romano: cidadãos 

romanos, aliados e súditos de Roma, aos latinos e peregrinos, excluindo-se os escravos; e 3) 

O Direito Natural (ius naturale), que afirma que existe um bem comum, baseado na razão, 

que é universalmente válida para todos, sendo seus postulados obrigatórios para todos os 

homens em quaisquer partes do mundo.  

Ser um cidadão romano significava usufruir de direitos políticos, como também ter 

prerrogativas das instituições do Direito Civil e Direito das Gentes. Por outro lado, este 

cidadão tinha o dever de pagar impostos e prestar serviços militares. Para ser um cidadão 

romano, o indivíduo deveria adquirir o Direito das Cidades (ius civitatis), que corresponde 

ao conceito de cidadania atual. A expressão Direito das Cidades representava para os 

romanos o pleno gozo dos direitos civis e políticos instituídos pelo Estado Romano. De 

forma análoga, a expressão cidadania, na atualidade, está imbuída dos direitos e deveres 

que o cidadão tem relativos ao seu país de origem ou adoção. Encontra-se, portanto, no 

antigo Direito Romano a origem da noção política e jurídica de cidadania.  
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Para Siqueira, Gomide e Oliveira (2001), é a partir de reflexões do ordenamento 

político da sociedade e de concepções relativas à natureza social do homem que 

floresceram as bases ideológicas para construir o conceito de cidadania atual. Um dos 

autores clássicos que se destacou pela construção do conceito dentro de uma visão sócio-

política é Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Para Rousseau, os ganhos individuais são 

advindos do pacto social, em que o homem abriria mão da sua liberdade natural, a de 

seguir seus impulsos, para aderir à liberdade civil, que corresponderia à obediência às leis 

soberanas de um Estado. A concepção de homem como ser político e a noção de cidadania 

como valor universal teriam surgido a partir dessas ideias. 

De acordo com Miller (2002), considerando uma visão mais contemporânea do 

mundo atual, a cidadania assume diferentes formas. Possivelmente, as mais discutidas são a 

cidadania política e a econômica. A cidadania política está relacionada a práticas como o 

voto, além de ter um representante governamental e garantias de segurança física. Já a 

cidadania econômica abarca questões como empregabilidade, saúde, segurança e 

aposentadoria. Além dessas formas, destacam-se outros tipos de cidadania: a cidadania 

sexual (Lister, 2002), a cidadania cultural (Miller, 2002), a cidadania multicultural (Joppke, 

2002), a cidadania ecológica (Curtin, 2002), dentre outras. Subjacente a esses diferentes 

tipos de cidadania está a noção da liberdade individual e a de que os homens, inseridos em 

diferentes contextos sociais, possuem tantos direitos quanto deveres a seguir.  

No mundo ocidental moderno, a história da cidadania é mais comumente 

apresentada em termos de uma comparação entre suas formas antiga e moderna. Na 

cidadania antiga, existe um poder soberano demarcado, pela lógica do governante e do 

governado, em que a participação do cidadão é passiva e os governantes possuem a 

custodia da autoridade do povo. Aqui, a cidadania é compreendida como a atividade de 

completar as obrigações de um cidadão perante seus co-cidadãos, sendo esta noção 
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inseparável conceitualmente da governança política. Nesta concepção, ainda se sustentava a 

ideia de cidadania como capacidade para exercer direitos políticos e civis e a existência de 

distinção social entre os que possuíam essa qualidade e os que não a possuíam.  A cidadania 

moderna concebe os cidadãos como conscientes de que todos possuem uma obrigação 

primordial de obediência a algum governante ou soberano supremo, e que a sua sujeição 

limita a sua autonomia política e pessoal de uma forma muito profunda (Burchell, 2002). 

Neste modelo, a soberania é descrita como pertencente ao próprio povo, e a sua 

participação ocorre somente no contexto de um sistema elaborado de representação política 

à distância representado por um aparato administrativo. As duas formas de cidadania 

(antiga e moderna) se aproximam, na medida em que o papel do cidadão e a cidadania são 

expressos de maneira passiva, como uma forma de restrição sobre uma ação ou delegação 

de ação para os outros (Burchell, 1995). 

A ideia da cidadania expressa de forma apenas passiva mudou durante os anos, e 

conceitos elaborados a partir de uma atuação mais ativa do cidadão foram elaborados. Para 

exemplificar essa mudança, pode-se remeter à definição de cidadania de Janoski e Gran 

(2002), na qual cidadania é definida como a participação passiva e ativa dos indivíduos em 

um Estado-Nação, com direitos universais e obrigações em um nível especificado de 

igualdade. Este conceito envolve quatro pontos importantes, em que para existir a 

cidadania, é preciso haver: um indivíduo; a capacidade ativa de influência política e direitos 

passivos de existência sob um sistema legal; direitos de cidadania que são universalistas – 

direitos transformado em lei e aplicadas para todos os cidadãos; e uma declaração de 

igualdade, com direitos e deveres equilibrados. 

Para Isin e Turner (2002), as teorias e práticas a respeito dos direitos e deveres que 

compõem a cidadania não são mais capazes de captar as mudanças naturais ocorridas no 

século XXI. Nas duas últimas décadas do século XX, a pós-modernização e a globalização 
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desafiaram as nações como únicas fontes de autoridade e democracia. Sob essa pressão, os 

limites dos direitos e deveres implicados na noção de cidadania e as formas de democracia 

associadas a estes limites e deveres trouxeram o debate para o meio político e intelectual, 

ampliando a forma com que a cidadania era entendida e debatida. Para os autores, 

atualmente, mais do que focar nos aspectos legais da cidadania, é preciso que ela seja 

definida como um processo social, por meio do qual os indivíduos e grupos sociais se 

engajam para reivindicar e expandir seus direitos. 

Para uma melhor compreensão do que a cidadania significa no mundo 

contemporâneo, Smith (2002) destaca a importância de identificar algumas definições 

específicas do termo. O primeiro significado, e talvez o mais familiar de cidadania, 

descreve o cidadão como uma pessoa com direitos políticos para participar em processos de 

auto-governança popular. Isto inclui o direito de votar, de servir em diferentes tipos de júris 

e de participar em debates políticos, assim como os demais membros da comunidade. Um 

segundo significado de cidadania está associado ao status puramente legal. Cidadãos são 

pessoas legalmente reconhecidas como membros de uma comunidade política oficialmente 

soberana e particular. Eles também possuem direitos básicos de serem protegidos pelo 

governo, mesmo que não participem ativamente da vida política. Nesse sentido, possuir a 

“cidadania” seria o equivalente de possuir a “nacionalidade” dentro de um estado moderno, 

podendo gozar de direitos políticos.  

Um terceiro significado, mais moderno e que tem se tornado mais comum, refere-se 

ao cidadão como aquele que pertence a algum tipo de associação humana, quer seja uma 

comunidade política, organizacional, ou qualquer outro grupo. Neste sentido, a cidadania é 

compreendida de forma metafórica, referindo-se a um tipo de adesão a um grupo, mais do 

que ao significado clássico de um cidadão coberto de direitos e deveres políticos. Um 

quarto significado, destaca o termo cidadão para dar significado não somente a adesão a 
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algum grupo, mas para se referir a certos padrões adequados de conduta. Compreende-se 

que algumas pessoas sejam “verdadeiros” cidadãos quando contribuem para o bem-estar da 

comunidade ou para qualquer tipo de associação humana e fazem isso de forma freqüente, 

valiosa e a custo de si mesmos. Esta perspectiva representa uma mescla da concepção 

republicana de cidadania participativa com a concepção atual que utiliza cidadania para se 

referir à adesão a qualquer tipo de agrupamento humano.  

Segundo Janoski e Gran (2002), “os direitos de cidadania e os deveres existem a 

nível individual, organizacional e social” (p. 14). O nível social de cidadania se refere aos 

direitos básicos de qualquer sujeito, que muda de um país para outro, como o direito à vida 

ou à liberdade. O nível organizacional diz respeito ao direito que as pessoas têm de formar 

grupos e agirem em espaços públicos. Já a cidadania em nível individual remete-se ao 

modo como cada pessoa percebe a relação entre direitos e deveres em um cenário de 

equilíbrio e troca.   

Em síntese, o conceito de cidadania assume no presente uma maior amplitude dos 

significados classicamente a ele associados. Esta amplitude acaba proporcionando o uso, 

cada vez mais freqüente, do termo cidadania para quando se reporta às relações entre 

indivíduos e outros contextos. Desta maneira, o conceito de cidadania passou a ser utilizado 

não apenas para especificar a relação que um indivíduo mantém com seu Estado-País, 

passando também a subsidiar teoricamente a compreensão sobre determinados 

comportamentos que são emitidos em ambientes específicos, tais como associações, grupos 

ou instituições de trabalho.  
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Cidadania organizacional: história do construto e suas bases teóricas 
 
 

Considerando os estudos gerais de cidadania, a cidadania organizacional parece 

compreender o cidadão organizacional de forma a aproximá-lo mais das perspectivas 

modernas sobre o tema. O termo cidadania, no contexto das organizações, foi inserido 

como uma analogia ao tipo de relação que um cidadão civil mantém com o Estado. A 

organização, dentro desta lógica, representaria o próprio Estado e o indivíduo dentro dessa 

organização, ao reconhecer a legitimidade de suas normas, poderia exibir comportamentos 

de cidadania organizacional (CCO). 

O emprego da terminologia cidadania no âmbito dos estudos organizacionais 

designa uma modalidade de atos que resultariam em benefícios ao sistema organizacional. 

Embora as tentativas de mensuração da cidadania organizacional e a relação empírica deste 

construto com outras variáveis do comportamento organizacional tenham iniciado na 

década de 1980, os principais argumentos que construíram sua base teórica vêm sendo 

discutidos na sociologia, na psicologia industrial, na psicologia social e na economia há 

mais de 70 anos. Suas raízes teóricas são identificadas na literatura sobre cidadania e 

diversos teóricos são tidos como seus precursores.  

O primeiro teórico apontado na literatura como sendo o precursor das ideias que 

compõem o construto cidadania foi Chester Barnard, com seu estudo clássico The 

Functions of the Executive, de 1938, sobre a natureza das organizações. A proposta de 

Barnard (1938) se diferencia das abordagens contemporâneas pelo fato de enfatizarem a 

estrutura formal e o controle como essência da organização. Para Barnard, embora a 

estrutura formal e o controle tenham sua importância, eles não definem a essência do 

sistema cooperativo, já que o sistema não se sustentaria sem a boa vontade das pessoas 

envolvidas para construí-lo. A qualidade de boa vontade do sujeito, não estaria meramente 
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ligada a uma organização no sentido contratual ou ao desempenho de um determinado 

papel, mas sim à própria renúncia do sujeito. Esta qualidade estaria presente nos sujeitos 

em diferentes níveis e intensidades, não sendo constante, mas sim, intermitente e flutuante. 

Sendo assim, a vontade de cooperação dos trabalhadores seria a condição essencial para o 

funcionamento das organizações.  

Neste estudo destaca-se ainda a importância das contribuições espontâneas dos 

indivíduos, as quais vão além do que está contido nas obrigações contratuais, considerando 

ainda a obediência à autoridade legitimada e o esforço além da remuneração definida pela 

organização formal (Organ, Podsakoff & Mackenzie, 2006). Além disso, Barnard (1938) 

afirmou que “o desejo para cooperar, de forma positiva ou negativa, é a expressão da rede 

de satisfação ou insatisfação experienciada ou antecipada através das oportunidades 

alternativas” (p.85). Com isso, pode-se identificar a inserção do conceito de satisfação 

como sendo uma variável determinante para a manifestação da “boa vontade de cooperar” 

do sujeito. 

Para Organ (1990), as conclusões de Barnard expressam argumentos básicos sobre 

os comportamentos de cidadania organizacional, como a variação da vontade de cooperar 

nos indivíduos, o que aponta para gestos que seriam desencadeados por fatores 

disposicionais dos sujeitos, e o fato de que atos de cooperação variam de acordo com a 

satisfação ou não do trabalhador. O estudo da satisfação influenciou as investigações 

posteriores sobre os antecedentes de cidadania organizacional. 

Outro marco dos estudos pioneiros de cidadania organizacional pode ser 

identificado no trabalho de Roethlisberger e Dickson, em 1939. Neste ano, os autores 

comunicaram os resultados de um experimento longitudinal, realizado a partir de 1927, em 

uma fábrica de Chicago, com o objetivo de investigar o efeito dos intervalos de descanso e 

horários de trabalho. Para este experimento, um grupo pequeno de mulheres foi separado e 
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colocado numa sala de testes de retransmissão de montagem e avaliado por mais de dois 

anos. No decorrer deste período, o experimentador assumiu algumas funções de supervisão 

do grupo. Dentre os diferentes resultados produzidos, observou-se que o grupo 

experimental mostrou uma tendência geral de aumento da produtividade ao longo destes 

anos. Para os pesquisadores, este aumento não poderia ser completamente explicado pelos 

intervalos de descanso, horas de trabalho, ou ainda pelo projeto especial de trabalho ou 

sistema de pagamento implantado para esse grupo. A hipótese emergente foi a de que tais 

fatores interagiram com a mudança no tratamento da supervisão e o desenvolvimento 

inesperado das operadoras ocorreu dentro de um grupo coeso devido à própria estrutura e 

regras de conduta. 

Com este experimento, Roethlisberger e Dickson (1939) delinearam uma distinção 

entre a organização formal e a informal. A organização formal “inclui os sistemas, 

políticas, regras e regulamentos da fábrica, os quais expressam as relações que se 

pressupõem existir entre uma pessoa e outra, a fim de atingir eficazmente as tarefas de 

produção técnica” (p.558). Isso engloba todos os sistemas de controle explicitamente 

introduzidos pela organização para atingir os objetivos econômicos e a contribuição efetiva 

dos seus membros para esses fins. Porém, segundo os autores, haveria algo a mais para a 

organização do que está formalmente reconhecido. A organização formal não pode dar 

conta, por exemplo, dos sentimentos e valores contidos na organização social, por meio dos 

quais os indivíduos ou grupos de indivíduos são informalmente diferenciados, ordenados e 

integrados. 

De acordo com Roethlisberger e Dickson (1939), o sistema informal de organização 

surge em todos os níveis de uma organização formal, desde o mais baixo até o mais alto, e é 

um pré-requisito para uma colaboração efetiva. Dessa forma, seus estudos contribuíram 

para as discussões sobre os comportamentos de cidadania organizacional ao trazerem 
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palavras como “colaboração” e informal”, que são essenciais para a compreensão da 

maneira como tais comportamentos se manifestam, além de terem seus resultados 

interpretados com base no trabalho de Barnard (1938). 

Apesar de Bateman e Organ (1983) e Smith et al. (1983) terem sido os primeiros a 

introduzir o termo “comportamentos de cidadania organizacional” na literatura científica 

das organizações, foram D. Katz e R. L. Kahn, com a publicação de The Social Psychology 

of Organizations, de 1966 (revisada em 1978), que introduziram a visão do trabalhador 

como “cidadão organizacional”. Segundo Katz e Kahn, o funcionamento efetivo de um 

sistema de trabalho depende, pelo menos, de três comportamentos principais de seus 

trabalhadores: a) atrair e manter as pessoas dentro do sistema; b) apresentar desempenho 

que satisfaça ou exceda padrões qualitativos e quantitativos, realizando os requisitos do 

papel de forma confiável; e c) evocar comportamentos inovadores e espontâneos além dos 

requisitos do papel. Esse terceiro comportamento inclui atividades de cooperatição com 

colegas, ações protetoras e idéias originais para melhoria do sistema, auto-formação para 

contribuições adicionais, e gestos que promovem um clima favorável para a organização no 

ambiente externo.  

Estas três categorias de comportamentos seriam ativadas por padrões de motivações 

diversos ligados à legitimidade atribuída às prescrições e controles dos sistemas, por 

intermédio de recompensas que levem ao comportamento solicitado; por satisfações 

oriundas de auto-determinação, auto-expressão de talentos e habilidades; e pela introjeção 

de metas organizacionais, que são identificadas como valores pessoais.  

Desta forma, o que se destaca na obra de Katz e Kahn é o reconhecimento de que 

estes três principais comportamentos vêm de diferentes modelos motivacionais, não sendo 

evocados pelas mesmas condições e dispositivos organizacionais. Assim, sistemas de 

recompensa ajudam no recrutamento e fixação de colaboradores potenciais, mas não 
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oferecem nenhum incentivo para o desempenho intra-papel acima dos padrões mínimos. 

Recompensas instrumentais individuais fornecem um incentivo para o desempenho intra-

papel acima dos níveis mínimos aceitáveis, mas não criam uma base motivacional para 

comportamentos extra-papel. Já as recompensas relacionadas às tarefas operacionais, 

podem sustentar uma alta qualidade na produção, mas não garantem o vínculo do indivíduo 

ao sistema nem estimula ações de apoio a outros (Organ et al., 2006).  

Na revisão da obra de 1966, Katz e Kahn (1978) consideram que os sistemas de 

recompensas tanto podem falhar em motivar o aumento do desempenho dentro da 

organização, como também podem favorecer as relações de cooperação entre seus 

membros. Para que se favoreçam as relações de cooperação, a administração do sistema de 

recompensas deve ser percebida como equitativa e não criadora de distinções desagradáveis 

entre as pessoas do grupo. Algo como um “senso de cidadania” mede o efeito do sistema de 

recompensas em comportamentos de cidadania organizacional. Um senso de cidadania se 

traduz em uma prontidão para contribuir além das obrigações contratuais, exatamente como 

um bom cidadão, no sentido cívico, faz mais que simplesmente não violar a lei. Para se 

sentir como um cidadão, o indivíduo deve perceber que ele é tratado como um cidadão e é 

reconhecido por direitos, privilégios e tratado com respeito (Organ et al., 2006). 

De acordo com Siqueira et al. (2001), em uma sociedade democrática, os preceitos 

legais ou leis de um Estado devem ser executados por autoridades constituídas e precisam 

ser claros, inequívocos, além de prever penalidades aos seus infratores. Sendo assim, o 

cidadão deve se subordinar a tais leis e às autoridades legitimadas. Para estes autores, 

dentro da teoria das organizações de Katz e Kahn (1978) acontece o mesmo. Ao ingressar 

em uma organização e reconhecer a legitimidade de suas normas, o trabalhador, motivado 

pelo modelo de sociedade democrática ocidental, exigirá que a organização o trate como 

cidadão organizacional e lhe ofereça cidadania organizacional, ou seja, o pleno gozo de 



39 
 

todos os direitos e deveres instituídos pelo sistema. Katz e Kahn (1978), ao procurarem 

explicar quais seriam os comportamentos, padrões motivacionais e condições 

organizacionais que se interligariam para promover a existência efetiva de uma 

organização, reconheceram que, no contexto de trabalho, os indivíduos a ela afiliados 

poderiam concebê-la como um sistema organizado política e juridicamente e dela solicitar 

tratamento democrático, como aquele que o Estado dispensa a seus cidadãos. Dessa forma, 

Katz e Kahn (1978) apresentaram seu conceito de cidadão organizacional baseando-o em 

cinco classes de ações espontâneas que beneficiariam a empresa: ajuda aos colegas de 

trabalho, proteção à organização, sugestões construtivas, contribuição para a reputação 

organizacional e autodesenvolvimento. 

Katz e Kahn (1978) relacionam diretamente os fatores integrantes do sistema 

organizacional aos fatores promotores de atos espontâneos e inovadores ao preconizar que 

o único padrão de incentivo capaz de reduzir o absenteísmo e rotatividade, aumentar a 

produtividade e, ao mesmo tempo, estimular atos “extra-papel” na forma de 

comportamentos inovadores e espontâneos seria aquele que induz o empregado a 

internalizar as metas organizacionais. Estas metas seriam introjetadas em face das 

condições objetivas características do sistema, tais como: presença de metas desafiadoras e 

repletas de valores; existência de um líder organizacional como modelo e; ofertas de 

oportunidade para empregado participar das decisões do sistema, como também receber 

recompensas.  

Em resumo, Katz e Kahn (1978) são os responsáveis por introduzir os termos 

cidadão e cidadania na teoria organizacional. Para eles, a legitimidade percebida nas 

normas organizacionais e no sistema de recompensas com base na afiliação de seus 

membros, os fariam lembrar dos seus direitos e deveres como cidadãos de um Estado. Os 

estudos de Katz e Kahn (1966,1978) representam um marco na literatura, ao passo que 
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trazem as primeiras definições operacionais responsáveis pela identificação de diferentes 

comportamentos de cidadania organizacional, os quais mais modernamente podem ser 

chamados de dimensões do construto.  

Além dos estudos de Katz e Kahn, outro trabalho que contribuiu para o 

desenvolvimento do construto cidadania organizacional foi a obra clássica Exchange and 

Power in Social Life, do sociólogo Peter Blau, publicada em 1964. Em sua obra, Blau 

analisa as dinâmicas de troca entre grupos e organização, e apresenta uma perspectiva sobre 

as relações sociais e interpessoais como um produto de uma história de trocas, que podem 

ser econômicas ou sociais.  

A troca econômica tem uma característica mercadológica. Cada parceiro da troca 

especifica com antecedência exatamente o que será trocado e quando a troca ocorrerá. A 

relação de troca tem uma duração finita, e a confiança não é importante porque se uma das 

partes não cumpre as obrigações contratuais, a outra parte pode buscar recurso em 

mecanismos de coerção, como os tribunais ou outro tipo de autoridade ou juiz.  

Em contrapartida, a troca social foge das regras das trocas econômicas e ocorre com 

base na confiança e boa vontade entre as partes. Nesta relação nem sempre o que será 

trocado é explicitado. Ela ocorre quando uma parte inicia a troca espontaneamente dando à 

outra parte algo de valor - um produto tangível ou um serviço, ou gesto de respeito, 

admiração ou apoio. O valor do que é dado é subjetivo e depende de quem está oferecendo. 

Alguém que recebe o que é dado, provavelmente, se sente obrigado a retribuir, mas 

nenhuma das pessoas envolvidas na troca faz referência sobre o quê, quando ou como a 

reciprocidade ocorrerá. Se a reciprocidade estiver próxima e ambos envolvidos valorizarem 

o que foi trocado, provavelmente aumentarão sua taxa de interação, o que por sua vez 

oferecerá ocasiões para trocas sociais com o outro mais frequentes e significantes. O 

retorno esperado não é pensado em termos específicos e como a relação não possui data 
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marcada para voltar a ocorrer, as partes apenas antecipam que continuarão a dar e receber 

elementos de valor social (Organ et al., 2006). 

Mesmo que a troca que ocorre entre a organização e seus colaboradores tenha uma 

característica econômica, quando um dos participantes começa a interagir com outros, 

padrões de troca social se desenvolvem. As interações entre colegas, chefes e clientes 

tendem a se desenvolver de tal forma que a relação frequentemente torna-se uma mistura de 

trocas econômicas e sociais. Desta forma, os participantes desta relação percebem que 

certas contribuições são obrigatórias em troca de incentivos contratualmente especificados. 

Quando um indivíduo avalia esses incentivos como sendo além dos que são 

contratualmente prometidos, ele pode também se sentir obrigado a retribuir com 

contribuições além das especificadas inicialmente no contrato de trabalho. De acordo com 

Organ et al. (2006), os atores organizacionais, ao observarem que um indivíduo ou grupo 

estão fazendo além do que são obrigados, tendem a vivenciar um sentimento pessoal ou 

corporativo de dívida, e procuram retribuir com formas complementares além daquelas 

legitimadas no contrato de trabalho.  

Em seu trabalho, Blau (1964) proporciona explicações sobre a forma como os 

indivíduos percebem as reações de troca social e, a partir disso, chegam a manifestar 

comportamentos que estão além do contrato de trabalho. Tais comportamentos, segundo a 

literatura de cidadania organizacional, seriam gestos de cidadania, pois ocorreriam além do 

que está formalmente concebido no contrato do trabalhador com a organização. Organ 

(1990) relaciona o conceito de troca social com o de cidadania organizacional, ao afirmar 

que inicialmente cada indivíduo estabelece uma relação de troca social com a organização, 

a qual proporciona a manifestação de comportamentos voluntários e benéficos que seriam 

mantidos enquanto a relação fosse percebida como justa por parte do sujeito. Quando essa 

relação de troca é prejudicada, o sujeito tenderia a alterar a relação que mantém com o 
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sistema, passando a emitir comportamentos dentro dos deveres e limites de seu contrato de 

trabalho, e mudando o significado da troca com o sistema, que passaria a ser estritamente 

econômica. Muitos autores apóiam a perspectiva de Organ de que as relações de trocas 

sociais positivas facilitam a manifestação de comportamentos de cidadania organizacional 

(Farh, Podsakoff & Organ, 1990; Moorman, 1991; Moorman, Blakely & Niehoff, 1998; 

Smith et al., 1983). 

Diante da revisão dos pressupostos teóricos, podemos identificar nos trabalhos de 

Barnard (1938), Roethlisberger e Dickson (1939), Blau (1964), Katz e Kahn (1966, 1978) 

as bases teóricas que conduziram aos estudos da cidadania organizacional na década de 

1980. Estas pesquisas foram de suma importância para o desenvolvimento do construto, 

pois apresentam ideias e conceitos centrais que são utilizados pelos estudiosos 

contemporâneos da cidadania organizacional. Entre os temas abordados por estes autores 

podemos destacar: a importância dos atos espontâneos dos indivíduos dirigidos à 

organização; a sistematização de comportamentos de cidadania organizacional, que deram 

embasamento a pesquisas futuras sobre a dimensionalidade do construto; a descrição de 

como trocas sociais e econômicas são estabelecidas e percebidas pelos sujeitos nas relações 

de trabalho; a importância dos comportamentos emitidos e que estão além do contrato de 

trabalho; o conceito de satisfação como preditora de atos de boa vontade estimulando 

pesquisas futuras sobre os antecedentes de cidadania organizacional, entre outros. Mesmo 

não havendo consenso entre os estudiosos contemporâneos da cidadania organizacional 

quanto à definição e dimensionalidade do construto, os pressupostos teóricos citados nesta 

sessão fornecem subsídios à maioria dos trabalhos e conceitos de cidadania organizacional 

mais modernos (Bateman & Organ, 1983; Smith et al., 1983; Siqueira et al., 2001; Organ, 

1988, 1990; Organ et al., 2006; Rego, 1999, 2002a, 2002b; Graham & Van Dyne, 2006) 
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Comportamentos de Cidadania Organizacional: questões conceituais 

 
O termo cidadania, como apontado anteriormente, foi utilizado historicamente para 

explicar, por meio das naturezas social, política e jurídica a condição do ser humano como 

detentor de direitos e deveres, enquanto membro de uma sociedade. De acordo com as 

definições modernas de cidadania apresentadas por Smith (2002), para ser considerado um 

cidadão, o indivíduo precisaria além de pertencer a um grupo, apresentar padrões 

adequados de conduta e contribuir para o bem estar da comunidade ou qualquer tipo de 

associação humana de forma freqüente, valiosa e a custo de si mesmo. Estas noções de 

cidadania foram transportadas para o contexto das organizações e traduzidas em 

comportamentos específicos emitidos pelo trabalhador nas suas relações de trabalho, tanto 

com colegas quanto com a organização. 

O termo e as noções de cidadania foram inseridos na literatura organizacional por 

Bateman e Organ (1983), Smith et al. (1983) e Organ (1988) para explicar tipos específicos 

de comportamentos dentro das organizações - os comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO). Este construto foi formulado a partir dos conceitos de “vontade de 

cooperar”, de Barnard (1938), e “comportamentos inovadores e espontâneos”, de Katz e 

Kahn (1966, 1978).  

Ao identificar os três tipos de comportamentos básicos para o funcionamento de 

uma organização (atrair e manter as pessoas dentro do sistema; realizar as atividades de 

forma confiável, e evocar comportamentos inovadores e espontâneos além dos requisitos no 

papel), Katz (1964) concluiu que “qualquer organização que dependa apenas dos 

comportamentos prescritos é um sistema social muito frágil” (p. 132). Desta forma, toda 

organização dependeria da emissão, por parte do empregado, de um conjunto de 

comportamentos de cooperação, auxílio, sugestão, gestos de boa vontade e altruísmo. Para 
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Smith et al. (1983) tais gestos corresponderiam a comportamentos de cidadania 

organizacional.   

Para Smith et al. (1983) os comportamentos de cidadania são importantes, pois 

mantêm em funcionamento a “máquina social” da organização. Eles fornecem aos 

empregados flexibilidade para trabalhar quando fatos imprevistos ocorrem e permitem que 

lidem de forma independente com um fato ou condição. Para estes autores, teoricamente 

estes comportamentos são interessantes, pois não podem ser explicados com as mesmas 

bases motivacionais que incentivam as pessoas a aderir, permanecer ou executar suas 

funções contratuais nas organizações, assim como afirmaram Katz, em 1964. Os 

comportamentos de cidadania organizacional vão além das exigências formais dos papéis e 

não são facilmente executados por ameaças e restrições. Estão mais próximos da 

cooperação, que mantém o equilíbrio interno da organização, e envolve atitudes pró-sociais 

espontâneas no dia-a-dia para auxiliar terceiros. Com isso, o conceito de Smith et al. (1983) 

se aproxima do estudo de Roethlisberger e Dickson (1964), no qual os autores diferem 

cooperação de produtividade, sendo a produtividade determinada pela estrutura formal ou 

econômica da organização, enquanto a cooperação seria determinada pela estrutura 

informal e social. Ao fazer uma analogia com o conceito histórico de cidadania cívica, 

Smith et al. (1983) afirmaram que a sociedade funciona para melhor ou para pior em 

consequência da frequência de atos de cidadania (ou seja, atos espontâneos de caridade para 

com outros, e condutas pró-social impessoais) que não são obrigados por lei ou são 

essencialmente inexeqüíveis pelos incentivos ou sanções. 

Outros teóricos precursores dos estudos dos comportamentos de cidadania 

organizacional são Bateman e Organ (1983), os quais definirem CCO como sendo gestos e 

comportamentos benéficos à organização, geralmente voluntários, que não estão explícitos 

nos contratos de trabalho, não são compensados com pagamento e que melhoram o 
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funcionamento da organização. Esta definição se aproxima do conceito de cidadania dado 

por Smith et al. (1983).  

Em organizações, a definição mais freqüentemente utilizada pelos pesquisadores do 

tema é a de Organ (1988), que compreende cidadania organizacional como sendo 

“comportamentos individuais discricionários, não diretos ou explicitamente reconhecidos 

pelo sistema de recompensa formal, e que, no agregado, promovem o funcionamento eficaz 

da organização” (1988, p. 4). Por discricionário, Organ (1988), entende como sendo o  

comportamento que não é uma exigência do papel ou da descrição do cargo, isto é, 

os termos claramente específicos do contrato de emprego da pessoa com a 

organização; o comportamento, ao invés disso, é uma questão de escolha pessoal, 

tanto que sua omissão não é geralmente, entendida como passível de punição 

(p.513).   

A definição de cidadania dada por Organ (1988) aproxima-se da afirmação de Katz 

(1964) ora apresentada, de que com apenas atos prescritos o sistema social de uma 

organização se tornaria frágil. Além disso, a definição de Organ (1988) guarda poucas 

diferenças quando comparada às definições de Bateman e Organ (1983), e Smith et al. 

(1983).  

Para compor o conceito de CCO, Organ (1988) também afirmou que a manifestação 

de gestos de cidadania organizacional não estariam relacionados à falta de recompensas por 

parte da organização. Mas sim, que estes retornos não seriam contratualmente garantidos. 

Para o autor, os comportamentos de cidadania organizacional podem proporcionar futuras 

recompensas, mas estas recompensas são indiretas ou incertas quando comparadas com 

contribuições formais dadas ao empregado por apresentar, por exemplo, elevada 

produtividade, excelência técnica ou soluções inovadoras. Mesmo assim, Organ defende 

que comportamentos de CCO podem chegar a ser reconhecidos pelo sistema formal de 
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recompensas, principalmente as financeiras. Outro ponto da definição CCO pelo autor, é 

que nem todas as instâncias de CCO estão expressamente envolvidas na modificação dos 

resultados organizacionais. Da mesma forma, a própria efetividade organizacional não é 

fácil de ser demonstrada em termos práticos e nem toda instância individual do CCO faria 

diferença nos resultados organizacionais.  

Os requisitos discricionários e recompensas não contratuais relacionados à definição 

de CCO de Organ (1988) propiciaram críticas ao construto e suas formas usuais de 

medidas. Morrison (1994) apontou a existência de dificuldades para discernir o que é ou 

não comportamento discricionário (além dos requisitos do papel) dentro das organizações, 

já que muitos comportamentos de cidadania descritos por Organ (1988) foram apontados 

pelos trabalhadores como sendo parte dos requisitos do papel e identificados como sendo 

comportamento intra-papel. George e Brief (1992), também apontaram a dificuldade de 

definir o que é ou não recompensado dentro da organização e nas relações que nelas são 

estabelecidas, já que alguns comportamentos podem ser considerados obrigatórios em uma 

organização, mas não em outras. Esses autores ainda criticam o trabalho de Organ por não 

concordarem com as dimensões de cidadania organizacional definidas por este autor 

(altruísmo, conscienciosidade, esportividade, cortesia e virtudes cívicas), já que elas não 

abarcam as classes definidas por Katz e Kahn, em 1978. Organ (1997), refletindo sobre os 

resultados empíricos e as críticas dirigidas ao seu conceito de cidadania organizacional, 

apontou para a necessidade de redefinir o construto e mudar a visão de cidadania como 

comportamento discricionário - até então vigente na literatura -, passando a entendê-la 

como sendo desempenho contextual (Borman & Motowidlo, 1993, 1997).   

Em seu estudo, Borman e Motowidlo (1993) diferenciaram desempenho da tarefa de 

desempenho contextual. O desempenho da tarefa está relacionado a comportamentos que 

têm uma relação direta com o núcleo técnico da organização, tanto pela execução de seus 
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processos técnicos quanto pela manutenção e assistência aos seus requisitos. Em contraste, 

os comportamentos de desempenho contextual seriam responsáveis por moldar o contexto 

organizacional, social e psicológico da organizacional, no qual o núcleo técnico deve 

funcionar.  

Baseando-se em trabalhos teóricos e empíricos sobre o comportamento de cidadania 

organizacional (Organ, 1988), o comportamento organizacional pró-social (Brief & 

Motowidlo, 1986), os modelos de eficácia de empregados (Borman, Motowidlo & Hanser, 

1983) e os modelos de eficácia da gestão (Borman & Brush, 1993), Borman e Motowidlo 

(1993) identificaram cinco categorias de desempenho contextual, a saber: a) 

voluntariamente realizar atividades da tarefa que não são formalmente parte do trabalho; b) 

persistir com entusiasmo e aplicação quando necessário para completar a tarefa com 

sucesso; c) ajudar e cooperar com os outros; d) seguir regras e procedimentos 

organizacionais, mesmo quando é pessoalmente inconveniente; e e) aprovar e apoiar os 

objetivos organizacionais. Organ (1997) apontou a semelhança entre as classes de CCO 

existentes na literatura (altruísmo, obediência, esportividade, cortesia e virtude cívica) com 

as de Borman e Motowidlo (1993). 

Em 1996, Van Scotter e Motowidlo, revisaram o conceito de performance 

contextual e incluíram dois elementos necessários para compreender estes comportamentos: 

a facilidade interpessoal, que consiste em comportamentos orientados interpessoalmente 

que contribuem para o alcance de metas organizacionais e, a dedicação ao trabalho, que 

está pautada em comportamentos auto-disciplinados, tais como seguir regras, trabalhar 

arduamente e tomar iniciativa para resolver um problema no trabalho. 

A diferença identificada por Organ (1997) entre os conceitos de CCO, de Organ 

(1988), e o de performance contextual, de Borman e Motowidlo (1993), é que na 

performance contextual estes atos tendem a ter maior probabilidade de não fazerem parte 
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do elenco de obrigações formais do sujeito, de não serem contratualmente recompensados e 

de contribuírem para a eficácia nas organizações. O desempenho contextual seria assim 

capaz de absorver a noção de comportamentos de cidadania organizacional sem que se 

torne conceitualmente imprescindível que os comportamentos sejam discricionários e 

desprovidos de recompensas diretas e garantidas. Porém, o autor defende o uso do termo 

comportamentos de cidadania organizacional na literatura, por achar que tanto os cientistas 

quanto os profissionais compreendem o que ele significa. Organ et al. (2006) também 

ressaltam que as medidas de CCO e performance contextual são tão similares que as 

pesquisas realizadas para ambos os construtos poderiam ser unidas sem prejuízo da 

coerência e continuidade, justificando ainda mais a proximidade dos dois construtos.  

A maioria das pesquisas de CCO, como vistas até o momento, possuem bases 

teóricas na psicologia social e nos estudos sobre comportamentos pró-sociais. Diferentes 

destes pesquisadores, Graham (1986, 1991) aproximou o conceito de cidadania 

organizacional ao da filosofia política, por esta possuir os conceitos originais de cidadania e 

ser uma base teórica alternativa e enriquecedora para estudar este tema nas organizações. 

Para o autor, comportamentos de cidadania organizacional são aqueles que envolvem a 

participação responsável do indivíduo na política da organização, nomeado em sua obra 

como virtude cívica. Os comportamentos de virtude cívica (CCO) exigem iniciativa e 

participação ativa dos indivíduos e são essenciais para a eficácia organizacional. Além 

disso, o indivíduo que se engaja em virtude cívica desenvolve habilidades e hábitos que 

podem beneficiar outros indivíduos e a sociedade em geral.  

Graham (2000) remete-se à filosofia política Aristotélica, para sustentar a base dos 

comportamentos de iniciativa em seus estudos de cidadania organizacional. A filosofia 

política Aristotélica recomenda uma ampla participação dos indivíduos da classe média 

educada nas funções legislativas e judiciais, pois acreditava que estes cidadãos ofereceriam 
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moderação e estabilidade ao sistema de governo. Para Graham (2000), o resultado da 

filosofia Aristotélica é uma forma constitucional de governo, na qual os cidadãos 

proativamente reúnem informações e, quando escolhidos, passam a servir e expressar suas 

opiniões. Graham e Van Dyne (2006) afirmam que incluir os comportamentos de iniciativa 

no conceito de cidadania, por meio da virtude cívica, enriquece a compreensão do CCO, na 

medida em que a afasta dos comportamentos positivamente agradáveis, muito utilizados na 

literatura da área até então, como os obediência, cortesia, esportividade e altruísmo, 

conceitos estes utilizados por Organ (1988). 

A filosofia política contribuiu para o conceito de cidadania de Graham ao enfatizar 

dois tipos de comportamentos responsáveis: coletar informações e exercer influência. Estes 

comportamentos contêm tanto aspectos desafiadores, tais como defender novas idéias e 

incentivar os outros a falarem (Graham, 1986; Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994), 

quanto os chamados comportamentos incontroversos, como estar informado sobre a 

organização, participar de reuniões e apoiar as mudanças. Ambas as formas de 

comportamentos são tidas como aspectos importantes da participação responsável do 

sujeito na organização.  

Os dois comportamentos responsáveis apontados pela filosofia política foram 

identificados nas organizações por Graham (1986) e Organ (1988) como sendo 

comportamentos pró-sociais associados com a coleta de informações e comportamentos de 

exercer influência com a intenção de fazer contribuições positivas para a organização. 

Ambas as formas representam o comportamento de promoção que é positivamente 

planejado e proativo. Ao teorizar sobre os comportamentos de promoção, através de uma 

revisão de literatura sobre comportamentos extra-papel e construtos correlatos, Van Dyne 

et. al. (1995) selecionaram dois tipos básicos de comportamentos positivamente proativos: 

afiliação (comportamento de solidificar e preservar relacionamentos, cooperativos, e 
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geralmente incontroversos) e orientação para a mudança (comportamentos desafiadores que 

levariam a mudanças de status quo, através de sugestões construtivas, desempenho de 

tarefas e padrões elevados de excelência).  

A perspectiva de Van Dyne et. al. (1995) e os comportamentos responsáveis da 

filosofia política, são incorporados no trabalho de Graham e Van Dyne (2006) para 

conceituar virtude cívica (CCO) como uma forma de comportamento que pode variar, em 

um continuum, de comportamentos afiliativos aos mais desafiadores. Sendo assim, CCO é 

descrito como comportamentos que buscam reunir informações para munir o indivíduo de 

conhecimento sobre os eventos e problemas que podem prejudicar a organização e seu 

grupo de trabalho. Mediante a coleta de informações, esses indivíduos devem ser capazes 

de apresentar comportamentos voltados à mudança, exercendo influência no ambiente de 

trabalho na medida em que fala e dá sugestões. Os estudos empíricos de Van Dyne et al. 

(1994) e Moorman e Blakely (1995) se aproximam da definição de CCO elaborada por 

Graham (1986, 1991) e o estudo de Van Dyne e LePine (1998) já apresenta algumas 

características da união entre filosofia política de Graham (1991) com a perspectiva de Van 

Dyne et. al. (1995). 

Organ (1997) concorda com a afirmação feita por Van Dyne et. al. (1995) de que 

comportamentos desafiadores podem contribuir e são necessários para a vida 

organizacional. Porém, o autor afirma que embora estes comportamentos sejam 

apropriados, eles podem vir a causar situações de conflito na equipe, pois podem afetar os 

contextos sociais e psicológicos que dão suporte a uma tarefa. Dessa forma, mesmo com a 

presença da classe de comportamentos de virtude cívica, na qual Organ (1988) define como 

sendo o comportamento no qual o indivíduo é responsável, participa e se preocupa com a 

vida da organização, ele não adere ao acréscimo feito por Van Dyne et. al. (1995) e 

utilizado em trabalhos como os de Graham e Van Dyne (2006). 
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Com isso, Graham e Van Dyne (2006) levantam questões sobre a dimensionalidade 

do construto cidadania, devido à existência de muitos trabalhos publicados sobre CCO 

conter em suas dimensões o conceito de virtude cívica apenas como sendo os 

comportamentos incontroversos, como os de se manter informado e participar das reuniões, 

não levando em consideração o fator de mudança associado à definição de virtude cívica. 

Esses autores propõem, como alternativas a estas questões teóricas, o retorno à literatura 

original de Graham (1986) e à conceituação de Organ (1988), e que se passe a reconhecer 

tanto cooperação quanto os comportamentos orientados para a mudança como formas de 

virtude cívica (Graham & Van Dyne, 2006). 

Como visto até o momento, os pesquisadores que trabalham com CCO não 

compartilham um significado consensual sobre o construto, sobre a sua amplitude ou 

extensão (que classes de comportamento deveriam incluir). Além das controvérsias acima 

apresentadas, há questões adicionais que surgem da relação do conceito de CCO com 

outros conceitos sobrepostos e que muitos autores usam como sinônimos de cidadania 

organizacional. Com isso, se faz necessário definir estes conceitos e pontuar sua inserção 

no campo dos estudos dos comportamentos de cidadania organizacional. 

 
Comportamentos de Cidadania Organizacional: relação com outros construtos 

  

Além das definições de cidadania de Bateman e Organ (1983), Smith et al. (1983) 

e Organ (1988, 1990), foram identificadas na literatura definições de CCO que utilizam 

termos diferentes para explicar tais comportamentos, como exemplo o uso do termo 

performance contextual, por Borman e Motowidlo (1993), e o termo virtude cívica, de 

Graham (1991) e Graham e Van Dyne (2006). Além destes, verifica-se a existência de 

outros conceitos que são sobrepostos e que muitos autores usam como sinônimos de 

cidadania organizacional. Com isso, faz-se necessário apresentar a definição destes 
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conceitos e pontuar sua inserção no campo dos estudos dos comportamentos de cidadania 

organizacional. 

As modalidades de ações que se assemelham ao construto cidadania organizacional 

são: os conceitos de comportamentos organizacionais pró-sociais, de Brief e Motowidlo 

(1986); os comportamentos extra-papel, de Pearce e Gregersen (1991) e a espontaneidade 

organizacional, de George e Brief (1992). Tais modalidades são identificadas na literatura 

como sendo conceitos similares ao CCO. Ao realizar uma revisão das publicações sobre 

estes conceitos, Podsakoff et al. (2000) identificaram que o interesse por estes temas, assim 

como pelo estudo do CCO como virtude cívica e performance contextual, aumentou na 

década de 1990 e que suas publicações tornaram-se mais freqüentes que as publicações de 

cidadania organizacional neste período.  

O início da utilização da expressão comportamentos pró-sociais pode ser encontrado 

nos estudos de Brief e Motowidlo (1986), para descrever qualquer comportamento emitido 

no ambiente organizacional que tenha como o objetivo melhorar o bem-estar do indivíduo 

ou grupo aos quais o comportamento é direcionado. Tal comportamento não é restrito a ter 

relevância específica ou direta para a organização. Pode incluir, por exemplo, a ajuda a um 

colega de trabalho com um problema pessoal, desde que ocorra no ambiente 

organizacional, bem como não exclui gestos pró-sociais que podem fazer parte da descrição 

do trabalho (Organ et al., 2006).  

Para Siqueira et al. (2001), o termo comportamentos organizacionais pró-sociais  

(CPS) foi utilizado por Brief e Motowidlo (1986),  com o objetivo de denominar os “atos 

sociais positivos de trabalho”, os quais seriam responsáveis por produzir e manter o bem-

estar e a integridade de uma pessoa, grupo ou organização. Estes atos poderiam ser ou não 

previstos pelo papel funcional ou pela recompensa dada pelo sistema. George e Brief 

(1992) criticam este modelo de conduta, pois acreditam que comportamentos pró-sociais na 
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organização podem beneficiar um colega, supervisor ou até mesmo um grupo. Entretanto, 

estes atos não garantem os benefícios ao sistema e podem dificultar o alcance de metas 

organizacionais, o que não seriam considerados como atos de um cidadão organizacional. 

George e Brief (1992), ao criticar os comportamentos organizacionais pró-sociais e o 

conceito de cidadania organizacional de Organ (1988, 1990), introduzem o termo 

espontaneidade organizacional para se referir a um tipo específico de padrão de 

comportamento. Este termo ganha interpretação a partir da linguagem usada por Katz 

(1964), sobre comportamentos inovadores espontâneos que promovem a efetividade 

organizacional. Na prática, o termo segue a taxonomia oferecida por Katz. Dessa forma, 

comportamentos de espontaneidade organizacional são aqueles relacionados a tais classes 

de ações: cooperar com os outros, proteger a organização, dar sugestões construtivas, auto-

desenvolver e oferecer uma perspectiva favorável da organização para as pessoas de fora. 

Mesmo não possuindo uma medida para o conceito de espontaneidade, George e Brief 

construíram um modelo preditivo, tendo o ânimo positivo como principal antecedente de 

condutas de espontaneidade, já que no modelo proposto pelos autores para a 

espontaneidade organizacional, o estado de ânimo no trabalho ocupa um lugar de destaque 

entre seus antecedentes. Segundo os autores, o ânimo positivo do trabalhador aumentaria a 

emissão de gestos de ajuda, promoveria a cooperação entre os colegas e estimularia o 

trabalhador a proteger o sistema e se sentir bem após estes atos. Além disso, aumentaria a 

criatividade e, em conseqüência, a emissão de sugestões, levaria o trabalhador a se auto-

preparar para o trabalho e difundir a imagem da organização. O ânimo positivo seria 

responsável por colocar em prática as classes de comportamentos de Katz e Kahn.  

Para Organ et al. (2006), a importância do estudo de George e Brief (1992) foi 

construir com sucesso um trabalho que referencia a importância do afeto positivo ou do 

humor como determinantes do CCO. Assim como na performance contextual, os 
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comportamentos específicos que operacionalmente definem espontaneidade organizacional, 

aparecem mais do que aqueles que definem CCO. Do mesmo modo, na performance 

contextual os pressupostos não restritivos são feitos sob a hipótese de que os 

comportamentos particulares possam irou não além da descrição do trabalho ou não devam 

ser contratualmente recompensados.  

Katz e Kahn (1966) utilizaram o termo comportamento extra-papel para descrever 

as ações que seriam diferentes das tarefas prescritas ou intra-papel. Tais ações seriam 

essenciais para a vida da organização, pois enfatizam a proatividade e a proteção de 

recursos organizacionais. Foi com base nesta perspectiva e nos estudos teóricos de Organ 

(1988) e Organ e Konovsky (1989), que Pearce e Gregersen (1991) desenvolveram suas 

pesquisas sobre os comportamentos extra-papel. Para sustentar esta definição, Pearce e 

Gregersen argumentaram que, diferentemente dos comportamentos extra-papel, os 

comportamentos intra-papel são ordenados pela organização, e não explicariam os estados 

cognitivos e afetivos individuais envolvidos em grande parte da variabilidade dos 

comportamentos dos trabalhadores no ambiente organizacional. Isto motivou os autores a 

buscar explicações sobre o porquê dos indivíduos praticarem comportamentos além dos 

prescritos na descrição do cargo ou, simplesmente, os CCO. Com isso, em seus estudos, 

Pearce e Gregersen (1991) utilizaram o termo extra-papel como similar aos 

comportamentos de cidadania organizacional e são um exemplo de como este termo é 

usado de forma sobreposta nos estudos de CCO.  

A Figura 3 apresenta, de forma sintética, os diferentes estudos que aproximam 

outros construtos da noção de cidadania organizacional inicialmente estabelecida por Organ 

(1988). Esta noção é mais difundida no campo de estudos do construto CCO.   
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Figura 3: Síntese dos conceitos similares a Cidadania Organizacional 
 

Podsakoff et al. (2000) realizaram uma comparação entre os conceitos teóricos de 

comportamentos de cidadania organizacional (Organ, 1988), comportamento 

organizacional pró-social (Brief & Motowidlo, 1986), comportamento cívico 

organizacional (Graham, 1991), a espontaneidade organizacional (George & Brief, 1992), e 

desempenho contextual (Borman & Motowidlo, 1993) e sugeriram que há algumas 

diferenças importantes entre essas construções, embora não seja incomum ver essas 

diferenças encobertas, se não completamente ignoradas nas teorias. Como resultado da 

ampliação de tais estudos sobre CCO e outras formas de comportamento extra-papel, 

Podsakoff et al. (2000) apontam para a confusão teórica entre essas noções, ocorrendo por 

vezes sobreposições conceituais entre alguns destes construtos, como por exemplo 
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performance contextual e a concepção de CCO de Organ (1997), e, outras vezes, um 

distanciamento teórico, como no caso de comportamentos pró-sociais e espontaneidade 

organizacional. Estes autores afirmam que o perigo em não identificar as semelhanças e 

diferenças nessas construções é que o mesmo construto pode não apresentar a mesma 

interpretação para diferentes pessoas. Por outro lado, a literatura também indica que, em um 

número de ocasiões, a mesma ideia ou conceito tem recebido rótulos diferentes entre 

pesquisadores. Desta prática decorre a dificuldade de ver os padrões globais que existem na 

pesquisa produzida no campo. 

 

Considerações Finais 
 
 

Este estudo buscou realizar uma revisão da origem do conceito de cidadania, 

perpassando por diferentes teorias sociais, até a sua inserção na área organizacional. Pode-

se perceber uma mudança na noção clássica de cidadania, empregada pelo Direito Romano 

e a incorporação de uma nova perspectiva sobre o que é ser o cidadão. Essa nova visão 

contribuiu diretamente para a assimilação do termo cidadania no campo das organizações 

de trabalho. Assim, a cidadania organizacional é um conceito que nasce para explicar como 

determinadas ações, como os atos espontâneos de cooperação, e comportamentos que 

transcendem os previstos em contratos de trabalho seriam manifestados por um trabalhador. 

Um dos principais destaques da revisão de literatura sobre as definições de 

cidadania organizacional é a falta de clareza conceitual e de consenso entre os 

pesquisadores da área, o que pode ser ocasionado pela complexidade estrutural do 

construto. A definição de CCO mais utilizada em organizações é a de Organ (1988, 1990), 

mas a ideia, associada a essa definição, de conceber comportamentos de cidadania 

organizacional como sendo atos voluntários que estão além do contrato de trabalho e não 
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possuem remuneração específica, foi bastante criticada na literatura, e em 1997, Organ 

propôs a revisão do conceito e aproximou-o da definição de Borman e Motowidlo (1993, 

1997).  

Mesmo diante das reformulações apresentadas por Organ (1997) sobre CCO, 

autores como Graham (1991) e Van Dyne et. al. (1995) entendem cidadania organizacional 

como sendo um conceito mais próximo da filosofia política Aristotélica. De acordo com 

essa perspectiva, a cidadania organizacional é definida como sendo comportamentos que 

envolvem a participação ativa do indivíduo na política da organização. Esses 

comportamentos exigem proatividade, iniciativa dos sujeitos e a adoção de gestos 

desafiadores. Organ (1997) se contrapõe a esta dimensão, pois acredita que pode gerar 

conflitos e abalar a ordem social e psicologia da tarefa. 

Além dos estudos que empregam o termo CCO nas suas referências existem outros 

que utilizam sinônimos aos de cidadania organizacional, como os atos espontâneos, 

comportamentos pró-sociais e comportamentos extra-papel. Na medida em que estes 

estudos foram se difundindo na literatura, o conceito de cidadania tornou-se ainda mais 

polissêmico e de difícil unidade conceitual. Dessa forma, caracterizar cidadania 

organizacional é uma tarefa complexa não somente pelas questões teóricas envolvidas, 

como também pela falta de clareza sobre os reais comportamentos que devem ser avaliados 

para qualificar o que é ser um cidadão organizacional. Como conceber, por exemplo, um 

cidadão organizacional que seja obediente, altruísta e complacente, e, ao mesmo tempo, um 

trabalhador com iniciativas, que adota posturas desafiadoras e questionadoras? Tais 

comportamentos seriam cognitivamente incongruentes, refletindo pressupostos 

epistemológicos distintos. Essa incongruência gera um grande problema para a definição da 

dimensionalidade do construto, ao passo que, diversas medidas têm sido construídas para 
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avaliar diferentes comportamentos que se encontram sob o nome de comportamentos de 

cidadania organizacional. 

Vale destacar que os pressupostos teóricos que mediaram a inserção do termo 

cidadania nos estudos em organizações têm como base a concepção clássica de cidadania 

que se tinha nos anos 1970, o que corresponde a uma leitura da visão sócio-política do 

cidadão da época. Tal visão tem mudado com a perspectiva mais atual sobre o que é ser um 

cidadão a partir do sentido cívico. Atualmente, diante de mudanças sociais e econômicas, o 

significado de ser um cidadão não estaria somente atrelado ao indivíduos passivo, possuidor 

de direitos e deveres, mas aquele que pertence a um grupo e atua sobre ele, de forma 

proativa, participativa, benéfica e a custos de si mesmo. Essa tendência de modificação de 

um construto à luz das mudanças sociais, políticas e econômicas pode ser detectada em 

outros construtos, como por exemplo no comprometimento organizacional, o qual era, nos 

anos 1970, vinculado à noção de desejo de permanência na organização e, atualmente, tem 

encontrado interpretações muito próximas da noção de proatividade organizacional 

(Menezes & Bastos, 2010). 

As considerações teóricas sobre CCO apresentadas ao longo deste trabalho apontam 

claramente as divergências existentes na pesquisa sobre o tema no campo dos estudos 

organizacionais e como essas divergências levaram a mudanças na delimitação conceitual e 

empírica do construto durante as últimas duas décadas. De forma geral, a ideia mais 

presente nos estudos de cidadania organizacional está ligada aos comportamentos de 

colaboração dos indivíduos para com outros indivíduos e para a empresa. No entanto, esta 

ideia não é suficiente para compor um conceito de cidadania organizacional que represente 

uniformemente o que está expresso na literatura. Esta dificuldade de conceitualização 

coaduna-se com a grande quantidade de comportamentos descritos como sendo de 

cidadania organizacional, o que dificulta ainda mais a elaboração de uma definição mais 
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clara ou mais precisamente delimitada sobre o construto. Tendo em vista essa grande 

pulverização de conceitos, teorias, termos e outros construtos que se sobrepõem à cidadania 

organizacional, é importante para o campo de estudos voltar às bases epistemológicas e 

teóricas deste atributo, de modo a auxiliar o desenvolvimento de estudos teóricos e 

empíricos que venham a favorecer o contínuo repensar do construto na busca de uma 

definição mais clara sobre o que é a cidadania organizacional.  
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ESTUDO TEÓRICO II 
 

ESTUDO TEÓRICO II: Cidadania Organizacional: proposta de síntese da 

dimensionalidade do construto 

 
Introdução 

 

A partir de 1980 uma nova tendência de investigação sobre a conduta humana no 

trabalho ganhou espaço dentro do campo do comportamento organizacional, tendo como 

objetivo explicar as razões pelas quais alguns membros das organizações se limitam a 

realizar as atividades prescritas nos contratos formais de trabalho, enquanto outros, 

espontaneamente, excedem estes limites, a partir de contribuições informais. Tais 

características marcaram, inicialmente, o conceito do fenômeno, denominado por 

“Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO)” ou somente “cidadania 

organizacional” (CO).  

Alguns autores compreenderam estes comportamentos como sendo a manifestação 

de atos benéficos voluntários que transcendem as obrigações formais e possíveis garantias 

de recompensas contratuais (Organ, 1988, 1990; Podsakoff, MacKenzie, Moorman & 

Fetter, 1990). Porém, o conceito de cidadania organizacional não se manteve uniforme 

durante as décadas. Na literatura da área, o que se pode identificar é a existência da 

pluralidade dos conceitos de CCO, bem como a existência de termos similares utilizados 

para definir este mesmo construto.  

Dentre os termos similares, destacam-se: 1o) A expressão comportamentos pró-

sociais, que consistem em comportamentos de cidadania emitidos no ambiente da 

organização e que tenham como objetivo melhorar o bem-estar do indivíduo ou grupo o 

qual o comportamento é direcionado (Brief & Motowidlo, 1986); 2o) A expressão virtude 

cívica, para definir comportamentos de cidadania organizacional como sendo atos que 
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envolvem a participação responsável do indivíduo na política da organização (Graham, 

1991); 3o) A noção de espontaneidade organizacional, utilizado por George e Brief (1992) 

para se referir aos comportamentos inovadores espontâneos que promovem a efetividade 

organizacional; e 4o) A noção de desempenho contextual, definida por Borman e 

Motowidlo (1993) de acordo com diferentes classes de comportamentos (voluntariamente 

realizar atividades que não são formalmente parte do trabalho; persistir com entusiasmo 

para completar a tarefa com sucesso; ajudar colegas de trabalho; seguir regras e 

procedimentos organizacionais, mesmo quando é pessoalmente inconveniente; e aprovar e 

apoiar os objetivos organizacionais).  

Diversos outros conceitos podem ser encontrados na literatura, sendo comum que 

autores reformulem seus próprios conceitos outrora elaborados, como no caso de Organ 

(1997) que, diante das críticas direcionadas à sua definição de CCO, de 1988 e 1990, 

passou a conceber cidadania organizacional como estando próxima à definição de 

performance contextual, noção desenvolvida por Borman e Motowidlo (1993). Tendo em 

vista a complexidade teórica da cidadania organizacional, um problema central proveniente 

dessa polissemia do construto é a falta de consenso sobre quantas e quais dimensões 

representam mais adequadamente este fenômeno. As dimensões constituintes dos 

comportamentos de cidadania organizacional têm sido caracterizadas de diferentes formas, 

incluindo desde estudos com uma única dimensão (Bateman & Organ, 1988; Hoffman, 

Blair, Meriac & Woehr, 2007; LePine, Erez & Johnson, 2002; Pearce & Gregersen, 1991) 

até estudos que atribuem cinco dimensões (altruísmo, conscienciosidade, esportividade, 

cortesia e virtude cívica), como no estudo de Podsakoff et al. (1990). 

Considerando assim a multidimensionalidade apontada pela literatura de cidadania 

organizacional, somada à diversidade conceitual, este artigo tem como objetivo promover 
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uma síntese teórica a partir da análise da dimensionalidade das principais medidas 

construídas e validadas para avaliar os comportamentos de cidadania organizacional. 

 

Medidas de Cidadania Organizacional (CCO): uma revisão 
 

Uma das maiores divergências entre os pesquisadores da cidadania organizacional 

está relacionada à dimensionalidade do construto, a qual representa a forma como se 

configura a estrutura interna, como o construto se constitui qualitativamente. A 

dimensionalidade também diz respeito à quantidade de dimensões (conhecidas igualmente 

como fatores, domínios ou componentes) que compõem um determinado atributo 

psicológico. Tais dimensões geralmente refletem o grau de complexidade de um construto, 

já que construtos mais complexos são mais heterogêneos e tendem a requerer mais fatores 

para explicá-los em toda sua amplitude. A diversidade de dimensões descritas na literatura 

de cidadania organizacional reflete-se na pulverização das medidas desenvolvidas para 

avaliá-lo. A seguir serão apresentados, considerando os principais autores e as revisões 

realizadas em seus trabalhos, estudos empíricos que desenvolveram escalas para medir 

cidadania organizacional. Para melhor compreender a forma como a dimensionalidade 

deste construto encontra-se pulverizada, as diversas medidas estão classificadas quanto ao 

número de dimensões com que foram constituídas. 

 

Medidas Unidimensionais de Cidadania Organizacional  

 

Considerando o histórico das medidas de CCO existentes na literatura 

organizacional, Bateman e Organ (1983) podem ser considerados como os pioneiros dos 

estudos empíricos sobre a dimensionalidade dos CCO. Estes autores definem 

comportamentos de cidadania organizacional como sendo todas as posturas, geralmente 
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tomadas voluntariamente, que melhoram o funcionamento da “máquina organizacional”, 

mas que não necessariamente estão prescritas nas descrições dos cargos. Os autores 

concebem os comportamentos de cidadania como sendo aqueles voltados para: ajudar 

colegas de trabalho com problemas relacionados às suas funções, aceitar ordens sem 

reclamações, tolerar imposições temporárias sem queixas, ajudar a manter a área de 

trabalho limpa e organizada, fazer declarações construtivas sobre o trabalho, promover um 

clima de trabalho tolerável, minimizar distrações criadas por conflitos interpessoais, e 

proteger e conservar recursos da organização (Bateman & Organ, 1983 apud Organ, 

Podsakoff & Mackenzie, 2006). 

Tendo por base tal noção, Bateman e Organ (1983) construíram 30 itens, 

distribuídos em oito dimensões: cooperação, altruísmo, obediência, pontualidade, higiene 

do local de trabalho, preservação do patrimônio da organização, internalização das normas 

da companhia e confiança. Foi utilizada a escala Likert de sete pontos (variando de 

discordo totalmente a concordo totalmente) como técnica de escalonamento.  

Os resultados da análise fatorial mostraram que a medida possuía quatro fatores com 

autovalor acima de 1. Entretanto, tais fatores não se apresentaram claramente devido ao fato 

de que as respostas dos sujeitos foram muito concentradas nos intervalos superiores da 

escala, diminuindo a variância explicada desses fatores. Sendo assim, Bateman e Organ 

(1983) decidiram por considerar a escala como uma medida unidimensional de CCO. 

Dados foram coletados em duas amostras distintas, encontrando-se a mesma estrutura 

fatorial, com coeficientes de fidedignidade elevados (α1=0,92 e α2=0,94). Uma das críticas 

que pode ser dirigida a essa escala diz respeito ao tamanho da amostra utilizada, que foi de 

77 sujeitos, número que não oferece estabilidade para a inversão da matriz de correlações 

(Pasquali, 2003).   
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Outro estudo que concebeu os CCO como sendo um construto unidimensional foi o 

realizado por Pearce e Gregersen (1991). Estes autores compreenderam cidadania 

organizacional como sendo comportamentos extra-papel, e utilizam este termo para se 

referir a ações proativas que contribuem para o bem estar da organização. Os 

comportamentos de cidadania organizacional ou extra-papel podem ser descritos como 

aqueles: voltados a fazer sugestões para melhoria da organização; manter padrões de 

qualidade altos; orientar pessoas novas, mesmo que não necessário; buscar mais 

conhecimento sobre habilidades e técnicas relacionadas ao trabalho; realizar funções que 

não são obrigatórias, mas ajudam a organização; ajudar os outros com problemas 

relacionados ao trabalho e aceitar responsabilidades adicionais e/ou tarefas, embora possam 

aumentar a carga de trabalho. 

Esses autores desenvolveram, com base nos instrumentos de O’Reilly e Chatman 

(1986 apud Pearce & Gregersen, 1991), Smith, Organ e Near (1983) e Scholl (1979 apud 

Pearce & Gregersen, 1991), uma escala de 10 itens de auto-avaliação para medir tais 

comportamentos. Os itens foram submetidos à análise de componentes principais e o 

resultado indicou um único fator que explicava 57% da variância, com um α=0,92. 

A Tabela 1 apresenta a síntese das informações e  propriedades psicométricas das 

escalas unidimensionais encontradas na literatura. 
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Tabela 1: Medidas unidimensionais de Cidadania Organizacional e suas propriedades psicométricas 
 

Medidas de 
CCO 

Unidimensionais 

Autor 
(Ano) 

Dimensões / 
Itens e Desenho 

da escala 
Parâmetros Psicométricos 

Resultados 
dos Estudos 

de 
Validação 

Comportamentos 
de Cidadania 

Organizacional 
(CCO) 

Bateman e 
Organ 
(1983) 

Unidimensional 

30 itens 

Likert (7 pontos) 

Validade de construto   
(análise fatorial) 

 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) 

 

 

Confiabilidade (teste-
reteste)  

Fator único: 
CCO 

 

Momento 1:  

α=0,92  

Momento 2:  

α=0,94 

rsb = 0,80 

Comportamento 
Extra-papel 

Pearce e 
Gregersen 

(1991)   

Unidimensional 

10 itens 

 

Análise de componentes 
principais 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) Comportamento 
extra-papel 

Único fator – 
57% da 
variância 

                     
α=0,92 

 

Além das medidas unidimensionais foram identificados na literatura dois trabalhos 

meta-analíticos que indicaram em seus resultados a unidimensionalidade do construto CCO. 

O propósito da uma meta-análise é o de combinar informações de vários estudos para 

fornecer informações sobre as relações de interesse. Dessa forma, ao combinar informações 

de estudos independentes, mas similares, a meta-análise "tomaria emprestado o poder" de 

vários estudos para melhorar as estimativas dos parâmetros que são obtidos a partir de um 

único estudo (Erez, Bloom, & Wells, 1996). Assim, a meta-análise serve como uma 

ferramenta poderosa para as relações entre as variáveis do modelo de interesse, que vai 

além dessas estimativas que são obtidas a partir de uma amostra ou apenas algumas 

amostras.  
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LePine et al. (2002) investigaram diretamente a dimensionalidade do construto CCO 

através de uma revisão meta-analítica. Um dos objetivos deste estudo foi testar um modelo 

incondicional (sem covariáveis) para avaliar cada relação entre as dimensões dos CCO das 

pesquisas que foram realizadas e que tiveram como base as cinco dimensões definidas por 

Organ (1988) – altruísmo, cortesia, esportividade, virtude cívica, conscienciosidade. Estas 

análises foram realizadas para estimar os tamanhos de efeito das relações entre as 

dimensões de CCO no nível da população.  

Especificamente, LePine et al. (2002) descobriram que as cinco dimensões de Organ 

(1988) se apresentavam fortemente relacionadas (r=0,67). Apenas dois dos intervalos de 

confiança de 95% (as correlações entre esportividade e virtude cívica, e esportividade e 

conscienciosidade) incluíram valores inferiores a 0,70, o valor mínimo geralmente aceito 

para a consistência interna (Nunnally, 1978). Assim, com a possível exceção de 

esportividade, parece que as dimensões comportamentais estão altamente relacionadas entre 

si e as associações se aproximam ou excedem os níveis típicos de confiabilidade.  

Com base nestes resultados LePine et al. sugeriram que as medidas de cinco 

dimensões da CCO seriam mais bem visualizadas como "indicadores equivalente a CCO" e 

que "os estudiosos deveriam começar a pensar CCO como um construto latente" (p. 61). 

Para LePine et al. (2002), as cinco dimensões propostas por Organ (1988) parecem ser 

manifestações comportamentais do cooperativismo positivo no trabalho e a noção de CCO 

como construto latente derivaria de uma tendência geral do indivíduo que é cooperativo e 

útil em contextos organizacionais. Porém, os autores ressaltam que esta conceituação é 

pouco consistente com os elementos comportamentais incluídos na dimensão de promoção 

de afiliação e comportamento extra-papel,  propostas por Van Dyne, Cummings e McLean-

Parkes (1995).  
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Independentemente da limitação conceitual de CCO no estudo de LePine et 

al.(2002) o que se destaca no trabalho meta-analítico destes autores é a concepção de que os 

pesquisadores de CCO devem evitar, na condução de pesquisas e interpretação de 

resultados, focar as dimensões específicas de CCO. Para LePine et al. (2002), isso seria 

como “interpretar as relações com itens individuais de uma medida multi-item que compõe 

um construto unidimensional” (p. 61). Com isso, interpretar as relações diferenciais entre os 

indicadores poderia conduzir a incongruências, pois as diferenças observadas seriam 

ocasionadas por um provável erro de amostragem ou um reflexo da imperfeição inerente à 

relação de indicadores individuais.  

Com o objetivo de estender os estudos sobre a validade de construto das medidas de 

CCO, Hoffman et al. (2007) realizaram um estudo semelhante ao de LePine et al. (2002).  

O foco deste trabalho era na análise dos estudos baseados nas dimensões de Organ (1988), 

assim como no estudo de LePine et al. (2002) e nas dimensões de CCO-DO e CCO-DI, de 

Willians e Anderson (1991). Hoffman et al. (2007) buscaram testar modelos subjacentes de 

medidas de CCO utilizando meta-análise derivada da matriz de correlação dos estudos 

como input para a composição da análise fatorial confirmatória em diferentes modelos.  

Os resultados apontaram que a correlação estimada dos dois fatores CCO-DI e 

CCO-DO era de r=0,98, indicando pouca ou nenhuma diferenciação empírica entre eles. 

Conseqüentemente, os dois fatores foram configurados em um mesmo fator. Em essência, 

foi testado também o modelo de um fator, para as cinco dimensões de Organ (1988), que 

corresponde ao modelo de CCO de Lepine et al. (2002). Os exames dos índices de ajuste 

para o modelo foram adequados, (χ2(23)=258.84, p<0,05; RMSEA=0,058; CFI=0,99). Isto 

justificaria o suporte de um modelo de um único fator para explicar CCO como a melhor 

representação da relação entre as suas dimensões.  
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Medidas de Cidadania Organizacional com duas dimensões  

 

Para Smith et al. (1983), a cidadania organizacional possui uma dimensão do 

funcionamento individual e grupal mais próximo à cooperação, que é definida como uma 

ação diferente da produtividade. Sendo assim, essa cooperação manteria o equilíbrio interno 

da organização, envolvendo atitudes pró-sociais espontâneas no dia-a-dia para auxiliar 

terceiros. A medida desenvolvida por estes autores possui 16 itens, com escala Likert de 

cinco pontos, variando de muito característico a pouco característico e uma opção separada 

“não se aplica”. Participaram do estudo 422 empregados, em 58 departamentos de dois 

bancos dos Estados Unidos. Os dados foram analisados a partir de uma análise fatorial 

exploratória, a qual revelou dois fatores: 1) Altruísmo, o qual seria composto por um 

conjunto de itens que representam gestos de ajuda intencional a uma pessoa específica em 

situações de interação; e 2) Obediência generalizada, que possui itens relativos à forma 

consciente com que o trabalhador segue as normas organizacionais, tais como não fazer 

pausas extras durante o turno de trabalho, e ser pontual. Para os autores, esse 

comportamento parece representar algo semelhante ao cumprimento de normas 

internalizadas, que definem o que um bom empregado deve fazer. Nas análises realizadas 

por Smith et al. (1983), o Alpha de Cronbach tanto para a escala de Altruísmo como para a 

escala de Obediência foi de α=0,85. 

Em outros estudos que utilizaram esta medida, (Koh, Steers & Terbog, 1995; Organ 

& Konovsky, 1989; Podsakoff, Niehoff, Mackenzie & Williams, 1993), a solução de três 

fatores foi tida como a mais apropriada aos dados. Os itens de Altruísmo obtiveram cargas 

fatoriais satisfatórias neste fator. Já os itens de Obediência Generalizada, para estes três 

estudos, foram divididos, de diferentes formas, em dois outros fatores. Outro estudo 

(Dalton & Cosier, 1988) apresentou uma solução de quatro fatores. Em contraste com os 
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outras pesquisas, esses autores verificaram que três itens sobre altruísmo falharam por ter 

carga menor que 0,50 e os itens da dimensão obediência organizacional ficaram 

distribuídos em três fatores. Estes resultados sugerem que o fator altruísmo na medida de 

Smith et al. (1983), ao receber uma quantidade substancial de suporte empírico, apresenta-

se com um fator forte na explicação do construto cidadania organizacional, mas a estrutura 

adjacente da medida de obediência não possui um núcleo, um fator que determine 

claramente sua presença como parte do construto cidadania.  

Outro estudo de base bidimensional é o de Williams e Anderson (1991), que 

caracterizam a cidadania organizacional a partir de duas amplas categorias: os 

comportamentos que beneficiam a organização em geral (comportamentos de cidadania 

organizacional dirigidos à organização – CCO-DO, tais como: avisar previamente quando 

não vai ao trabalho, aderir regras informais para manter a ordem, não realizar intervalos não 

merecidos) e comportamentos que beneficiam indivíduos específicos e que indiretamente 

contribuem para a organização (comportamentos de cidadania organizacional dirigidos aos 

indivíduos – CCO-DI, tais como: ajudar colegas que estiveram ausentes, ter interesse pelas 

questões de outros colegas). A escala de Williams e Anderson (1991) foi composta por sete 

itens de CCO-DO e sete itens de CCO-DI, tendo por base itens de medidas já existentes de 

cidadania organizacional (Bateman & Organ, 1983; Organ, 1988; Smith et al. 1983). Além 

disso, os autores criaram uma medida de Comportamento Intra-papel do Empregado (CIP), 

com sete itens, para estabelecer a validade discriminante destas escalas. 

Com base nestes estudos, Williams e Anderson (1991) finalizaram sua medida com 

21 itens, com escala Likert sete pontos, que varia do discordo totalmente ao concordo 

totalmente. Foi utilizada uma análise fatorial exploratória, para uma amostra com 127 

trabalhadores. A partir dessas análises confirmou-se a estrutura de três fatores, sendo que 

todos os itens alcançaram cargas fatoriais superiores a 0,35, com exceção de um item de 
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CCO-DO. Pelo estudo de validade convergente foi constatada a presença de correlação 

entre os três fatores: CCO-DO e CCO-DI (r=0,43); CCO-DI e CIP (r=0,48); e CCO-DO e 

CIP (r=0,47). Os coeficientes de consistência interna para CCO-DO e CCO-DI foram, 

respectivamente, α=0,75 e α=0,88. 

Motowidlo e Van Scotter, em 1994, construíram e validaram um instrumento de 

CCO que tem como base a definição do construto como performance contextual, de 

Borman e Motowidlo (1993). Neste estudo, Borman e Motowidlo diferenciam a 

performance contextual da performance da tarefa. A performance contextual está 

relacionada à definição usual de CCO (Organ, 1988), ao conceito de comportamento 

organizacional pró-social (Brief & Motowidlo, 1986) e à espontaneidade organizacional 

(George & Brief, 1992). Ela pode ser definida como a eficácia com que os trabalhadores 

desempenham suas atividades e contribuem para o núcleo técnico, ultrapassando as 

atividades prescritas em seus cargos e moldando o contexto social e psicológico da 

organização. Já a performance da tarefa pode ser considerada como ações referentes ao 

cumprimento de obrigações e ao dever com a organização. Para este estudo, os autores 

aplicaram os 16 itens de escala graduada tipo Likert cinco pontos em 715 mecânicos da 

Força Aérea. Motowidlo e Van Scotter (1994) não forneceram muitas informações sobre 

como construíram os itens das duas subescalas e, da mesma forma, não utilizaram técnicas 

de estudo da validade de construto. A consistência interna para os 16 itens da escala foi de 

α=0,95. 

 Em 1996, Van Scotter e Motowidlo buscaram aperfeiçoar a medida de CCO que 

construíram e validaram em 1994, ao refinar o próprio conceito de performance contextual, 

associando-o a duas dimensões: a facilidade interpessoal e a dedicação ao trabalho. A 

facilidade interpessoal consiste em comportamentos orientados interpessoalmente que 

contribuem para o alcance de metas organizacionais e ajudam a manter o contexto 
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interpessoal e social, necessários para as ocorrências das performances de tarefa (encorajar 

a cooperação, remover barreiras ao desempenho, ajudar colegas de trabalho a desempenhar 

suas tarefas). Por sua vez, a dedicação ao trabalho está pautada em comportamentos auto-

disciplinados, tais como seguir regras, trabalhar arduamente e tomar iniciativa para resolver 

um problema no trabalho. Com isso, a nova medida de Van Scotter e Motowidlo (1996) 

passou a ter três dimensões, com seis itens para performance da tarefa, oito de dedicação ao 

trabalho e sete de facilitação interpessoal. Análises fatoriais exploratórias e confirmatórias 

foram realizadas para esta nova medida, encontrando fortes evidências para sustentar a 

estrutura de três dimensões. Com isso, encontrou-se na modelagem de equações estruturais 

CFI’s superiores a 0,90 (performance da tarefa - CFI=0,98; facilitação interpessoal - 

CFI=0,95; e dedicação ao trabalho - CFI=0,94). A escala de Motowidlo e Van Scotter 

(1994) ganhou destaque no campo das medidas de cidadania organizacional por ter sido a 

primeira escala desenvolvida para medir performance contextual. 

A Tabela 2 apresenta a síntese das informações e  propriedades psicométricas das 

escalas com duas dimensões encontradas na literatura. 
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Tabela 2: Medidas de Cidadania Organizacional com duas dimensões e suas propriedades 
psicométricas 
 
Medidas de CO 

com duas 
dimensões 

Autor 
(Ano) 

Dimensões / Itens 
e Desenho da 

escala 
Parâmetros Psicométricos 

Resultados 
dos Estudos 
de Validação 

Comportamentos 
de Cidadania 

Organizacional 
(CCO) 

Smith, 
Organ e 

Near 
(1983) 

2 dimensões 

16 itens  

Likert (5 pontos) 

Confiabilidade dos fatores 
altruísmo e obediência 
(Alpha de Cronbach)  

                     
α=0,85 

Comportamentos 
de Cidadania 

Organizacional 

(CCO) 

Williams e 
Anderson 

(1991) 

2 dimensões 

21 itens  

Likert (7 pontos) 

Consistência interna: 

CCO-DO  

CCO-DI  

Validade convergente  

CCO-DO e CCO-DI;  

CCO-DI e CIP; 

 CCO-DO e CIP 

 

α=0,75  

α=0,88 

 

r=0,43 

r= 0,48 

r=0,47 

Escala de 
Performance 
Contextual  

 

Motowidlo 
e Van 

Scotter 
(1994) 

Dimensões: 
performance da 
tarefa e 
performance 
contextual 

16 itens 
(performance 
contextual) 

Likert (5 pontos) 

 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) 

 

 

α=0,95 

Van Scotter 
e 

Motowidlo 
(1996) 

Dimensões: 
performance da 
tarefa (6 itens) 

Performance 
contextual com  2 
dimensões  

15 itens  

Likert (5 pontos) 

Performance da tarefa; 

 

Performance contextual:  

- Facilitação interpessoal 

- Dedicação ao trabalho 

CFI=0,98 

 

                     

CFI=0,95           

CFI=0,94 

Comportamento 
de Cidadania 

Organizacional 

Van Dyne e 
LePine 
(1998) 

2 dimensões 

13 itens 

Likert (7 pontos) 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) 

Comportamento de ajuda 

Voz 

 

            
α=0,94 

α=0,92 
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Medida de Cidadania Organizacional com três dimensões  

 

Podsakoff et al. (1990) desenvolveram uma escala tendo como base o conceito de 

cidadania organizacional e os cinco tipos de comportamentos discricionários definidos por 

Organ (1988): altruísmo (auxílio a outras pessoas em tarefas ou problemas 

organizacionais), cortesia (prevenção da ocorrência de problemas relacionados ao trabalho), 

esportividade (desejo do empregado de tolerar menos que em circunstâncias ideais, sem 

reclamar excessivamente, evitar reclamar, manter a atitude positiva, não se ofendem 

facilmente, não levar a rejeição de suas idéias como ofensas pessoais), conscienciosidade 

(buscar ir além dos requisitos mínimos dos papeis da organização) e virtudes cívicas 

(participação de forma responsável ou preocupação com a vida política da organização). A 

escala foi aplicada em uma amostra de 988 trabalhadores de diversas companhias 

petroquímicas dos Estados Unidos, Canadá e Europa. A medida foi composta por 24 itens, 

utilizando a escala Likert de sete pontos, variando de discordo totalmente a concordo 

totalmente. Foi utilizada a análise fatorial confirmatória, encontrando-se um bom ajuste 

entre os itens e seus respectivos fatores (TLI=0,94). Todos os valores do Alpha de 

Cronbach variaram de razoável a bom, com altruísmo, cortesia e esportividade com um 

α=0,85, conscienciosidade α=0,82 e virtude cívica α=0,70.  

Segundo Organ et al. (2006), diversos estudos empíricos (Bell & Menguc, 2002; 

Lam, Hui & Law, 1999; Moorman, Niehoff & Organ, 1993; Niehoff & Moorman, 1993) 

oferecem em seus resultados suporte para a estrutura de cinco fatores de cidadania 

organizacional, proposta por Organ (1988) e Podsakoff et al. (1990). Dois estudos 

transculturais, o de Lam et al. (1999), que investigaram a estrutura fatorial desta escala em 

quatro diferentes contextos culturais (EUA, Japão, Austrália, Hong Kong), e o de Hui, Lee 
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& Rousseau (2004), que estudaram as propriedades psicométricas da medida em 

trabalhadores chineses, confirmaram igualmente a estrutura de cinco fatores.  

Não obstante tais estudos tenham encontrado uma estrutura de cinco fatores para a 

escala de Podsakoff et al. (1990), Goodwin, Wofford e Whittington (2001) demonstraram 

que uma versão um pouco modificada da escala de 24 itens de Podsakoff et al. (1990) não 

apresentou uma estrutura fatorial de cinco fatores, produzindo somente um único fator com 

autovalor maior que 1. Sendo assim, os cinco fatores foram unidos em uma única dimensão, 

chamada de Cidadania Organizacional. Indo no mesmo sentido, Rioux e Penner (2001), ao 

conduzirem uma pesquisa com empregados, colegas de trabalho e supervisores, obtiveram 

resultados semelhantes aos de Goodwin et al. (2001). Nesta pesquisa, verificou-se que o 

modelo que mais bem se ajustava apresentava uma moderada validade convergente entre as 

dimensões, com uma fraca validade discriminante entre as subescalas (fatores).  Da mesma 

forma estes autores encontraram uma forte correlação entre as dimensões altruísmo e 

cortesia, as quais compartilharam uma variância de 53%.  

Embora a escala tenha sido concebida e validada em 1990 com cinco fatores, em 

1994, tendo por base a revisão do conceito de cidadania organizacional feita por Organ 

(1990), Podsakoff e Mackenzie, em um novo estudo, refinaram a medida, criando uma 

dimensão denominada Comportamento de Ajuda. Esta dimensão agrupou as dimensões 

cortesia e altruísmo da escala de Podsakoff et al. (1990) e acrescentou a esta dimensão os 

comportamentos de peacekeeping (mantenedor da paz) e cheerleading (encorajador). 

Diferentemente da primeira escala de 1990, Podsakoff e Mackenzie (1994) retiraram a 

dimensão preconizada por Organ (1988) referente à conscienciosidade, visto que tal 

dimensão não poderia ser visualizada como uma forma de comportamento discricionário 

em muitos contextos de trabalho. Com isso, a escala de Podsakoff e Mackenzie (1994) foi 

configurada com três dimensões: comportamento de ajuda, esportividade e virtude cívica. 
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Para os propósitos dessa pesquisa foram investigados 987 trabalhadores de uma companhia 

de seguro dos Estados Unidos. Os participantes responderam a 14 itens com escala Likert 

graduada de sete pontos. Foi empregada a análise fatorial confirmatória, modelando-se o 

comportamento de ajuda como um fator de segunda ordem para os itens peacekeeping, 

cheerleading, cortesia e altruísmo, enquanto virtude cívica e esportividade foram 

modelados como fatores de primeira ordem.  

Pelos resultados da análise fatorial confirmatória verificou-se um bom ajuste para o 

modelo (TLI=0,96; CFI=0,97). Além disso, todos os itens saturaram significativamente nos 

seus respectivos fatores. A consistência interna para cada uma das escalas foi boa 

(comportamento de ajuda α=0,89; virtude cívica α=0,82 e esportividade α=0,84). Não 

obstante tais resultados da análise fatorial tenham apontado um bom ajuste geral para 

modelo, verificou-se uma forte correlação entre as dimensões de ajuda e virtude cívica, 

dado que elas compartilham 53% da variância em comum. Isso pode sugerir que uma 

estrutura com menos fatores pode ser igualmente válida para explicar os CCO. Para o 

segundo estudo, os resultados foram bastante similares, com índices de ajuste TLI e CFI 

iguais. Os valores de consistência interna das escalas também foram elevados e próximos 

aos do primeiro estudo (comportamentos de ajuda α=0,90; virtude cívica α=0,80; 

esportividade α=0,83). 

A Tabela 3 apresenta a síntese das informações e propriedades psicométricas da 

escala com três dimensões encontradas na literatura. 
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Tabela 3: Medidas de Cidadania Organizacional com três dimensões e suas propriedades 
psicométricas. 
 

Medidas de 
CCO com três 

dimensões 

Autor 
(Ano) 

Dimensões / 
Itens e Desenho 

da escala 
Parâmetros Psicométricos 

Resultados 
dos Estudos 
de Validação 

Comportamentos 
de Cidadania 

Organizacional 
(CCO) 

Podsakoff, 
Mackenzie, 
Moorman e 
Fetter 
(1990) 

5 dimensões 

24 itens  

Likert (7 pontos) 

Validade de construto 
(modelagem de equações 
estruturais) 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) das dimensões: 

Altruísmo, cortesia e 
esportividade 

Conscienciosidade 

Virtude cívica  

TLI=0,94 

 

       

            
α=0,85 

                    
α=0,82 

α=0,70 

Podsakoff e 
Mackenzie 
(1994) 

3 dimensões 

14 itens 

Likert (7 pontos) 

Análise fatorial 
confirmatória verificou-se 
um bom ajuste para o 
modelo.  

Consistência interna dos 
fatores 

Comportamento de ajuda; 

Virtude cívica 

 Esportividade.  

TLI=0,96; 
CFI=0,97 

 

 

                              
α=0,89 

α=0,82 

α=0,84 

 

  

Medidas Multidimensionais de Cidadania Organizacional  

 

Van Dyne et al. (1994) definem CCO como um conceito global composto por 

distintas categorias substantivas correlacionadas e modeladas pela noção de cidadania 

cívica dentro da literatura da ciência política. Van Dyne et al (1994) desenvolveram uma 

escala de 34 itens, em uma escala Likert de sete pontos, para medir três categorias de CCO: 

obediência, lealdade e participação, tal como sugerido por Graham (1991). Por obediência 

organizacional, Graham (1991) compreende como sendo a aceitação da necessidade de 
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haver regras racionais e mecanismos de regulação que governem a estrutura organizacional, 

as descrições de cargo e as políticas pessoais. O fator lealdade organizacional diz respeito à 

identificação com os líderes da organização e a organização como um todo. Enquanto a 

participação organizacional corresponde a assuntos organizacionais que são guiados por 

padrões ideais de virtude, de manter-se informado e são expressos através do envolvimento 

completo e responsável da governança organizacional.  

A amostra foi composta com 85 supervisores de 48 organizações, os quais 

classificaram os CCO de 412 dos seus subordinados. A partir de um estudo de validade 

cruzada pela análise fatorial confirmatória foram testados os 37 itens iniciais. Verificou-se 

que a estrutura mais ajustada foi a de cinco fatores (χ2=1,803, gl=517; GFI=0,80; 

χ
2/GL=3,48), sendo excluídos três itens, permanecendo o total de 34 itens. Somaram-se às 

três dimensões iniciais duas novas dimensões: participação advocatícia e participação 

funcional. As estimativas de confiabilidade interna foram de α=0,83 para obediência, 

α=0,79 para lealdade, α=0,68 para participação social, α=0,84 para participação 

advocatícia, e α=0,75 para participação funcional.  

Outra medida multidimensional de CCO foi concebida por Siqueira (1995). Essa 

autora desenvolveu e validou a Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

(ECCO), primeira escala brasileira voltada a medir comportamentos de cidadania. Siqueira 

(1995) considerou a cidadania organizacional como sendo “um conjunto de ações 

espontâneas dos empregados, as quais trazem conseqüências benéficas à organização como 

um todo, não são incluídas nas exigências do papel formal, nem nos esquemas formais de 

recompensas e sanções previstos pela organização” (Siqueira, 2003. p.168). As cinco 

classes de comportamentos de cidadania, apontadas por Katz e Kahn (1978), como 

integrantes de ações inovadoras e espontâneas foram escolhidas por esta autora para 

denominar as dimensões que compõem sua escala. A medida de Siqueira (1995) possui 18 
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itens, os quais foram testados mediante análise fatorial. Esta análise revelou a existência de 

cinco fatores, que aparecem de forma coerente com a teoria de Katz e Kahn (1978). Destes 

cinco fatores, três apresentaram índices frágeis de precisão: proteção ao sistema (α=0,64), 

autotreinamento (α=0,51) e cooperação com colegas de trabalho (α=0,51). Dois fatores 

mostraram coeficientes de fidedignidade acima do mínimo esperado: criação de clima 

favorável à organização no ambiente externo (α=0,76); e sugestões criativas ao sistema 

(α=0,74). A autora considera que os baixos valores obtidos para a consistência interna dos 

três fatores devem-se ao fato de que a ECCO possui um número reduzido de itens. 

Fatores como altruísmo, virtude cívica, cortesia e esportividade são criticados por 

Siqueira, Gomide e Oliveira (2001) como não pertencentes à dimensionalidade do construto 

CCO, por representarem traços individuais dos sujeitos. Para estes autores, os 

comportamentos de cidadania representam uma classe de condutas dirigidas à organização 

empregadora, e as dimensões conceituais componentes desse construto devem ser 

construídas a partir de um conjunto de atos diferenciados. Para Siqueira et al. (2001) os 

traços individuais devem pertencer a categoria de antecedentes de CCO, não como 

dimensões ou núcleos conceituais que compõem o conceito. Além disso, estes autores 

assumem a postura de criticar as escalas de Bateman e Organ (1983), Smith et al. (1983) e 

Podsakoff et al. (1990), principalmente por não seguirem as cinco categorias de resposta 

espontânea e voluntárias apontadas por Katz e Khan (1978). 

Porto e Tamayo (2003) retomaram os estudos de Siqueira (1995) e desenvolveram e 

validaram a Escala de Civismo nas Organizações, baseada no instrumento elaborado por 

esta autora. Siqueira (1995) sugere o uso da expressão civismo nas organizações ao invés 

cidadania organizacional, por considerar o termo cidadania inadequado para expressar tais 

comportamentos. Com isso, Porto e Tamayo (2003) definiram civismo nas organizações 

como sendo atos espontâneos dos trabalhadores que beneficiam o sistema organizacional, e 
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as categorias desses atos também seriam as mesmas cinco classes definidas anteriormente 

por Katz e Kahn (1978). 

No estudo de Porto e Tamayo (2003) participaram 1.110 funcionários de 25 

empresas de Brasília das áreas de alimentação, educação, pesquisa, financeira e transporte 

aéreo. Com base na teoria e nos estudos de Katz e Kahn (1978), Porto e Tamayo (2003) 

desenvolveram 58 itens que foram agregados aos 18 da escala original de Siqueira (1995). 

Para avaliação dos itens, foi utilizada uma escala Likert de cinco pontos, variando entre 

nunca e sempre. A matriz foi considerada passível de fatoração, uma vez que o teste de 

adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin teve valor 0,95 e o quadrado do coeficiente 

de correlação múltipla apresentou coeficientes altos, acima de 0,90. Os cinco fatores 

explicam 45% da variância total.  

A estabilidade dos fatores foi constatada através do cálculo do coeficiente Alpha de 

Cronbach e indicou uma boa confiabilidade geral, acima de 0,80. O instrumento final ficou 

com 41 itens, divididos em cinco fatores: sugestões criativas ao sistema (α=0,91 e variância 

compartilhada de 25,6%), proteção ao sistema (α=0,80 e variância compartilhada de 6,2%), 

criação de clima favorável (α=0,90 e variância compartilhada de 3,8%), autotreinamento 

(α=0,84 e variância compartilhada de 2,5%), cooperação com os colegas (α=0,85 e 

variância compartilhada de 2,3%). Os autores ressaltaram que a variância explicada pelo 

fator sugestões criativas ao sistema, por ser superior aos demais fatores, poderia indicar 

uma estrutura unifatorial. Porém, argumentaram que cada um dos outros fatores explicam, 

pelo menos, 3% da variância o que, segundo Harman (1967), indicaria a presença de fatores 

relevantes. Sendo assim, optou-se pela manutenção da estrutura de cinco fatores. 

Moorman e Blakely (1995) também desenvolveram uma escala multidimensional de 

comportamentos de cidadania organizacional, tendo por base o conceito de cidadania 

cívica, utilizado por Graham (1989). Moorman e Blakely elaboraram uma medida com 19 
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itens com escala Likert de cinco pontos, sendo avaliadas as quatro dimensões preconizadas 

por Graham (1989), a saber: ajuda interpessoal (auxiliar os colegas de trabalho quando eles 

necessitam); iniciativa individual (comunicação com os colegas de trabalho para melhorar o 

desempenho individual e grupal); indústria pessoal (desempenho em tarefas específicas que 

vai além do requisitado pelo cargo) e incentivador leal (promoção da imagem 

organizacional a pessoas de fora da organização).  

Utilizando-se a análise fatorial confirmatória os autores verificaram que a estrutura 

de quatro fatores ajustava-se bem aos dados (CFI=0,91; TLI=0,90). Somente a dimensão 

indústria pessoal possui um Alpha de Cronbach abaixo de 0,70 (α=0,61). Para as dimensões 

ajuda interpessoal, iniciativa individual e incentivador leal, os valores de confiabilidade 

foram α=0,74, α=0,76 e α=0,86, respectivamente. Verificou-se ainda que as dimensões 

eram relativamente independentes ao passo que nenhum delas compartilhavam mais de 

24% da variância comum.  

Farh, Early e Lin (1997) desenvolveram uma escala chinesa de cidadania 

organizacional tendo por base cinco dimensões de comportamentos discricionários: 

altruísmo dirigido aos colegas (ajudar os outros com tarefas ou problemas organizacionais 

relevantes), conscienciosidade (comportamentos que transcendem os requisitos mínimos do 

papel), identificação com a organização (indica que o trabalhador realmente participa ou 

está preocupado com a vida da organização), harmonia interpessoal (evitar ganhos pessoais 

em detrimento dos outros) e proteção aos recursos da organização (evitar comportamentos 

negativos que abusam das políticas da companhia e recursos de uso pessoal). 

  Nos estudos finais de validade de construto da escala, Farh et al. (1997) 

administraram os 22 itens iniciais da medida a 227 trabalhadores de modo a testar se a 

estrutura de cinco fatores era consistente com a amostra. Após a exclusão de dois itens por 

baixas cargas fatoriais, os autores verificaram que a solução de cinco fatores era adequada 
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(TLI=0,91; GFI=0,87; CFI=0,92). Os valores do Alpha de Cronbach foram de α=0,87 para 

identificação com a organização e altruísmo com os colegas, α=0,86 para harmonia 

interpessoal, α=0,82 para conscienciosidade e α=0,81 para proteger os recursos 

organizacionais. Esta escala utilizou a técnica de escalamento Likert com sete pontos. 

Baseados no quadro conceitual de Van Dyne et al. (1995), que situa a cidadania 

organizacional dentro dos comportamentos extra-papel, Van Dyne e LePine (1998) 

desenvolveram uma medida de CCO com duas dimensões: comportamento de ajuda 

(comportamento cooperativo, que enfatiza pequenos atos de consideração; comportamento 

afiliativo, que constrói e preserva relações, além de enfatizar a harmonia interpessoal) e voz 

(comportamento de fazer sugestões inovadoras para mudanças e recomendar modificações 

para procedimentos padronizados mesmo quando os outros discordam). A medida 

desenvolvida a partir dessas dimensões possui 13 itens que fazem uso da escala Likert sete 

pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente. Adicionalmente a estes 

itens, Van Dyne e LePine (1998) utilizaram quatro itens da escala de comportamento intra-

papel (ECIP), de Williams e Anderson (1991), para realizar um estudo de validade 

discriminante. Vale ressaltar que a dimensão composta por comportamentos de ajuda, foi 

caracterizada pelos autores Van Dyne et al. (1995), como uma forma afiliativa de 

comportamento extra-papel. Dessa forma, para estes autores, CCO/ajuda é uma forma de 

comportamento extra-papel que fortalece as relações afetivas entre os membros da 

organização e geram estados emocionais positivos de seus membros, promovem menos 

conflitos e mais integração da equipe. 

A partir de uma amostra de 597 trabalhadores, Van Dyne e LePine (1998) testaram 

a estrutura de três fatores (comportamento de ajuda, voz e comportamento intra-papel) 

utilizando uma análise fatorial confirmatória. Os resultados apontaram que a estrutura de 

três fatores ajustava-se bem aos dados (GFI=0,92, CFI=0,95 e RMSEA=0,06). 
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Para construir sua escala de CCO, Rego (1999) assumiu a definição de cidadania 

organizacional de Organ (1997), a qual aproxima o conceito de CCO do de performance 

contextual (Borman & Motowidlo, 1993). Além disso, Rego (1999) realizou uma revisão da 

literatura empírica da área e, a partir do agrupamento de diversas dimensões presentes nas 

escalas já validadas de CCO, Rego (1999) propôs a operacionalização deste construto com 

quatro dimensões: a) harmonia interpessoal, contendo descritores pertinentes à harmonia 

interpessoal (Farh et al., 1997), participação (Van Dyne et al., 1994), desportividade 

(Podsakoff et al., 1997 apud Rego, 2002b), espírito de equipe, camaradagem e compartilhar 

experiências e conhecimento; b) conscienciosidade, que compartilha atos de obediência e 

proteção dos recursos da organização (Farh et al., 1997; Smith et al., 1983; Van Dyne et al., 

1994). É importante ressaltar que o termo conscienciosidade para Rego apresenta um 

significado diferente do utilizado por Podsakoff et al. (1990), que se refere aos 

comportamentos de ir além dos requisitos mínimos dos papeis da organização ; c) espírito 

de iniciativa, que incorpora comportamentos de iniciativa, disponibilidade para resolver 

problemas e procurar soluções alternativas para eles, espontaneidade para fazer sugestões 

construtivas de melhoria, dedicação ao trabalho e virtude cívica. Segundo Rego (2002b), 

para construir este fator foram analisadas e agrupadas as dimensões dos estudos de George 

e Brief (1992), Tsui, Pearce, Porter e Tripoli (1997), Moorman e Blakely (1995), Van 

Scotter e Motowidlo (1996), Van Dyne et al. (1994); d) identificação com a organização, 

que denota comportamentos de lealdade, esforços extras para beneficiar a organização, 

dedicação à organização e vontade de beneficiá-la mesmo aos custos de objetivos pessoais. 

De acordo com Rego (2002b), estes comportamentos estão presentes nas medidas de Van 

Dyne et al. (1994), Moorman e Blakely (1995) e Brief e Motowidlo (1986) e foram 

agrupados para constituir a dimensão de identificação com a organização. 
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 Para avaliar as quatro dimensões, Rego (1999) propôs uma medida com 36 itens de 

escala Likert sete pontos. Os resultados da análise fatorial confirmatória mostraram que 

quatro fatores explicaram cerca de 70% da variância. A consistência interna foi de α=0,93 

para harmonia interpessoal, α=0,91 para conscienciosidade, α=0,90 para espírito de 

iniciativa e α=0,77 para identificação com a organização. Em um estudo relacionando 

justiça organizacional e CCO, Rego (2002b) utilizou a escala de 1999, porém não 

encontrou índices de ajustamento satisfatórios. Com isso, o autor optou por retirar alguns 

itens, de acordo com os índices de modificação e os resíduos padronizados da escala, 

ficando a medida com 15 itens que apresentaram índices de ajuste aceitáveis. A 

confiabilidade para harmonia interpessoal foi de α=0,88, espírito de iniciativa, α=0,77, 

conscienciosidade, α=0,72 e identificação com a organização, α=0,67.  

A Tabela 4 apresenta a síntese das informações e  propriedades psicométricas das 

escalas de CCO compostas por quatro ou cinco dimensões. 

 
Tabela 4: Medidas de Cidadania Organizacional com quatro ou cinco dimensões e suas 
propriedades psicométricas. 
 

Medidas de CCO 
multidimensionais 

Autor 
(Ano) 

Dimensões / 
Itens e Desenho 

da escala 
Parâmetros Psicométricos 

Resultados 
dos Estudos 
de Validação 

Comportamento de 
Cidadania 

Organizacional 

Van 
Dyne, 

Graham e 
Dienesch 

(1994) 

5 dimensões 

34 itens 

Likert (7 pontos) 

Estrutura de 5 fatores.  

 

 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach)  

Obediência  

Lealdade  

Participação social 

Participação advocatícia   

Participação funcional 

χ
2=1,803, 

gl=517; 
GFI=0,80; 
χ

2/GL=3,48 

 

 

α=0,83 

α=0,79 

α=0,68 

α=0,84                       

α=0,75 
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Comportamentos de 
Cidadania 

Organizacional 

 

Siqueira 
(1995) 

5 dimensões 

18 itens 

Likert (5 pontos) 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) 

Criação de clima favorável à 
organização no ambiente 
externo 

Sugestões criativas ao 
sistema 

Proteção ao sistema  

Autotreinamento 

 Cooperação com colegas de 
trabalho  

 

 

α=0,76     

           
α=0,74 

           
α=0,64 

α=0,51                      

α=0,51 

Escala de Civismo 
nas Organizações 

Porto e 
Tamayo 
(2003) 

5 dimensões: as 
mesmas do estudo 
de Siqueira 
(1995)  

41 itens 

Likert (5 pontos) 

Cinco fatores explicam 45% 
da variância total  

Confiabilidade (Alphas de 
Cronbach) 

Sugestões criativas ao 
sistema   

Proteção ao sistema  

Criação de clima favorável 

 Autotreinamento  

Cooperação com os colegas  

Explicam 
45% da 
variância 
total          

           
α=0,91         

            
α=0,80 

α=0,90 

α=0,84                           

α=0,85 

Comportamentos de 
Cidadania 

Organizacional 

Moorman 
e Blakely 

(1995) 

4 dimensões 

19 itens 

Likert (7 pontos) 

Análise fatorial 
confirmatória dados.  

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach) 

Indústria pessoal  

Ajuda interpessoal  

Iniciativa individual  

Incentivador leal 

CFI=0,91; 
TLI=0,90 

     

             
α=0,61 

α=0,74 

α=0,76 

α=0,86 

Escala Chinesa de 
Cidadania 

Organizacional 

Farh, 
Early e 

Lin (1997) 

5 dimensões 

22 itens 

Likert (7 pontos) 

Solução de cinco fatores era 
adequada. 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach)  

Identificação com a 

TLI = 0,91; 
GFI=0,87; 
CFI=0,92 
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organização e altruísmo com 
os colegas,  

Harmonia interpessoal, 

Conscienciosidade  

Proteger os recursos 
organizacionais.  

α=0,87
                         

           
α=0,86   

α=0,82 

α=0,81 

Comportamento de 
Cidadania 

Organizacional 

Rego 
(1999)  

4 dimensões  

36 itens 

Likert (7 pontos) 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach)  

Harmonia interpessoal  

Espírito de iniciativa  

Conscienciosidade  

Identificação com a 
organização 

 

            
α=0,93 

α=0,90 

α=0,91 

α=0,77 

Rego 
(2002a, 
2002b) 

Dimensões: 
mesma de 1994 

15 itens 

Likert (7 pontos) 

Confiabilidade (Alpha de 
Cronbach)  

Harmonia interpessoal  

Espírito de iniciativa  

Conscienciosidade  

Identificação com a 
organização  

 

            
α=0,88 

α=0,77 

α=0,72 

α=0,67 

 

 

Essa seção ilustra a difusão existente na literatura sobre a dimensionalidade do 

construto cidadania, onde é possível identificar medidas que possuem de uma até cinco 

dimensões para explicar os comportamentos de CCO. Associa-se a essa pulverização o fato 

de que não existe um consenso sobre o conceito de CCO entre os estudiosos da área. Como 

forma de pontuar essa afirmação, pode-se situar a construção das escalas em cinco 

diferentes direções teóricas, que se aproximam em determinados pontos, mas se distanciam 

em outros.  

Em primeiro lugar, pode-se identificar escalas que foram construídas com base no 

conceito e nas dimensões de CCO, de Organ (1988), para quem os CCO seriam 



86 
 

“comportamentos discricionários, não direta ou explicitamente reconhecidos pelo sistema 

de recompensa formal, e que, no conjunto, promovem o funcionamento eficaz da 

organização” (p. 4). Essa definição está associada às cinco classes de comportamento 

altruísmo, cortesia, esportividade, virtude cívica e conscienciosidade, que, mesmo não 

mantendo a estrutura inicial, podem ser localizadas  nos estudos empíricos de Farh et al. 

(1997), Podsakoff et al. (1990), Podsakoff & Mackenzie (1994), Williams e Anderson 

(1991).  

 Outras escalas foram construídas tendo como a base o trabalho de Graham (1989, 

1991) no qual ele aproxima o construto cidadania organizacional da literatura política de 

cidadania cívica, e pontua a característica de participação do indivíduo como essencial para 

compor os CCO.  As medidas de Van Dyne et al. (1994) e Moorman e Blakely (1995), 

mesmo apresentando diferentes dimensões, situam seu referencial teórico nos estudos de 

Graham.  Já as medidas desenvolvidas por Siqueira (1995) e Porto e Tamayo (2003) foram 

construídas com base nas cinco classes comportamentais da psicologia social 

organizacional, de Katz e Kahn (1978), que é tida pelos estudiosos dos CCO como uma das 

bases teóricas que compõem este construto.  

Pode-se citar ainda aqueles autores que construíram suas escalas concebendo a 

cidadania organizacional como comportamentos extra-papel. Os estudos de Van Dyne e 

LePine (1998) e Pearce e Gregersen (1991) são exemplos dessa concepção. E, para 

finalizar, podem ser apontados os autores que concebem a cidadania organizacional como 

performance contextual, seguindo a definição dos autores Borman e Motowidlo (1993). Os 

estudos de Motowidlo e Van Scotter (1994) e Van Scotter e Motowidlo (1996) foram 

construídos com base nessa definição. O autor Rego (1999, 2002a, 2002b) também se situa 

neste contexto, na medida em que construiu sua escala com base no conceito de cidadania 
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organizacional de Organ (1997). Neste estudo Organ revisou o conceito de CCO de 1988 e 

aproximou sua definição da concepção de performance contextual.  

Figura 4 sintetiza as relações teóricas ora aqui apresentadas. 

 

Figura 4: Distribuição conceitual das medidas de cidadania organizacional. 
 
 

Na próxima seção será realizada uma síntese conceitual da dimensionalidade testada 

pelas medidas apresentadas.   

O estudo da dimensionalidade das medidas de cidadania organizacional: proposta de uma 
síntese conceitual 
 

Os estudos empíricos de validação de medidas de CCO indicaram a presença de 

níveis psicométricos satisfatórios para os diversos instrumentos. Porém, o que se destaca é a 

existência de diferentes dimensões associadas à explicação dos comportamentos de 

cidadania. Esta diversidade de fatores pode estar relacionada à própria falta de consenso 

sobre os conceitos que envolvem este construto. Outra hipótese levantada para explicar a 

grande quantidade de tipos de comportamentos de cidadania é a de que o construto pode ter 

natureza contextual/cultural, e que algumas dimensões possam existir em uma determinada 
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cultura e não em outra (Morrison, 1994; Farh et al.1997). Estudos, como o de Farh et al. 

(1997) apontaram a existência de dimensões universais e outras específicas. Estes autores 

encontraram, por exemplo, cinco dimensões de cidadania, mas apenas três eram evocadas 

nos estudos realizados Ocidente e as outras duas emergiram, especificamente, na cultura 

chinesa.  

Mesmo com diferenças conceituais e na estrutura dimensional, verifica-se nos 

diferentes estudos empíricos que, determinados comportamentos estão presentes em quase 

todas as escalas, como por exemplo, os comportamentos voltados para ajudar ou colaborar 

com os outros indivíduos dentro da organização. Podsakoff et al. (2000) identificaram ao 

menos 30 formas diferentes de comportamentos de cidadania organizacional na literatura e 

a presença de sobreposição conceitual de muitas dessas dimensões. Com base nesta 

tendência, foi realizada uma análise do conteúdo das diversas dimensões apresentadas na 

seção anterior. Após esta análise, foi elaborada uma proposta de dimensionalidade, sendo 

identificadas quatro macro-dimensões que, reunidas, compõem uma estrutura mais clara 

dos comportamentos que explicam a cidadania organizacional: comportamento de ajuda, 

iniciativa individual, defesa organizacional e empenho extra. A análise da dimensionalidade 

buscou agrupar, assim como no estudo de Rego (1999), as dimensões que se assemelham 

ou se sobrepõem, de acordo com a definição de um determinado fator ou dos conteúdos de 

seus descritores.  

A dimensão Comportamento de Ajuda compreende ações de ajudar voluntariamente 

os outros ou prevenir a ocorrência de problemas relacionados ao trabalho, tomando medidas 

para evitar indisposições ou atritos com os colegas de trabalho. Além disso, representa 

comportamentos de encorajamento e reforço à realização e ao desenvolvimento profissional 

dos colegas de trabalho. Esta dimensão dá suporte ao conceito de cidadania organizacional 

como sendo comportamentos: pró-sociais de auxílio a terceiro (Smith et al, 1983), 
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benéficos voluntários, que transcendem as obrigações formais (Organ, 1988, 1990), de 

promoção do bem-estar dos indivíduos (Brief & Motowidlo, 1986), da ajuda aos colegas de 

trabalho (Borman & Motowidlo, 1993), e da evitação de problemas e de conflitos 

interpessoais (Podsakoff et al. 1990).  

Mais detalhes sobre a proposta da dimensionalidade da macro-dimensão 

Comportamento de Ajuda pode ser visualizada na Tabela 5. 

Tabela 5: Fatores que compõem a macro-dimensão de Comportamento de Ajuda. 
 

Macro-
dimensão 

Dimensões 
Relacionadas 

Autores 

Comportamento 
de Ajuda 

 

 Altruísmo 
  

Farh, Early e Lin (1997); Podsakoff et al. (1990);  

Smith et al. (1983); Organ (1988) 

CCO dirigidos aos 

indivíduos  

Williams e Anderson (1991) 
 

Cheerleading 
(motivador)  

Podsakoff e MacKenzie (1994) 
 

Cortesia Podsakoff et al. (1990) 

Peacekeeping 
(Pacificador)  

Podsakoff e MacKenzie (1994) 
 

Facilitação interpessoal Van Scotter e Motowidlo (1996) 

Ajuda interpessoal  Moorman e Blakely (1995) 

Esportividade 
Organ (1988);  Podsakoff et al. (1990); Podsakoff e 
MacKenzie (1994) 

Participação Advocatícia Van Dyne, Graham e Dienesch (1994) 

Cooperação com colegas Siqueira (1995); Porto e Tamayo (2003) 

Comportamento de ajuda Van Dyne e LePine (1998) 

Harmonia interpessoal Rego (1999, 2002a, 2002b)  

 

A segunda macro-dimensão composta a partir dos estudos da dimensionalidade dos 

CCO foi denominada de Iniciativa Individual. Os comportamentos de Iniciativa Individual 
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são aqueles que envolvem atos de comunicação com outros colegas no ambiente de 

trabalho; busca da melhoria do desempenho grupal e individual; o engajamento político nos 

processos da organização, incluindo a expressão de opiniões e novas idéias; o 

encorajamento dos colegas a também se engajarem politicamente; e atos voluntários de 

criatividade e inovação, que podem ser pequenas modificações ou intervenções mais 

substanciais. Os comportamentos ligados à macro-dimensão Iniciativa Individual refletem 

atos de proatividade, em que os atores organizacionais se preocupam em participar 

ativamente da vida organizacional (Van Dyne et al. 1994); oferecem sugestões criativas 

para melhoria do sistema (Siqueira, 1995; Porto & Tamayo, 2003); participam em debates 

políticos e expressam suas opiniões sobre o que a estratégia da organização deve seguir 

(Graham, 1989, 1991); e se disponibilizam para resolver problemas e procurar soluções 

(Rego, 1999, 2002a, 2002b; Van Scotter & Motowidlo, 1996). A proposta da 

dimensionalidade da macro-dimensão Iniciativa Individual pode ser vista na Tabela 6. 

Tabela 6: Fatores que compõem a macro-dimensão de Iniciativa Individual. 
 

Macro-
dimensão 

Dimensões 
Relacionadas 

Autores 

Iniciativa 
Individual 

 

Participação 
Organizacional/ Social 

Van Dyne, Graham e Dienesch (1994)  
 

Sugestões criativas ao 
sistema 

Siqueira (1995); Porto e Tamayo (2003) 

Virtude cívica 
Graham (1989, 1991); Organ (1988, 1990); 
Podsakoff et al. (1990); Podsakoff e MacKenzie 
(1994) 

Voz Van Dyne e LePine (1998) 

Iniciativa Individual Moorman e Blakely (1995) 

Espírito de Iniciativa Rego (1999, 2002a, 2002b) 

Dedicação ao trabalho 
(tomar iniciativa para 
resolver um problema de 
trabalho) 

Van Scotter e Motowidlo (1996)  
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A terceira macro-dimensão desenvolvida é a Defesa da Organização, a qual 

especifica os seguintes comportamentos: promoção voluntária da imagem da organização 

fora do ambiente de trabalho; defesa da organização contra ameaças externas e contribuição 

para a boa reputação da organização. Moorman, Blakely e Niehoff (1998) sugerem que a 

perspectiva de defesa da organização, principalmente quando associada à noção de 

lealdade, seria diferente de outras formas de comportamentos de cidadania, embora 

recomendem que estudos empíricos para o teste da dimensionalidade do construto devam 

ser realizados. Sendo assim, comportamentos associados à macro-dimensão de defesa da 

organização envolveriam atos de: promoção da imagem da organização (Moorman & 

Blakely, 1995; Van Dyne et al. 1994), e de proteção do sistema e dos recursos 

organizacionais (Borman & Motowidlo, 1993, 1997; Farh, Early & Lin, 1997; George & 

Brief, 1992; Siqueira, 1995, Porto & Tamayo, 2003; Rego, 1999 e 2002a, 2002b). A 

proposta da dimensionalidade da macro-dimensão Defesa da Organização pode ser vista na 

Tabela 7. 

 
Tabela 7: Fatores que compõem à macro-dimensão de Defesa Organizacional. 

 

Macro-
dimensão 

Dimensões 
Relacionadas Autores 

Defesa 
Organizacional 

 

 
Incentivador Leal 

Moorman e Blakely (1995)  

Proteção ao 
sistema/recursos da 
organização 

Borman e Motowidlo (1993, 1997); Farh, Early e 
Lin (1997); George e Brief  (1992);  Siqueira 
(1995); Porto e Tamayo (2003); Rego (1999 e 
2002a, 2002b ) 

 

A quarta macro-dimensão estruturada foi a de Empenho Extra. Esta dimensão é 

composta por comportamentos de dedicação e empenho dos trabalhadores em prol da 

organização, incluindo realização de horas-extras; trabalhar mais que o necessário; 

participar de eventos que não são obrigatórios, mas que são considerados importantes; 

procurar estudar assuntos que possam contribuir para a melhoria do seu próprio 
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desempenho (auto-desenvolvimento); ler e manter-se informado sobre assuntos da 

organização. Essa dimensão corresponde aos conceitos de cidadania ligados: à realização 

de atividades que estão além dos pré-requisitos mínimos do papel (Moorman & Blakely, 

1995; Organ, 1988, 1990; Podsakoff et al. 1990; Van Dyne et al. 1994), a ações pró-ativas 

que contribuem para efetividade organizacional (Pearce e Gregersen, 1991), a trabalhar 

arduamente (Van Scotter & Motowidlo, 1996), e a buscar informações e conhecimentos 

que possam melhorar seus conhecimentos e habilidades, para desempenhar determinada 

tarefa (George & Brief, 1992, Siqueira, 1995; Porto & Tamayo, 2003). A proposta da 

dimensionalidade da macro-dimensão Defesa da Organização pode ser vista na Tabela 8. 

Tabela 8: Fatores que compõem a macro-dimensão de Empenho Extra. 
 

Macro-
dimensão 

Dimensões 
Relacionadas 

Autores 

Empenho Extra 
 

Conscienciosidade Organ (1988, 1990); Pordsakoff et al. (1990) 

Dedicação ao trabalho 
(trabalhar arduamente) 

 

Van Scotter e Motowidlo (1996) 
 

Comportamento extra-
papel 

 

Pearce e Gregersen (1991) 
 

Industria pessoal 
 

Moorman e Blakely (1995) 
 

Auto-treinamento 
 

George e Brief (1992), Siqueira (1995),  Porto e 
Tamayo (2003) 

Participação funcional 
 

Van Dyne, Graham e Dienesch (1994)  
 

 

 

Além das macro-dimensões ora aqui apresentadas, foram identificas na literatura 

duas outras dimensões que são apontadas por alguns estudos como sendo parte dos CCO, 

mas que não foram consideradas como componentes da cidadania organizacional: a 

obediência organizacional e a identificação com a organização. A obediência 

organizacional envolve um processo de aceitação e internalização das regras e 
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regulamentos organizacionais, resultando em uma adesão cega a estes. A razão para que 

este comportamento seja considerado como uma forma de cidadania está no fato de que 

todos os indivíduos têm de obedecer às normas, regras e procedimentos da empresa em 

todos os momentos. Portanto, um empregado que religiosamente obedece todas as regras e 

regulamentos, mesmo quando ninguém esteja olhando, é considerado como um "bom 

cidadão" (Podsakoff et al. 2000).  Comportamentos de obediência organizacional são 

descritos na literatura de cidadania organizacional como: aderir regras informais e seguir 

normas organizacionais para manter a ordem (Smith et al. 1983; Williams & Anderson, 

1991); seguir regras e procedimentos organizacionais (Borman & Motowidlo, 1993, 1997; 

Rego, 1999, 2002) e aceitar regras racionais e mecanismos de regulação da organização 

(Van Dyne et al. 1994).  

Embora a dimensão de obediência esteja presente na literatura de cidadania 

organizacional, estudos que utilizaram tal dimensão não apresentaram resultados 

consistentes quanto ao seu pertencimento ao construto (Koh, Steers & Terbog, 1995; Organ 

& Konovsky, 1989; Podsakoff et al., 1993). Estes estudos apontaram que o fator obediência 

não possui um núcleo, isto é, um fator que determine claramente sua presença como 

constituinte do atributo cidadania organizacional. Além disso, Van Dyne et al. (1995), ao 

situarem os CCO dentro dos trabalhos amplos de comportamentos extra-papel, sugeriram a 

exclusão da dimensão de obediência do conceito de CCO, pois essa dimensão envolveria a 

adesão de expectativas que são explícitas ou implícitas na definição do trabalho. Destarte, 

agrupar comportamentos de obediência, que por sua demonstram uma postura mais passiva, 

a uma definição de cidadania que conceba comportamentos de iniciativa, a partir de uma 

interferência mais proativa do sujeito na dinâmica da organização, tornaria o construto de 

CCO incongruente. Adiciona-se a isso, o fato de que o construto obediência tem 
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demonstrado validade discriminante em relação a outros construtos da área organizacional, 

o que apontaria sua independência (Costa e Silva, 2009).  

A proposta de não manter os comportamentos de obediência organizacional como 

constituintes dos CCO não implicaria na não manifestação, por parte dos cidadãos 

organizacionais, de gestos de obediência para com a organização, mas sim que estes gestos 

não compõem qualitativamente o construto. Os comportamentos de obediência à 

organização estão implícitos no papel do sujeito, mas a maneira como a obediência é 

retratada na literatura de cidadania se aproxima mais no conceito de obediência cega, que 

associa o papel do trabalhador ao subordinado, aquele que obedece cegamente as regras e 

normas (Costa e Silva, 2009), tal postura poderia dificultar os atos de inovação, de 

sugestões, de criatividade e de mudança associados as dimensões aqui propostas como 

constituintes do conceito de cidadania organizacional. 

Além da obediência, outra dimensão que aparenta uma incongruência teórica com 

cidadania organizacional é a identificação com a organização. Alguns estudos descrevem a 

identificação com a organização como a participação na vida organizacional (Farh , Early 

& Lin, 1997; Rego, 1999, 2002a, 2002b; Van Dyne et al. 1994). Tomando por essa 

perspectiva, esses comportamentos se enquadrariam na dimensão de iniciativa individual. 

No entanto, a identificação, segundo Mowday, Steers e Porter (1979) e Bar-Hayim e 

Berman (1992), corresponderia a um sentimento de se sentir parte da organização, estando 

mais associada à noção de comprometimento organizacional do que de cidadania 

organizacional. A identificação com a organização compartilha características do 

comprometimento atitudinal afetivo que, por ser uma atitude, seria um antecedente da 

intenção comportamental de cidadania organizacional, e não um componente deste 

construto. Por exemplo, se um trabalhador defende a sua organização de críticas externas, 

uma das bases ou motivos que poderiam explicar tal comportamento de defesa, seria a 
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atitude de gostar da organização e se identificar com ela.  

A partir da análise das diversas dimensões e descritores de medidas de cidadania 

organizacional realizada por esse estudo, bem como pelos razões apresentadas 

anteriormente, não se considerou as dimensões de obediência e identificação com a 

organização como constituintes dos CCO. Com isso, as quatro macro-dimensões 

(comportamentos de ajuda, iniciativa individual, defesa organizacional e empenho extra) 

ora apresentadas responderiam melhor pela constituição teórica do construto cidadania 

organizacional. 

Uma consideração a fazer, dia respeito ao conceito de cidadania dentro da cidadania 

organizacional. Na medida em que neste estudo as dimensões de cidadania organizacional 

foram agrupadas, apresentando características específicas que compõem uma síntese dos 

comportamentos de cidadania organizacional, e levando em consideração que na maioria 

dos estudos de cidadania organizacional o conceito de cidadania não é mencionado, 

resolveu-se aproximar as características da cidadania organizacional composta pelas quatro 

macro-dimensões do conceito de cidadania.  

Dessa forma, a cidadania organizacional estaria mais próxima das concepções de 

cidadania moderna, apresentadas por autores como Janoski e Gran (2002) e Smith (2002), 

nas quais o significado de cidadania não aparece apenas associado à esfera política. Smith 

(2002) aponta para definição de cidadão como aquele indivíduo que adere a um grupo, 

comunidade ou instituição, passando a emitir  padrões adequados de conduta, voltados para 

o bem-estar geral. Janoski e Gran (2002) apresentam um significado de cidadania associada 

à possibilidade de participação ativa e passiva dos sujeitos em sua relação com um Estado-

Nação. Com isso, a visão de ser um cidadão, atualmente, não se limita à noção de um 

sujeito identificado por seus direitos e deveres a um Estado-Nação, mas sim um indivíduo 

que esteja associado a qualquer grupo humano. Assim, essa atuação não se limitaria a 
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conhecer os seus direitos e agir da forma como se espera socialmente, mas sim na real 

possibilidade de contribuir de forma mais ativa para a melhoria do sistema ou grupo.  Dessa 

forma, a cidadania organizacional se aproxima da perspectiva moderna de cidadania cívica, 

em que os trabalhadores, assim como os cidadãos da sociedade civil tem direitos e deveres, 

e estão conscientes sobre os direitos relacionados à sua participação ativa. 

Considerações Finais 
 
 

Tendo em vista a grande quantidade de medidas de cidadania organizacional 

desenvolvidas por diferentes pesquisadores, pode-se verificar que se trata de um construto 

complexo, polissêmico e multifacetado. 

A falta de precisão sobre a dimensionalidade do fenômeno é um fator de destaque 

no campo dos estudos da cidadania organizacional, tendo autores que concebem o construto 

como sendo multidimensional (Moorman & Blakely, 1995, Organ, 1988, Podsakoff et al. 

1990; Podsakoff & Mackenzie, 1994; Rego, 1999 2002a, 2002b; Siqueira, 1995) e outros 

como sendo unidimensional (Bateman & Organ, 1983, Hoffman et al. 2007; LePine et al. 

2002; Pearce & Gregersen, 1991). Diante desse panorama buscou-se, através da análise das 

diferentes dimensões e descritores que compõe o construto de cidadania organizacional, 

compor uma síntese dimensional que favoreça a compreensão e proporcione maior clareza 

sobre quais atos estariam ou não ligados aos CCO. Tal análise suscitou na proposta de 

quatro fatores, que sintetizam os comportamentos identificados nas diversas medidas aqui 

apresentadas, bem como a proposta de exclusão e comportamentos que pertenceriam a 

outros construtos do campo organizacional. 

Desta forma, os diferentes tipos de comportamentos de cidadania presentes na 

literatura se agrupam nas seguintes categorias: comportamento de ajuda, defesa 

organizacional, iniciativa individual e os comportamentos de empenho extra. Tendo em 
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vista o fato de que quase todas as pesquisas de comportamento de cidadania foram 

influenciadas por Katz e Kahn (1966), talvez não seja surpreendente que essas dimensões 

se aproximem das dimensões de "inovador e espontâneo" e dos comportamentos que vão 

além dos requisitos do papel, propostos por estes autores. Assim, em certo sentido, as raízes 

de quase todas as formas de comportamentos de cidadania podem ser rastreadas no quadro 

conceitual desses autores e a proposta aqui apresentada não se distancia dessa base teórica.  

Um importante elemento para uma possível agenda de pesquisa sobre as medidas de 

cidadania organizacional refere-se à necessidade de estudos de validade discriminante, que 

permitam avaliar os limites desse construto com outros, tais como obediência 

organizacional, comprometimento, lealdade, dentre outros. Daí a importância de que sejam 

produzidas medidas mais abrangentes sobre o construto, que permitam delimitar bem o 

conjunto de descritores mais pertinentes à avaliação do fenômeno.  

Por fim, faz-se premente uma revisão contínua das medidas de cidadania 

organizacional, pois, embora uma medida possa ser válida em um determinado momento no 

tempo, em outro momento, ela pode não se mostrar tão acurada quanto antes (Jaros, 2009). 

Além disso, é necessário que as medidas de cidadania sejam competentes em refletir novas 

realidades de trabalho e levem em consideração a diversidade contextual e cultural.  
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ESTUDO
EMPÍRICO

 

  

ESTUDO EMPÍRICO: Construção, Desenvolvimento e Validação da Escala de Intenções 

Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCOrg) 

 

Introdução 
 

A partir da década de 1980 cresce o interesse dentro do campo do comportamento 

organizacional por conhecer as razões pelas quais alguns trabalhadores realizam atividades 

para além daquelas descritas pelos seus cargos, enquanto outros se limitam a realizar as 

atividades prescritas nos contratos formais de trabalho. Tais características são 

denominadas “Comportamentos de Cidadania Organizacional (CCO)”, ou somente 

“cidadania organizacional”.  

A cidadania organizacional pode ser definida como a manifestação de 

comportamentos benéficos voluntários que transcendem as obrigações formais e possíveis 

garantias de recompensas contratuais (Organ, 1990). Haja vista essa descrição mais geral, 

não há um consenso entre pesquisadores sobre as definições constitutivas e operacionais de 

cidadania organizacional, o que gera grandes questionamentos acerca de sua 

conceitualização e dimensionalidade, como já discutido anteriormente neste trabalho. Ao 

considerar os estudos empíricos que versam sobre a mensuração dos CCO, alguns 

problemas podem ser destacados: 1º) A polissemia do construto cidadania organizacional e 

a falta de consenso sobre quantas e quais dimensões representam mais adequadamente este 

fenômeno; 2º) A inexistência de uma medida de cidadania organizacional que busque 

realizar uma síntese teórica que leve em consideração em sua construção a complexidade da 

dimensionalidade do construto; e 3o) A incongruência entre um construto que se define 
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como comportamentos emitidos por trabalhadores, mas que, até o momento, só foi avaliado 

por meio de medidas de base puramente atitudinais. 

Tendo em vista contribuir para equacionar alguns dos problemas que cercam a 

pesquisa sobre cidadania organizacional, este estudo apresenta os resultados da construção 

e validação da Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional 

(EICCOrg). A nova escala diferencia-se de todas as disponíveis na literatura por mensurar 

intenções comportamentais, que são preditoras mais fortes do comportamento do que as 

atitudes (Ajzen, 1988). Adicionalmente, a sua construção buscou delimitar com maior 

clareza e precisão o conjunto de dimensões que devem definir o construto de cidadania 

organizacional, oferecendo uma perspectiva conceitual e de mensuração que possa reduzir a 

fragmentação e dispersão que marcam a pesquisa sobre este construto. 

 
A Dimensionalidade da Cidadania Organizacional 

 

Uma das mais controvertidas questões no estudo da cidadania organizacional refere-

se à dimensionalidade do construto, ou seja, falta um acordo mínimo quanto a forma como 

ele se estrutura teórica e empiricamente. As dimensões (conhecidas também como fatores 

ou componentes) constituintes dos comportamentos de cidadania organizacional têm sido 

caracterizados de diferentes formas, incluindo desde estudos com uma única dimensão 

(Bateman & Organ, 1983; Hoffman, Blair, Meriac & Woehr, 2007; LePine, Erez & 

Johnson, 2002) até estudos que atribuem cinco dimensões, como é o caso do estudo de 

Podsakoff, MacKenzie, Moorman e Fetter (1990) que inclui altruísmo, conscienciosidade, 

esportividade, cortesia e virtude cívica. 

A análise das dimensões constituintes do conjunto de medidas validadas de 

cidadania organizacional identificados na literatura revela a existência de mais de trinta 

distintos fatores, cuja combinação é diversificada nas diferentes medidas. A avaliação dos 
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conteúdos que definem esses fatores, bem como mais de 280 descritores associados aos 

itens dessas escalas, permitiu observar que a diversidade de conteúdos e definições dessas 

dimensões se estruturavam em torno de quatro macro-dimensões. A primeira, 

Comportamentos de Ajuda, inclui gestos voluntários de ajuda a um colega quando ele 

possui problemas relacionados ao trabalho; a demonstração da capacidade do trabalhador 

em lidar com conflitos interpessoais, facilitando a relação entre trabalhadores, a fim de 

manter um ambiente de trabalho harmonioso; o encorajamento e o reforço à realização e o 

desenvolvimento profissional dos colegas de trabalho; e a exibição de gestos de prevenção 

e planejamento, com o intuito de evitar problemas. Podsakoff, Mackenzie, Paine e 

Bachrach (2000) e Organ, Podsakoff e Mackenzie (2006) descrevem que os 

comportamentos de ajuda se sobrepõem conceitualmente a outras dimensões de cidadania 

organizacional, como cortesia (Podsakoff et al., 1990), altruísmo (Farh, Early & Lin, 1997; 

Podsakoff et al., 1990;  Smith et al., 1983; Organ, 1988); pacificador (Podsakoff & 

Mackenzie, 1994), “cheerleading” ou encorajador (Podsakoff & Mackenzie, 1994). As 

dimensões ajuda interpessoal (Moorman & Blakely, 1995), harmonia interpessoal (Rego, 

1999, 2002a , 2002ba) e facilitação interpessoal (Van Scotter & Motowidlo, 1986), também 

são fatores, identificados na literatura, que apresentam classes de comportamentos que se 

associam aos da dimensão comportamento de ajuda.   

A segunda macro-dimensão, que se aproxima conceitualmente de dimensões como 

participação organizacional (Van Dyne, Graham & Dienesch, 1994), sugestões criativas ao 

sistema (Siqueira, 1995; Porto & Tamayo, 2003), voz (Van Dyne & LePine, 1998), espírito 

de iniciativa (Rego, 1999, 2002a, 2002b) e virtude cívica (Graham, 1989, 1991; Organ, 

1988, 1990; Podsakoff et al.1990; Podsakoff & MacKenzie, 1994), é a Iniciativa 

Individual, que consiste em: comportamentos de comunicação com outros no ambiente de 

trabalho, buscando melhorar o desempenho grupal e individual; possuir engajamento 
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político nos processos da organização, incluindo a expressão de opiniões e novas idéias, 

além de encorajar os outros a fazer o mesmo; atos voluntários de criatividade e inovação, 

que podem ser pequenas modificações ou intervenções mais substanciais. 

Empenho Extra, sintetizada como a terceira macro-dimensão, corresponde à 

dedicação e empenho dos trabalhadores em prol da organização, incluindo realização de 

horas-extras; trabalhar mais que o necessário; participar de eventos que não são 

obrigatórios, mas que são considerados importantes; procurar estudar assuntos que possam 

contribuir para a melhoria do seu próprio desempenho; e ler e manter-se informado sobre 

assuntos da organização. Sobreposições conceituais existentes na literatura sobre CCO são 

encontradas entre a macro-dimensão Empenho Extra e as dimensões comportamento extra-

papel (Pearce & Gregersen, 1991), participação funcional (Van Dyne et al., 1994), 

dedicação ao trabalho (Van Scotter & Motowidlo, 1996), indústria pessoal (Moorman & 

Blakely, 1995) e conscienciosidade (Organ, 1988, 1990; Podsakoff el al.,1990). 

A última macro-dimensão é a de Defesa Organizacional, que compreende 

comportamentos de promover voluntariamente a imagem da organização fora do ambiente 

de trabalho; defender a organização contra ameaças externas; e contribuir para a boa 

reputação da organização. Esta dimensão está bem próxima conceitualmente das dimensões 

de Proteção ao sistema/recursos da organização (Borman & Motowidlo, 1993, 1997; Farh 

et al., 1997; George & Brief, 1992;  Siqueira, 1995; Porto e Tamayo, 2003; Rego, 1999, 

2002a, 2002b) e incentivador leal (Moorman & Blakely, 1995)  encontradas na literatura de 

cidadania organizacional. 

As quatro dimensões identificadas como os grandes eixos que definem o construto 

de cidadania organizacional podem constituir um modelo teórico mais parcimonioso e 

adequado para delimitar o conceito de cidadania organizacional, contribuindo para reduzir a 

fragmentação, a confusão conceitual e a falta de limites claros entre o construto e inúmeros 
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outros do campo do Comportamento micro organizacional. O modelo teórico que embasa a 

proposta de instrumento, tendo a sua validade empírica atestada, pode permitir  uma 

sistematização dos resultados já disponíveis na literatura e fornecer a base para a construção 

de modelos explicativos mais consensuais sobre o fenômeno. 

Adicionalmente, é importante destacar que o conjunto de instrumentos identificados 

na literatura para mensurar cidadania organizacional possuem uma característica em 

comum. Em sua grande maioria são escalas com base de avaliação atitudinal em que a 

medida da cidadania organizacional ocorre mais distante dos comportamentos do que 

medidas de intenções comportamentais.  

Haja vista que a estrutura dimensional para as quatro macro-dimensões supracitadas 

ainda não foi testada empiricamente, a área carece do desenvolvimento de uma nova 

medida, que reúna os descritores dessas macro-dimensões. Da mesma forma, a pesquisa 

sobre o construto pode avançar com o desenvolvimento de uma medida que vá além de 

atitude e avalie intenções comportamentais, elo mais próximo do comportamento 

propriamente dito, como proposto por Ajzen e Fishbein (1977). Esses autores elaboraram a 

Teoria da Ação Racional (TAR), que articula atitudes e comportamentos no componente 

intenções comportamentais, o qual serve como um preditor para as ações futuras. Com base 

em tal lacuna é que foi construída e validada a Escala de Intenções Comportamentais de 

Cidadania Organizacional (EICCOrg). 

 

Método 
 

           Participantes 

 
Para o conhecimento das propriedades psicométricas da EICCOrg foram 

selecionados, por amostragem por acessibilidade, 862 trabalhadores. Dos 862 casos iniciais, 
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95 foram excluídos do banco de dados final por possuírem um valor de soma superior a 12 

na Escala de Validade (detalhes na sub-seção Instrumentos), totalizando 767 participantes. 

Estes trabalhadores estão lotados em empresas do setor primário (37,1%), secundário 

(14,3%) e terciário (48,6%) da economia, situadas na Bahia e Pernambuco. 33% dos casos 

foram coletados em Vitória da Conquista (BA), 25,3% em Juazeiro (BA), 17,4%, em 

Petrolina (PE), 13,1% em Luís Eduardo Magalhães (BA), 6,4% em Barreiras (BA) e 4,7% 

em Salvador  (BA). Apresentando características culturais distintas, as três regiões foram 

escolhidas com o intuito de aumentar a variabilidade da amostra e aumentar o poder de 

generalização dos resultados de validação.  

Dos 767 casos válidos, 60% eram do sexo masculino, sendo a média de idade de 

30,24 anos (DP=11,74). 73,7% possuem nível médio completo e 16,1% são de nível 

superior. 46,5% dos pesquisados são solteiros e 42,1 %, são casados, sendo que 52,2% não 

possuem filhos. A maior parte dos trabalhadores possui uma renda mensal que varia de R$ 

546,00 a R$ 1.635,00, o que corresponde a um total de 55,8% da amostra. O tempo médio 

de trabalho no cargo/função desempenhada atualmente pelo trabalhador foi de 2,78 

(DP=3,84)anos. Em relação às organizações investigadas, 34,8% possui acima de 500 

trabalhadores e 21,1%, de 250 a 499 empregados. A grande maioria das empresas é 

particular (81,2%), sendo 15,6% da amostra composta por empresas públicas. 

  Instrumentos 

 
Para a construção da Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania 

Organizacional (EICCOrg) foram utilizados os mais de 280 descritores mapeados no 

conjunto de instrumentos validados encontrados na literatura, sendo desenvolvidos 

inicialmente 59 itens. Estes itens foram submetidos à análise de seis juízes (especialistas na 

área organizacional), os quais foram requisitados a avaliar se eles se referiam ao construto 
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avaliado e identificar o fator o qual o item pertence. Solicitou-se ainda que os juízes 

apontassem comentários e sugestões para aperfeiçoamento do item. 

A análise de juízes resultou na exclusão de 17 itens (três retirados pela falta de 

consenso quanto ao construto medido; e 14 por não haverem concordância a qual fator 

pertenciam). Os 42 itens restantes foram assim submetidos à análise semântica, que é a 

aplicação da versão inicial do instrumento a alguns sujeitos para os quais o instrumento foi 

desenvolvido, com o intuito de saber se os itens estavam sendo bem compreendidos pelo 

público alvo (Pasquali, 2003). Os resultados da análise semântica foram combinados com 

uma revisão crítica aprofundada sobre o conjunto de itens, no sentido de melhorar a 

qualidade técnica geral da medida. Sendo assim, a versão operacional da EICCOrg foi 

desenvolvida com 42 itens, distribuídos nas quatro macro-dimensões apresentadas, 

resultando em: quinze itens para avaliar a macro-dimensão Comportamentos de Ajuda, 

nove de Iniciativa Individual, quinze de Empenho Extra e três de Defesa da Organização. 

A construção da EICCOrg se respaldou nos pressupostos teórico da  Teoria da Ação 

Racional (Ajzen & Fishbein, 1977), a qual articula atitudes e comportamentos  no 

componente intenções comportamentais. Dessa maneira, ao criar situações passíveis de 

ocorrência no cotidiano das organizações, em que os atores organizacionais devem se 

posicionar frente a diferentes opções ou decisões, buscam-se conhecer suas intenções a agir 

de uma forma mais ou menos cidadã para com a organização. Para tanto, cada item da 

EICCOrg foi construído de modo a expor o sujeito a uma situação-dilema, em que ele deve 

se posicionar em relação a dois comportamentos mutuamente opostos, separados por uma 

escala de diferencial semântico (Osgood, Sucie & Tannenbaum, 1957), com sete intervalos 

de resposta. 

A Figura 5 apresenta o formato dos itens da EICCOrg. Nesse exemplo é 

apresentado um item referente à macro-dimensão Empenho Extra. O formato dos itens da 
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EICCOrg segue o mesmo padrão dos itens da Escala de Intenções Comportamentais de 

Comprometimento Organizacional (EICCO), construída e validada por Menezes e Bastos 

(2010). 

 

Sua organização lhe solicita a realização de uma tarefa que, até então, você nunca tinha feito. 
Ao perceber que esta atividade tem um nível de complexidade alto, o que você faria? 

Não buscaria completar a tarefa. 

   

       
 

Buscaria completar a tarefa. 
               

 
Figura 5: Modelo de item da EICCOrg. 

 
Adicionalmente aos itens da EICCOrg, foram construídos três itens de validação, 

chamados de Escala de Validade, que têm como função averiguar a consistência das 

respostas dos sujeitos, ou seja, verificar se o sujeito respondeu com a devida atenção ou se 

não entendeu a tarefa de resolução da escala. Para a elaboração da Escala de Validade, 

criaram-se itens que descrevessem situações absurdas ou extremas em que seja comum que 

a grande parte dos sujeitos avaliados discorde da idéia apresentada. Espera-se que o 

somatório das respostas para esses itens não ultrapasse um valor superior a 12, o que 

corresponderia a pelo menos um item ter valor de resposta acima de 4, na escala de 7 

pontos, e os demais itens, o valor 4 de resposta. Entende-se assim que um somatório acima 

de 12 para os três itens demonstraria forte concordância ou aceitação da situação extrema 

ou condição absurda que lhe é oferecida. 

Finalmente foram investigadas características pessoais e profissionais, tais como: 

sexo, idade, estado civil, tempo de serviço, tamanho da empresa, dentre outras. 
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Procedimentos para Coleta de Dados 

 
 

Os dados foram coletados nas organizações no momento do expediente, e a 

aplicação foi acompanhada por um agente de pesquisa previamente treinado para a 

aplicação do questionário. De um modo geral, a aplicação da EICCOrg foi auto-

administrada, não obstante a supervisão do agente de pesquisa, para dirimir possíveis 

dúvidas sobre a forma de resolução da escala.   

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia sob o nº do protocolo 42/2009. Sendo 

assim, todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações éticas 

previstas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (1996), e na Resolução 

016/2000, do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2000). 

 

Procedimentos para Análise de Dados 

 
 

Para o estudo da validade de construto foram empregadas diferentes técnicas 

psicométricas da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e da Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

Quando a TRI é utilizada para a validação de escalas psicológicas, deseja-se saber, 

basicamente, se as categorias de resposta de um item são bem discriminativas, além da 

maneira como elas estão ordenadas no continuum da avaliação do construto. Sabendo-se 

que a boa qualidade de análises estatísticas, tal como a Análise Fatorial, está sob a 

dependência do grau de heterogeneidade da amostra, geralmente adota-se como um critério 

indicativo de boa variabilidade do item o intervalo 15-85% (Yela, 1956 apud Sisto, Santos 

& Noronha, 2006). Isso significa que, se um item apresenta um valor inferior a 15% de 

variabilidade em uma dada categoria de resposta, deve-se pensar se realmente são 
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necessários todos os níveis de intensidade previamente compostos em termos de uma escala 

graduada para a avaliação do fenômeno desejado. 

Ao ser observada uma baixa variabilidade geral das categorias e a conseqüente 

polarização das respostas nos extremos da escala, optou-se pela dicotomização da medida, 

sendo todas as técnicas estatísticas utilizadas para dados categóricos, medidos no nível 

nominal. Com isso, a medida passou a ser interpretada a partir de duas categorias: 1 - 

“apresenta CCO” e 2 – “não apresenta CCO”. A partir da dicotomização da escala, o 

primeiro procedimento adotado, utilizando, a TCT foi a realização de uma análise de 

componentes principais, a partir do cálculo das correlações tetracóricas entre todos os itens 

da EICCOrg. Com isso, buscou-se verificar qual a estrutura fatorial que responde pela 

melhor variância explicada do construto. Embora Hair, Anderson, Tatham e Black (2005) 

considerem que o valor mínimo de carga fatorial para escalas graduadas deva ser de, pelo 

menos, 0,30 para um tamanho amostral acima de 350 sujeitos, esta pesquisa adotou o 

critério de 0,40, dada a redução dos intervalos de resposta por conta da dicotomização da 

escala. A análise fatorial com base na correlação tetracórica foi realizada pelo emprego do 

software Microfact.  

Pela TRI, a EICCOrg foi submetida à Análise Fatorial com Informação Completa 

(Full Information Factor Analysis - FIFA), visando ir além da investigação das 

intercorrelações entre os itens para o estudo da matriz quadrangular, tendo por base os 

vetores de respostas aos itens. Tal procedimento fez uso do software Testfact 4.0. 

Posteriormente, foi realizada a análise de itens considerando o modelo logístico de três 

parâmetros, calculando-se assim os parâmetros de discriminação (a), dificuldade (b) e 

acerto ao acaso (c). Para este estudo, a discriminação diz respeito à capacidade de um item 

discriminar indivíduos que exibem comportamentos de cidadania organizacional de sujeitos 

que não demonstram tais comportamentos. Um item pode ser considerado razoavelmente 
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discriminativo quando a>0,35, bem discriminativo com a>0,50 e de ótima discriminação 

quando a>1,00.  

O parâmetro b considera a dificuldade que um indivíduo apresenta em aceitar um 

CCO. Considerando que, pela TRI, os valores de dificuldade podem variar de -3,00 a 

+3,00, não é recomendado que os itens apresentem níveis extremos de dificuldade, isto é, 

não devem apresentar valores inferiores a -2,00 ou superiores a +2,00, sob pena de um 

aumento significativo nos erros de estimativas e na produção de resultados falsos positivos 

ou falsos negativos. O ideal, de fato, é que os itens estejam situados dentro da faixa de 

validade da medida, dada pela Curva de Informação do Teste. 

Já o parâmetro c corresponde à probabilidade de um indivíduo com baixo nível de 

cidadania organizacional concordar com um CCO ao acaso, isto é, de um indivíduo 

mostrar-se adepto a uma postura comportamental que não é condizente com a realidade. 

Quanto mais próximo de 0,00, menor o viés de resposta, ou seja, menor a probabilidade de 

que o sujeito esteja tentando exibir comportamentos de cidadania organizacional sem de 

fato o possuírem. 

Finalmente, utilizou-se o modelo Rasch para a análise de resíduos da escala, com o 

intuito de verificar padrões de resposta não-esperados para os itens. Nessa análise, os 

parâmetros avaliados são o infit mean square, que atenua a importância dos resíduos 

extremos, isto é, reflete a falta de ajuste entre as respostas de sujeitos com elevada 

cidadania em itens em que se esperaria que ele respondesse de forma cidadã, mas não o fez 

(erro inesperado), e a demonstração de respostas de elevada cidadania por parte de sujeitos 

com baixa cidadania (acerto inesperado). O infit busca verificar discrepâncias próximas do 

nível do traço latente do indivíduo, ou seja, do real nível de cidadania do trabalhador, e 

possui uma menor sensibilidade a resíduos em situações extremas. Já o outfit mean square, 

que não faz essa atenuação, mostra-se mais sensível a resíduos extremos (casos outliers), 
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em que o desajuste do item ou sua discrepância ocorre distante do nível do traço latente do 

sujeito. Com isso, ou o sujeito não adere a itens muito fáceis para seu nível no traço ou 

acerta itens muito distantes do seu nível.  

Para amostras maiores (n>1000) os índices infit e outfit devem situar-se entre 0,80 

(que caracteriza a presença inaceitável de respostas na direção inesperada, ou seja, erros e 

acertos inesperados) e 1,20 (que caracteriza o item como muito mais discriminativo que a 

previsão feita pelo modelo Rasch, Bond & Fox, 2007). Tanto no caso do infit como no do 

outfit buscam-se itens que apresentem índices próximos de 1,00 e que não estejam muito 

acima de 1,20 (Wright & Stone, 2004). Como a amostra deste estudo possui menos de 

1.000 participantes, foram adotados os limites 0,70-1,30 para o infit e o outfit. A análise de 

resíduos pelo modelo Rasch foi realizada no Winsteps. 

Uma vez garantida a validade de construto pela TCT e pela TRI, procedeu-se ao 

exame da fidedignidade da EICCOrg, a partir de dois métodos. Primeiro, calculou-se a 

Função de Informação do Teste (TIF), tendo por base a soma do conjunto das funções de 

informação dos itens. A TIF produz a Curva de Informação do Teste, a qual mostra para 

que faixas de níveis de teta o teste é particularmente válido e para que faixas ele não o é 

(Pasquali, 2003). A qualidade da informação do item aumenta quando: a) o parâmetro b se 

aproxima de teta; b) quanto maior for o parâmetro a; e c) quanto mais o valor do parâmetro 

c se aproxima de zero. O valor da TIF deverá ser maior ou igual a 10,0, valor considerado 

por Hambleton (2004) como ideal para a garantia de uma boa precisão da medida. Foi 

empregado o BILOG 3.0 para o cálculo da TIF e a produção da Curva de Informação do 

Teste.  

Por último, foi calculado o coeficiente Kuder-Richardson (KR). De acordo com 

Hair, Anderson, Tatham e Black (2005), um valor para o KR superior a 0,70 já pode ser 

considerado satisfatório. Para o exame da consistência interna foi empregado o PASW18.0. 
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Resultados e Discussão 
 

Com a realização da análise fatorial por correlações tetracóricas, pela TCT, testou-se 

inicialmente a estrutura teórica para as quatro macro-dimensões do modelo teórico proposto 

para a escala, as quais nessa seção serão chamadas de dimensões ou fatores. Para essa 

estrutura de quatro fatores, verificou-se uma falta de ajuste na saturação item-fator para a 

maior parte dos 42 itens da escala, ocorrendo o mesmo quando testada a estrutura de três e 

dois fatores. 

Concluiu-se que o modelo fatorial mais bem ajustado foi o unidimensional, tendo 

por base as seguintes evidências: 1) Um elevado eigenvalue para o primeiro fator em 

comparação com o segundo. O eigenvalue para o fator 1 foi de 20,165, enquanto para o 

segundo fator foi de 1,619, seguido de 1,263 e 1,202 para os fatores 3 e 4, respectivamente. 

O screeplot mostrou assim que o ponto de inflexão da curva (elbow) encontra-se justamente 

no fator 2, sendo que a diferença entre as variâncias explicadas a partir deste fator são 

pouco significativas (ver Figura 6); 2) Testando-se o pressuposto de unidimensionalidade 

da medida a partir da rotação oblíqua (Promax) da matriz de intercorrelações tetracóricas, 

verificou-se uma forte correlação entre o primeiro fator e um hipotético fator de segunda 

ordem (r=0,70; p<0,01), mostrando que, ainda que houvesse um segundo fator, ele estaria 

tão correlacionado com o primeiro que demonstraria sobreposição conceitual entre as 

dimensões; 3) O índice de ajuste (Goodness-of-Fit Index - GFI) para o modelo foi de 

0,9875, bem acima de 0,90 indicado por Weston e Gore (2006) como um bom nível de 

ajuste para o modelo.Para o modelo unidimensional, pela TCT, houve um item com carga 

fatorial inferior a 0,40. 
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Figura 6: Screeplot para os itens da EICCOrg. 
 

O estudo da dimensionalidade da EICCOrg com o uso da FIFA (TRI) apresentou 

resultados próximos à análise fatorial por correlações tetracóricas, confirmando-se 

igualmente a estrutura unidimensional da medida. No entanto, sete itens apresentaram carga 

fatorial abaixo de 0,40, sendo três itens do fator empenho, três do fator ajuda e um do fator 

defesa. A porcentagem da variância explicada para um fator foi de 36,94%, seguido de 

5,24% para o segundo fator e 4,33% e 2,23% para o terceiro e quarto fatores, 

respectivamente. 

Considerando a calibração dos itens a partir do modelo logístico de três parâmetros, 

de um modo geral quatro itens apresentaram estimativas fora dos limites esperados. O 

primeiro item da dimensão Ajuda apresentou um valor de dificuldade inferior a -1,62, 

limite mínimo da faixa de validade apresentada na Curva de Informação do Teste (ver 

Figura 7); e o item 21, da dimensão Empenho, um valor de discriminação inferior a 0,35. 

Os itens 5 e 35 não foram calibrados por apresentarem um ângulo de discriminação inicial 

(a) menor do que -0,15. 
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Figura 7: Faixa de validade da EICCOrg, apresentando-se os limites mínimo e máximo para o nível 
de dificuldade dos itens. 

 

Pela análise de resíduos via TRI, a média do infit foi de 1,00 (DP=0,21) e do outfit, 

de 0,90 (DP=0,35), indicando que a maior parte dos itens foi respondida dentro do padrão 

esperado que, nesse caso é de 1,00. Considerando os valores do infit por item, observou-se 

que a amplitude encontra-se entre 0,71 e 1,92, tendo a presença de quatro itens acima de 

1,30 (overfit), não havendo itens abaixo de 0,70 (underfit). Já para os valores do outfit, os 

itens encontraram-se no intervalo 0,46-2,30, tendo a presença de cinco itens com overfite 

doze com underfit. 

A síntese das informações de todos os parâmetros psicométricos avaliados para cada 

um dos itens da EICCOrg pode ser visualizada na Tabela 10. Os critérios mínimos 

estabelecidos para a avaliação da qualidade psicométrica dos itens encontram-se abaixo da 

tabela. 
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Tabela 9: Parâmetros Psicométricos da EICCOrg, avaliados pela TCT e pela TRI. 
 

Itens* 
AF 

(TCT)1 
AF 

(TRI)1 
a2 

(S.E.) 
b3 

(S.E.) 
c4 

(S.E.) 
Infit5 Outfit5 

AJUDA_1 0,70 0,31 
1,22 

(0,15) 
1,89 

(0,19) 
0,003 
(0,01) 

1,04 1,68 

INICIATIVA_2 0,66 0,70 
1,95 

(0,17) 
-0,87 
(0,06) 

0,002 
(0,01) 

0,86 0,67 

EMPENHO_3 0,60 0,58 
1,38 

(0,12) 
-0,83 
(0,08) 

0,003 
(0,01) 

0,99 0,87 

INICIATIVA_4 0,60 0,61 
1,49 

(0,14) 
-0,65 
(0,07) 

0,004 
(0,01) 

0,96 0,83 

EMPENHO_5 0,73 0,37 - - - 1,24 1,27 

EMPENHO_6 0,60 0,18 
0,63 

(0,09) 
-0,33 
(0,14) 

0,004 
(0,01) 

1,44 1,51 

AJUDA_7 0,45 0,66 
1,97 

(0,21) 
-1,09 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,96 0,56 

AJUDA_8 0,83 0,81 
2,20 

(0,23) 
-1,04 
(0,06) 

0,003 
(0,01) 

0,84 0,48 

AJUDA_9 0,69 0,28 
0,58 

(0,08) 
0,26 

(0,14) 
0,004 
(0,01) 

1,33 1,43 

EMPENHO_10 0,66 0,45 
1,30 

(0,13) 
-0,92 
(0,09) 

0,003 
(0,01) 

1,08 1,15 

AJUDA_11 0,37 0,27 
0,78 

(0,09) 
-0,22 
(0,11) 

0,003 
(0,01) 

1,32 1,37 

DEFESA_12 0,63 0,35 
0,78 

(0,09) 
-0,06 
(0,10) 

0,003 
(0,01) 

1,25 1,23 

EMPENHO_13 0,40 0,84 
2,47 

(0,20) 
-0,39 
(0,06) 

0,022 
(0,03) 

0,71 0,60 

EMPENHO_14 0,44 0,70 
2,22 

(0,18) 
-0,67 
(0,05) 

0,002 
(0,01) 

0,88 0,73 

EMPENHO_15 0,48 0,80 
2,31 

(0,18) 
-0,56 
(0,05) 

0,002 
(0,01) 

0,78 0,61 

INICIATIVA_16 0,44 0,58 
1,40 

(0,13) 
-0,74 
(0,08) 

0,003 
(0,01) 

0,98 1,00 

EMPENHO_17 0,46 0,69 
1,76 

(0,14) 
-0,30 
(0,06) 

0,002 
(0,01) 

0,89 0,83 

INICIATIVA_18 0,44 0,62 
1,47 

(0,14) 
-0,61 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,96 0,92 

EMPENHO_19 0,42 0,73 
1,87( 
0,15) 

-0,62 
(0,06) 

0,002 
(0,01) 

0,86 0,73 

AJUDA_20 0,43 0,68 
1,95 

(0,19) 
-1,02 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,91 0,61 

EMPENHO_21 0,44 -0,22 
0,23 

(0,05) 
0,44 

(0,37) 
0,005 
(0,02) 

1,92 2,30 

AJUDA_22 0,64 0,56 
1,24 

(0,11) 
-0,48 
(0,08) 

0,002 
(0,01) 

0,97 0,98 

EMPENHO_23 0,64 0,69 
1,80 

(0,16) 
-0,45 
(0,06) 

0,007 
(0,02) 

0,91 0,73 

EMPENHO_24 0,66 0,68 
2,11 

(0,16) 
-0,41 
(0,05) 

0,002 
(0,01) 

0,87 0,87 

AJUDA_25 0,42 0,54 1,32 -0,94 0,003 1,03 0,77 
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(0,14) (0,09) (0,01) 

EMPENHO_26 0,71 0,63 
1,68 

(0,16) 
-0,70 
(0,06) 

0,003 
(0,01) 

0,94 0,76 

INICIATIVA_27 0,48 0,53 
1,29 

(0,12) 
-0,51 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

1,07 0,99 

INICIATIVA_28 0,65 0,76 
2,44 

(0,19) 
-0,50 
(0,05) 

0,002 
(0,01) 

0,83 0,65 

EMPENHO_29 0,80 0,50 
1,54 

(0,16) 
-0,81 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

1,05 0,98 

EMPENHO_30 0,65 0,64 
1,40 

(0,13) 
-0,42 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,94 0,80 

AJUDA_31 0,60 0,65 
1,90 

(0,16) 
-0,58 
(0,06) 

0,003 
(0,01) 

0,92 0,75 

DEFESA_32 0,80 0,62 
1,35 

(0,12) 
-0,35 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,98 0,81 

INICIATIVA_33 0,81 0,57 
1,47 

(0,14) 
-0,71 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

1,00 0,89 

AJUDA_34 0,65 0,60 
1,60 

(0,14) 
-0,49 
(0,06) 

0,003 
(0,01) 

0,96 0,93 

DEFESA_35 0,63 0,61 - - - 0,96 0,87 

INICIATIVA_36 0,78 0,64 
1,75 

(0,18) 
-0,83 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,93 0,67 

AJUDA_37 0,38 0,46 
0,94 

(0,10) 
-0,54 
(0,10) 

0,003 
(0,01) 

1,11 1,12 

AJUDA_38 0,62 0,76 
2,14 

(0,17) 
-0,50 
(0,05) 

0,002 
(0,01) 

0,82 0,66 

INICIATIVA_39 0,55 0,68 
1,69 

(0,17) 
-0,91 
(0,07) 

0,003 
(0,01) 

0,91 0,64 

AJUDA_40 0,66 0,68 
2,03 

(0,25) 
-1,08 
(0,07) 

0,004 
(0,01) 

0,95 0,56 

AJUDA_41 0,78 0,83 
2,28 

(0,22) 
-0,77 
(0,05) 

0,003 
(0,01) 

0,81 0,46 

AJUDA_42 0,65 0,63 
2,00 

(0,18) 
-0,58 
(0,05) 

0,004 
(0,01) 

0,97 0,73 

 
Nota. Em virtude de sua disposição gráfica, os itens da EICCOrg não foram 
disponibilizados no presente trabalho. Para adquirir a versão final, por favor, contate os 
autores. 
1 Valores de carga fatorial deverão ser superiores a 0,40. 
2 Valores de discriminação superiores a 0,35. 
3 Valores de dificuldade dentro da faixa de validade da Curva de Informação do Teste. 
4 Valores de viés de resposta próximos a 0,00. 
5 Valores de ajuste devem encontrar-se no intervalo 0,70-1,30. 

 

Foram excluídos sete itens da EICCOrg, considerando-se as justificativas 

apresentadas nas Tabelas 11, 12 e 13. 
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Tabela 10: Critérios de exclusão dos itens da EICCOrg para a dimensão Comportamentos de Ajuda. 
 

Itens da Dimensão Comportamentos de Ajuda 

 

Este item foi excluído por baixo nível de dificuldade e overfit no outfit. O item apresentou 84,6% 
das respostas na opção “falaria com ele sobre a reunião”, demonstrando um nível de aceitação da 
noção de cidadania organizacional bem abaixo do nível mínimo esperado para o os comportamentos 
de cidadania dos trabalhadores. Isso significa que a escolha pela assunção de um comportamento de 
cidadania é óbvia e deveria ser facilmente aceita. 

 

 
 
Este item foi excluído por apresentar carga fatorial inferior a 0,30; overfit no infit e outfit; e 
desajuste entre o teta e a dificuldade no mapa item-pessoa. Possivelmente, o item foi excluído por 
apresentar uma situação que envolve problemas pessoais dos colegas de trabalho, mas não 
necessariamente esses problemas estão relacionados ao trabalho, tal como descrito pela dimensão de 
Comportamentos de Ajuda. 
  

 
 
Baixa carga fatorial; overfit no infit e outfit; desajuste entre o teta e a dificuldade no mapa item-
pessoa. Possivelmente, o item foi excluído por apresentar uma situação que pode envolver 
problemas pessoais dos colegas de trabalho, mas não necessariamente esses problemas estão 
relacionados ao trabalho, tal como descrito pela dimensão de Comportamentos de Ajuda, assim 
como o item 9. 
 

 
 
Baixa carga fatorial; Baixo nível de discriminação; overfit no infit e outfit; desajuste entre o teta e a 
dificuldade no mapa de itens. Além de apresentar os piores parâmetros psicométricos, este item 
pode ter sido excluído pelo fato de que ambas as opções de resposta poderiam conter noções de 
cidadania. Ao escolher a atividade que tem mais domínio, o sujeito poderia optar por manifestar um 
comportamento mais cauteloso, enquanto ao escolher por uma atividade mais desafiadora, ele 
também poderia exibir um gesto de cidadania. Isso significa que o item não é discriminativo para o 
traço latente medido.  
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Tabela 11: Critérios de exclusão dos itens da EICCOrg para a dimensão Empenho Extra. 
 

Itens da dimensão Empenho Extra 

 
 
Discriminação inicial negativa; valores de infit e outfit próximos a 1,30; desajuste entre o teta e a 
dificuldade no mapa item-pessoa. Como o sujeito já tem dado o máximo de si, não tem como 
determinar se esse máximo envolveria as atividades que ele realiza corriqueiramente ou atividades 
além do papel.  

 

 
 
Baixa carga fatorial; overfit no infit e outfit; desajuste entre o teta e a dificuldade no mapa  item-
pessoa. Item prejudicado possivelmente por ser ambíguo. Reclamar não implica necessariamente na 
não-realização das novas atividades solicitadas. 

 
 
Tabela 12: Critérios de exclusão dos itens da EICCOrg para a dimensão Defesa da Organização. 
 

Item da dimensão Defesa 

 
Baixa carga fatorial; valores de infit e outfit próximos a 1,30; desajuste entre o teta e a dificuldade 
no mapa item-pessoa. Item prejudicado possivelmente por não demonstrar clareza quanto à 
orientação do comportamento de cidadania. Ao defender a organização das críticas, o sujeito tende 
a ir de encontro com a opinião de seus colegas, o que poderia gerar conflitos não-gerenciáveis. 
Além disso, os demais itens da dimensão Defesa pontuam a defesa da organização em relação a 
fatores externos. 

 
 

Na Figura 8 é apresentado o mapa item-pessoa, o qual demonstra graficamente a 

estimativa da dificuldade, o que dentro deste estudo corresponderia ao quão difícil 

representa para o sujeito aceitar a descrição da intenção de CCO que o item possui.  O nível 

de dificuldade é disposto em uma escala logit, escala padronizada que pode variar de -4 a 

+4, o que incluiria 99,99% dos casos amostrados. O lado esquerdo da Figura 4representa o 

teta dos sujeitos, isto é, seu nível de cidadania organizacional. Do lado direito são dispostos 

os itens de acordo com a dificuldade na aceitação dos CCO. Quanto mais próximo estiver o 
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teta dos sujeitos do nível de dificuldade dos itens melhor o ajuste do modelo e maior a 

função de informação fornecida pelos itens. Isso significa que se a média de dificuldade dos 

itens for de 0,00, a média do teta para os sujeitos deveria ser próxima a este valor.  

No mapa item-pessoa apresentado pode-se verificar o desajuste de alguns itens, 

dado que, para uma média de dificuldade a 0,00 (DP=0,66) verifica-se uma média para o 

teta de 1,73 (DP=1,40), o que significa uma fácil aceitação geral dos CCO pelos sujeitos. 

No mapa, valores de média são apresentadas com a letra “M”, 1 desvio-padrão, com a letra 

“S” e 2 desvios-padrão com a letra “T”. Com isso, itens como o 5, 6, 9, 11, 12 e 21, que já 

tinham demonstrado baixa carga fatorial para a FIFA, embora estejam mais próximos da 

média do teta dos sujeitos, mostraram-se bastante dispersos do nível médio da dificuldade 

do conjunto de itens. O mesmo ocorreu com o item 1, embora sua dispersão tenha ocorrido 

tanto em relação à média dos itens quanto à média dos sujeitos, confirmando o resultado 

apontado previamente na estimação do modelo logístico de três parâmetros, em que o item 

1 demonstra um elevado nível de facilidade na aceitação do seu conteúdo semântico. 
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Figura 8: Mapa de item-pessoa da EICCOrg. 
 

Média dos sujeitos 

Média dos itens 
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Não obstante a discriminação inicial negativa do item defesa 35 optou-se por mantê-

lo, visto que todos os parâmetros psicométricos calculados encontraram-se dentro dos 

valores esperados. Doze itens que apresentam underfit para o outfit também foram 

mantidos, dado que todos os demais parâmetros psicométricos foram atendidos e em face 

da sensibilidade do outfit a resíduos extremos, o que pôde ser detectado pelo mapa item-

pessoa produzido dentro do modelo Rasch, no Winsteps. 

Após a realização das análises fatoriais e das análises de itens, foram investigados 

os valores da TIF e do KR para o exame da fidedignidade da medida. O valor médio da TIF 

para 42 itens foi de 11,04, valor superior a 10,0 (Hambleton, 2004), alcançando informação 

máxima a 14,95. Com a exclusão dos sete itens, a informação média melhorou para 12,20 e 

atinge o valor máximo a 18,25. O KR calculado foi de 0,927 para 42 itens e de 0,924 para 

35 itens, permanecendo praticamente estável e demonstrando, para ambos os modelos, forte 

consistência interna. 

Em face do conjunto de estudos de validação realizados, a versão final da EICCOrg 

ficou composta por uma escala unidimensional com 35 itens que apresentam as melhores 

propriedades psicométricas para medir a cidadania organizacional. 

 

Considerações Finais 
 
 

Ao buscar contribuir com área das medidas de cidadania organizacional, a Escala de 

Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional foi desenvolvida tendo como 

meta a criação de itens capazes de mensurar comportamentos mais gerais de cidadania 

organizacional, tendo por base a revisão e análise da literatura e dos instrumentos de 

medidas já desenvolvidos e validados. Verificou-se que a estrutura de quatro dimensões 

somente possui sustentação empírica enquanto facetas de uma dimensão mais geral de 
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cidadania organizacional, sendo o modelo unidimensional mais defensável para explicar os 

CCO.  

A cidadania organizacional, embora possa estar associada a características, como 

cooperação, comportamentos de ajuda voltados para os colegas de trabalho, atos de 

iniciativa, participação, empenho extra e defesa da organização poderia ser considerada a 

partir desse estudo, como um construto coeso e homogêneo, refletindo um perfil mais 

abrangente do significado de ser um cidadão organizacional. Isso significa que ser um 

cidadão organizacional envolveria estabelecer um conjunto de padrões de conduta voltados 

não somente para a efetividade organizacional, mas conseguir manter o equilíbrio e a 

qualidade das relações sociais estabelecidas dentro do contexto de trabalho. Com isso, a 

cidadania organizacional se aproximaria da noção mais moderna de cidadania cívica, 

descrita por Janoski e Gran (2002) como a participação passiva e ativa dos indivíduos em 

um Estado-Nação, com direitos universais e obrigações em um nível especificado de 

igualdade.  

Comparando-se metaforicamente as relações de cidadania estabelecidas entre o 

trabalhador e sua organização com aquelas mantidas entre os membros da sociedade civil e 

o Estado-Nação, nas organizações de trabalho os indivíduos vivenciam a necessidade 

contínua de ser proativo, de participar da vida organizacional, de contribuir para o bem-

estar coletivo e de cumprir com seus deveres. Mas, ao mesmo tempo, este indivíduo deve se 

sujeitar a determinadas regras e normas de conduta definidas pela instituição, de modo que 

se façam valer os seus direitos enquanto trabalhador/cidadão. A unidimensionalidade do 

construto estaria justamente nessa relação coesa entre as quatro dimensões, traduzida na 

maneira como os CCO são gerenciados e emitidos pelos sujeitos. Estudos prévios também 

partiram de uma concepção teórica multidimensional para avaliar a cidadania 

organizacional, mas verificaram que a estrutura unidimensional explicava melhor a 
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constituição do construto (Bateman & Organ, 1983; LePine et al., 2002; Hoffman et al., 

2007; Pearce & Gregersen, 1991).  

Embora os comportamentos de cidadania organizacional tenham sido avaliados 

neste estudo a partir de uma escala graduada do tipo diferencial semântico, há uma hipótese 

pela qual os sujeitos não tenham aderido a essa forma de resolução da escala, tendendo à 

sua dicotomização. Essa hipótese diz respeito ao fato de que a cidadania organizacional, 

medida em forma de intenções comportamentais, estaria mais próxima dos comportamentos 

de fato, em que o sujeito dificilmente conseguiria encontrar diferentes níveis de intensidade 

para a tomada de decisões sobre a emissão ou não de um comportamento. Por exemplo, o 

item 36 da EICCOrg coloca a seguinte situação para o sujeito: “Você tem suas atividades 

diárias para desempenhar e seus colegas de trabalho solicitaram sua ajuda para orientá-los 

nas atividades deles. O que você faria?” Ao responder este item o sujeito deve optar, na 

escala graduada, ou por ajustar o seu horário de trabalho para ajudar os colegas, ou por não 

ajustar o seu horário. Entretanto, embora seja usada a escala graduada, a tomada de decisão 

sobre o ajuste do horário tende a ser polarizada, o que significa que, ou o sujeito ajusta o 

seu horário ou não, sendo que a escolha pelos intervalos entre essas opções acaba perdendo 

força no momento da decisão. Em suma, a avaliação de intenções comportamentais, 

diferentemente da avaliação de atitudes, tende a ser realizada de maneira mais pontual pelos 

sujeitos quando a eles se apresenta uma situação comportamental de tomada de decisão, 

mais do que quando lhes são requisitados a avaliar suas crenças ou sentimentos. Foi a partir 

dessa compreensão que este estudo optou pela utilização do modelo de intenções 

comportamentais, de Ajzen e Fishbein (1977), para a elaboração de seus itens, 

diferenciando a EICCOrg das demais medidas atitudinais de cidadania organizacional. 

Embora a EICCOrg tenha atestado a qualidade psicométrica de seus itens, vale 

destacar algumas limitações relacionados ao estudo. Haja vista a amostra da pesquisa tenha 
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sido composta com vistas ao aumento do poder de generalização da medida, com a 

participação de diferentes organizações particulares e públicas, de distintos setores de 

atividade e ramos econômicos, e trabalhadores de diferentes ocupações, vale ressaltar que a 

EICCOrg foi validada em contextos culturais e profissionais específicos, podendo, no 

entanto, haver outros contextos em que a medida apresente uma estrutura fatorial diferente 

da demonstrada pela amostra utilizada para os estado da Bahia e Pernambuco. Como Fahr 

et al. (1997) destacaram em seu estudo sobre comportamentos de cidadania na cultura 

oriental, a cidadania organizacional possui elementos de natureza contextual/cultural, que 

podem influenciar a delimitação da dimensionalidade do construto em culturas distintas. 

Sendo assim, para uma validação nacional, é importante que sejam ampliadas as amostras 

para regiões geográficas ainda não investigadas.  

Com o desenvolvimento e a validação final da EICCOrg buscou-se trazer 

contribuições teóricas e empíricas para a pesquisa sobre cidadania organizacional, 

utilizando-se uma estratégia de mensuração que aproxima a avaliação do sujeito de   

situações passíveis de serem encontradas no dia-a-dia da organização. No campo teórico, 

amplia-se com esta escala a conceitualização e a dimensionalidade do construto cidadania 

organizacional. No campo profissional, a EICCOrg representa uma ferramenta de 

diagnóstico organizacional confiável para intervenções em diferentes contextos 

ocupacionais. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A cidadania organizacional é um conceito construído para buscar explicar porque 

dentro das organizações, determinados sujeitos emitem comportamentos de cooperação, 

que estão além dos prescritos em seus cargos de trabalho e que independem de retorno 

financeiro para ocorrer. Estudos apontaram que, sem estes comportamentos, a vida e a 

eficácia organizacionais estariam comprometidas (Borman, 1938; Katz, 1964; Podsakoff et 

al. 2000; Rego 2002a).  

A partir da revisão dos conceitos de cidadania cívica, das bases da psicologia social 

das organizações e dos conceitos relacionados ao construto cidadania organizacional, os 

estudos teóricos e empíricos desenvolvidos nesse trabalho têm como ponto de partida a 

falta de definições constitutivas e operacionais claras e consensuais a respeito da cidadania 

organizacional. Tal dilema pode ter influenciado significativamente a grande quantidade de 

medidas que foram desenvolvidas, aumentando a dificuldade de integração de dados 

empíricos por parte das pesquisas que avaliam o fenômeno. Com isso, esse estudo 

apresentou um panorama que representa como o construto cidadania organizacional foi 

sendo elaborado, constituído e como se tornou um fenômeno passível de investigação no 

campo das organizações.  

O que caracteriza os estudos de cidadania organizacional é a existência de uma 

polissemia dos conceitos que o constituem. Dessa forma, estabelecer uma definição que 

contemple todas as formas de cidadania organizacional é uma tarefa complexa, pois as 

questões envolvidas na falta de consenso dos estudiosos vão além de sua conceitualização, 

em que é possível identificar outros construtos que, utilizando uma terminologia diferente, 

também se propõem a compreender os comportamentos de colaboração e os atos emitidos 
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além dos contratos de trabalho.  A dificuldade também reside em uma não-padronização 

sobre quantos e quais seriam os comportamentos que explicam o conceito de cidadania 

organizacional. Com isso, não é difícil encontrar na literatura estudos empíricos que 

caracterizem os comportamentos de cidadania organizacional a partir de dois (Smith et al. 

1983; Van Dyne & LePine, 1998; Williams & Anderson, 1991), três (Podsakoff & 

Mackenzie, 1994), quatro (Moorman & Blakely, 1995; Rego, 1999, 2002a,2002b) , cinco 

(Farh et al., 1997; Podsakoff  et al. 1990, Porto & Tamayo, 2003; Siqueira 1995, Van Dyne 

et al.1994) ou um único fator (Bateman & Organ, 1983; Hoffman et al., 2007; Pearce & 

Gregersen, 1991).  

Diante desse panorama buscou-se, através do levantamento e estudo de diferentes 

medidas de cidadania organizacional, analisar as diversas dimensões e descritores que 

compõem o construto de CCO, a fim de propor uma síntese dimensional que favoreça a 

compreensão e proporcione maior parcimônia e clareza sobre quais atos estariam ou não 

ligados aos CCO. Tal análise suscitou a proposta de quatro fatores que sintetizam os 

comportamentos identificados, bem como a sugestão de exclusão de comportamentos que 

pertenceriam a outros construtos do campo organizacional, tais como os comportamentos 

de obediência e de identificação com a organização. Desta forma, os diferentes tipos de 

comportamentos de cidadania presentes na literatura se agrupam nas seguintes categorias: 

comportamento de ajuda, defesa organizacional, iniciativa individual e os comportamentos 

de empenho extra.  

Com o estudo das diversas medidas de cidadania organizacional foi possível 

identificar que, em quase sua totalidade, estas escalas foram construídas utilizando a base 

atitudinal para avaliar os possíveis comportamentos de cidadania organizacional dos 

indivíduos. Essa especificidade pode se caracterizar como uma limitação do campo dos 

CCO na medida em que, um construto que se define a partir de comportamentos, até o 
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momento só foi avaliado mediante medidas de base atitudinal. A identificação dessa 

incongruência levou à necessidade de construir uma escala em que seria possível aproximar 

os julgamentos dos indivíduos de seus comportamentos, sendo utilizadas as intenções 

comportamentais, tais como propostas por Ajzen e Fishbein (1977). Assim, a Escala de 

Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCOrg) foi desenvolvida 

tendo como meta a criação de itens capazes de mensurar comportamentos mais gerais de 

cidadania organizacional. 

A EICCOrg apresentou qualidades psicométricas adequadas e seus resultados 

apontaram para a unidimensionalidade dessa medida, corroborando estudos prévios que 

também encontraram resultados semelhantes (Bateman e Organ, 1983; LePine et al., 2002; 

Hoffman et al., 2007). Com isso, a cidadania organizacional, apresenta-se como um 

construto coeso e homogêneo, refletindo um perfil mais abrangente do significado de ser 

um cidadão organizacional. Isso significa que ser um cidadão organizacional envolveria 

estabelecer um conjunto de padrões de conduta voltados não somente para a efetividade 

organizacional, mas conseguir manter o equilíbrio e a qualidade das relações sociais 

estabelecidas dentro do contexto de trabalho.  

Embora a EICCOrg tenha atestado a qualidade psicométrica de seus itens, vale 

destacar algumas limitações relacionados ao estudo. Haja vista a amostra da pesquisa tenha 

sido composta com vistas ao aumento do poder de generalização da medida, ressalta-se que 

a EICCOrg foi validada em contextos culturais e profissionais específicos, podendo, no 

entanto, haver outros contextos em que a medida apresente uma estrutura fatorial diferente. 

Uma segunda limitação deste estudo diz respeito à técnica de investigação adotada 

pela EICCOrg. Embora tenha sido considerado o elemento ‘intenções comportamentais’ na 

construção da medida, não se pode afirmar que essa medida seja puramente 

comportamental, já que não são observados in loco comportamentos do dia-a-dia de 
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trabalho que permitam a inferência da cidadania. Assim como ocorre com as medidas 

atitudinais, a EICCOrg baseia-se em técnicas de auto-relato, típicas das medidas puramente 

atitudinais, utilizando inclusive para a caracterização das situações-dilema a escala do tipo 

diferencial semântico, que, pela teoria também consiste em uma escala de avaliação de 

atitudes. Sendo assim, a principal razão para que essa medida seja classificada como 

pertencente à perspectiva comportamental decorre do fato de que as intenções de 

comportamentos são elos que aproximam atitude e ação e que apresentam maior poder 

preditivo sobre os comportamentos reais do que as atitudes o fazem (Ajzen, 1988). Nesse 

sentido, novos estudos sobre a relação entre atitudes, intenções comportamentais e 

cidadania (como critério de validação) são necessários, a fim de corroborar ou refutar os 

resultados da presente pesquisa, e conseqüentemente, a dimensionalidade de cidadania 

organizacional ora apresentada. 

Outra limitação metodológica do presente trabalho diz respeito à restrição do estudo 

de variáveis antecedentes e conseqüentes da cidadania, assim como de variáveis sócio-

demográficas. Algumas variáveis podem interferir na associação entre medidas atitudinais e 

comportamentais, como características pessoais e profissionais (tempo de serviço, 

escolaridade, renda, dentre outros). Contudo, como esta investigação procurou construir, 

desenvolver e validar uma escala de intenções comportamentais de cidadania 

organizacional, mesmo selecionando para a amostra de trabalhadores com os mais variados 

perfis pessoais e profissionais, desde que tivessem ao menos nível médio completo e 

fossem efetivos (não-terceirizados), não foi especificado em seu desenho a investigação 

desses fatores. Para algumas pesquisas com objetivos distintos desta, cruzamentos entre 

essas variáveis seriam esperados. 

Um importante elemento para uma possível agenda de pesquisa sobre as medidas de 

cidadania organizacional refere-se à necessidade de estudos de validade discriminante, que 
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permitam avaliar os limites desse construto com outros, tais como obediência 

organizacional, comprometimento, lealdade, dentre outros. Daí a importância de que sejam 

produzidas medidas mais abrangentes sobre o construto, que permitam delimitar bem o 

conjunto de descritores mais pertinentes à avaliação do fenômeno.  

Por fim, vale destacar que os objetivos deste trabalho foram atingidos de forma 

satisfatória. Como esperado na dinâmica da produção científica, o trabalho não cobre toda a 

extensão da problemática que envolve o construto cidadania organizacional e, neste sentido, 

tem o mérito de apontar novas direções de pesquisa relevantes para melhor estruturar os 

conceitos e suas respectivas medidas em um domínio de grande relevância para os estudos 

organizacionais.  

Espera-se que este estudo possa contribuir para campo de conhecimento dos 

comportamentos de cidadania organizacional e que, a partir de seus resultados, futuras 

pesquisas possam ser desenvolvidas, a fim de aprimorar a compreensão e delimitação dos 

comportamentos de cidadania organizacional. 
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APÊNDICE I – Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional 

 

PESQUISA: AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DA VIDA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

CONVITE 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de uma pesquisa que se relaciona com 

vários aspectos da sua vida no trabalho. A presente pesquisa está sob a coordenação dos professores Igor 

Gomes Menezes (Universidade Federal da Bahia) e Antonio Virgílio Bittencourt Bastos (Universidade Federal 

da Bahia) e conta com o apoio dos grupos de pesquisa da instituição envolvida. Trata-se de uma pesquisa de 

âmbito acadêmico e não da organização; assim, os resultados serão analisados fora da organização e esta 

não terá acesso às informações individuais que você nos fornecer. A aplicação dos referidos testes não traz 

risco ou sofrimento aos voluntários, desta forma o participante precisará dispor apenas do seu tempo para 

as atividades. Todas as informações serão mantidas em sigilo, divulgando-se os resultados da pesquisa 

apenas sob a forma de dados estatísticos globais, sem identificar individualmente os participantes. A 

qualquer momento o voluntário poderá desistir de participar da pesquisa, sem qualquer implicação ou 

prejuízo a si próprio. 

Ao participar deste estudo, o voluntário não terá qualquer ônus, bem como não obterá qualquer 

bônus de forma particular. Apenas estará contribuindo para o conhecimento cientifico sobre o tema. 

O pesquisador se coloca disponível para eventuais dúvidas e necessidades, através do telefone (71) 

3283-6486 e do e-mail igor.menezes@ufba.br 

Sendo o que se apresenta, contamos com sua participação. 
 

CONSENTIMENTO 
A partir das informações recebidas, declaro estar disposto a aceitar participar livremente desta pesquisa, 
assinando o presente termo 

 
________________________________, ______/______/______ 

            Cidade                     Data 
 

_____________________________________________________________________ 
 Assinatura do respondente  

   
 

 

 

 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Núcleo de Instrumentos e Medidas (NIM-ISP) 

Av. Adhemar de Barros, s/n, Campus Ondina. Cep: 40.000-000 / Salvador – BA.  

Fone (71) 3283-6486 
 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

SEXO: 
 

1� Masculino 
2� Feminino 

ESTADO CIVIL: 
 

1� Solteiro 
2� Casado 
3� Viúvo 

4� Separado/Divorciado 

5� União Estável (vive 
com companheiro(a)). 
6� Outro 

 
TEM FILHOS? 

1� Não 
2� Sim 

ÚLTIMO NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE: 

1� Nível Médio Completo 

2� Nível Superior Completo 

3� Especialização  
4� Mestrado  
 5� Doutorado 
 

 

RENDA MENSAL ATUAL: 
 
1� Até R$ 545,00 
2� De R$ 546,00 a R$ 1.635,00 
3� De R$ 1.636,00 a R$ 3.270,00 
4� De R$3. 271,00 a R$5.450,00 
5� Mais de R$5.450,00 
 IDADE: 

________anos 

AINDA ESTUDA? 
 
1� Não 
2� Sim 

 

Cargo/função na 
empresa em que 

trabalha: 
 

_________________
_____ 

 
 

 

Qual o tipo de empresa na 
qual você trabalha? 

 
 
1� Privada 
2� Órgão de 
administração pública 
3� Pública 
4� ONG 
5� Cooperativa 
6� Outras. 
        Qual?_____________ 

 
 
 
 
 

 
 

Qual o setor em que sua 
organização atua? 

 
 
1� Indústria 
2� Comércio 
3� Prestação de serviços 
4� Outro.  
        Qual?_____________ 
 
 
 

Qual o número aproximado de 
funcionários na empresa em que 

você trabalha? 
 
1� De 1 a 9 funcionários 
2� De 10 a 19 funcionários 
3� De 20 a 49 funcionários 
4� De 50 a 99 funcionários 
5� De 100 a 249 funcionários 
6� De 250 a 499 funcionários 
7� De 500 funcionários acima 

Tempo de trabalho 
nesse cargo/ 

função: 
__ano(s)  
___mês(es) 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Para responder ao questionário, serão apresentadas possíveis situações que venham a ocorrer no seu 
ambiente de trabalho. Mesmo que você nunca tenha lidado com tal situação no dia-a-dia, imagine qual seria 
a resposta que mais se aproximaria da decisão que você tomaria em cada situação. Da mesma forma, não 
existe uma resposta certa ou errada. A melhor resposta é aquela que expressa o seu modo de pensar e agir 
de acordo com cada situação. 
Durante todo o questionário você irá encontrar situações que descrevem possíveis realidades do dia-a-dia 
do trabalho. Marque com um X um dos quadrados, entre as duas opções, que mais se aproxima da forma 
como você agiria na situação apresentada.   

Exemplo: 
Imagine que você tenha sido convidado para participar de um evento dentro da organização e que deverá 
apresentar suas atividades de trabalho para os demais colegas de empresa. Diante de tal solicitação, o que 
você faria? 
 

       Opção A                                                                            Opção B                                                          

Eu não apresentaria as atividades 

   

       
 

Eu apresentaria as atividades 

 
 

       
 
 

  Quadrado Central 
 

Você pode marcar qualquer um dos sete quadrados entre as opções A e B, sendo que os três primeiros 
estariam mais próximos à concordância com a Opção A e os três últimos, à concordância com a Opção B. 
Quando você tiver dúvidas ou não souber que opção escolher, assinale o quadrado central, indicado na 
escala. 
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1. Imagine que um colega de trabalho faltou e neste dia houve uma importante reunião. Sabendo que ele não foi informado 
sobre o conteúdo da reunião, o que você faria?  

Falaria com ele sobre a reunião. 

   

       
 

Não falaria com ele sobre a reunião. 

 

2. Em comparação com organizações similares, os processos de trabalho sob a responsabilidade do seu setor são mais lentos, 
e seguem somente os procedimentos de rotina. Você possui uma ideia inovadora e que poderia reduzir o tempo de trabalho e 
tornar o trabalho mais diversificado. O que você faria? 

 
Eu apresentaria minha ideia 

para a organização. 

_   

       
 

Eu não apresentaria minha ideia 
para a organização. 

 

3. Sua organização lhe solicita a realização de uma tarefa que, até então, você nunca tinha feito. Ao perceber que esta 
atividade tem um nível de complexidade alto, o que você faria? 

Não buscaria completar a tarefa. 

   

       
 

Buscaria completar a tarefa. 

 

4. A organização na qual você trabalha adota um modelo de gestão participativa para que seus funcionários possam se 
envolver no processo de elaboração de novos projetos a partir do próximo ano. Diante da possibilidade de participação, o que 
você faria?  

 
Eu não me ofereceria para 

participar desses novos projetos. 

 

   

       

 
Eu me ofereceria para participar 

desses novos projetos. 

 

5. Imagine que você já tem dado o máximo de si para realizar o seu trabalho, mas existem ainda algumas tarefas obrigatórias 
que faltam ser realizadas. Diante desta situação, o que você faria?  

Adiaria a realização dessas 
tarefas. 

   

       
 

Não adiaria a realização 
dessas tarefas. 

 

6. A organização na qual você trabalha teve de fazer uma redução no quadro de pessoal, requerendo de você a realização de 
mais tarefas do que as exigidas para o seu cargo, tendo em vista a manutenção do nível de produtividade organizacional. 
Diante da solicitação e sabendo que você possui o conhecimento necessário para realizar essas novas atividades, o que você 
faria?  

Eu não reclamaria e aceitaria as 
novas atribuições. 

 
 

   

       

 
Eu reclamaria no sentido de 

evitar novas atribuições. 

 

7. Seu grupo de trabalho possui algumas atividades que ainda não foram concluídas e você tem disponibilidade de assumir 
mais tarefas no momento. O que você faria?  

Eu ajudaria a equipe a finalizar 
suas atividades. 

   

       
 

Eu não ajudaria a equipe a 
finalizar suas. 

 

8. Um novo colega de trabalho está apresentando dificuldades de realizar tarefas que você sabe fazer. Mesmo que ele não 
tenha lhe pedido ajuda, o que você faria? 

Buscaria orientá-lo. 

   

       
 

Não buscaria orientá-lo. 
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9. Um colega de trabalho solicita sua atenção para conversar sobre problemas pessoais durante seu expediente. O que você 
faria? 

Eu não me colocaria 
disponível para ouvi-lo. 

   

       
 

 
Eu me colocaria disponível 

para ouvi-lo. 

 

10. Imagine que você tem dúvidas sobre como realizar uma tarefa que nenhum outro colega da organização tenha domínio. 
Diante disso, o que você faria?  

Buscaria estudar assuntos que 
possam contribuir para a 

realização da tarefa. 

 

   

       

 
Tentaria realizar a tarefa da 
forma como eu acredito que 

seja a correta. 

 

11. Ao assistir dois colegas de trabalho que são seus amigos, discutindo verbalmente. Qual posição você adotaria?  

Interferiria na discussão, 
buscando ajudar a resolver a 

situação. 

 

   

       

 
Eu não interferiria na discussão e 
deixaria que eles resolvessem a 

situação. 

 

12. Em uma conversa descontraída com seus colegas de trabalho, um deles questiona e critica injustamente a empresa onde 
você trabalha. Que posição você assumiria?  

 
Eu não defenderia a organização 

das críticas dos colegas. 

 

   

       Eu defenderia a organização das 
críticas dos colegas. 

 

13. Imagine que sua organização está realizando um evento que, embora não seja obrigatória sua participação, contribuirá 
com o desenvolvimento das suas competências. O que você faria? 

Não participaria do evento. 

   

       
 

Participaria do evento. 

 

14. Você fica sabendo que uma instituição de ensino está oferecendo cursos voltados para sua área de atuação. Sabendo que 
não é política da sua organização custear cursos externos, o que você faria?  

Se eu pudesse, eu pagaria pelo 
curso. 

 

   

       Se eu pudesse, eu não pagaria 
pelo curso. 

 

15. O sistema de avaliação de desempenho da sua organização detectou que a produtividade da sua equipe de trabalho não 
foi satisfatória, embora o seu desempenho tenha sido o esperado. Buscando a melhoria do desempenho geral da equipe, ela 
lhe solicita que aumente conjuntamente o seu nível de produtividade. Diante da solicitação, o que você faria? 

 
Eu não buscaria elevar o meu 

nível de produtividade. 

 

   

       

 
Eu buscaria elevar o meu nível de 

produtividade. 
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16. Imagine que sua organização implantou um sistema de críticas e sugestões acessível a todos os funcionários. Que posição 
você assumiria?  

 
Caso tivesse críticas e sugestões, 
eu as apresentaria à organização. 

 

   

       

 
Mesmo tendo críticas e 

sugestões, eu as guardaria para 
mim mesmo. 

 
17. Você é requisitado para assumir uma tarefa desafiadora que lhe consumirá muito tempo e lhe dará muito trabalho. Tendo 
a possibilidade de passar essa atividade para outro colega, o que você faria?  

Não aceitaria a atividade e 
encaminharia para outro colega. 

   

       
 

Eu aceitaria a atividade e 
tentaria fazer o trabalho. 

 

18. Imagine que sua organização está passando por problemas financeiros e foi levada a restringir a utilização de materiais e 
recursos (impressora, xerox, telefone, etc.), o que está prejudicando o andamento das atividades do seu setor. Considerando 
que você possui uma sugestão para economizar recursos, mas que você não tem certeza se daria certo, o que você faria?  

Eu daria a sugestão. 

   

       
 

Eu não daria a sugestão. 

 
19. Sua organização deseja que você assuma um novo cargo, o qual exige a realização de atividades que lhes são pouco 
familiares e diferentes das tarefas que você sabe fazer. Sabendo que você pode desenvolver competências para ocupar o 
cargo, o que você faria?  

Eu não assumiria o cargo 
oferecido pela empresa. 

   

       
 

Eu assumiria o cargo oferecido 
pela empresa. 

20. Você precisa tomar uma decisão importante que irá influenciar a realização das atividades de sua equipe. Antes de tomar 
essa decisão, o que você faria?  

Conversaria com seus colegas. 

   

       
 

Não conversaria com seus 
colegas. 

 

21. Imagine que a sua organização lhe dá a oportunidade de escolher a atividade que poderá desenvolver em um 
determinado período. O que você faria?   

 
Escolheria a atividade que tenho 
mais domínio e poderia realizar 

sem problemas. 

 

   

       
Escolheria a atividade que me 

fosse mais desafiadora. 

 

22. Seu colega de trabalho está tendo de realizar uma tarefa difícil e em pouco tempo. Mesmo que você esteja ocupado com 
uma tarefa que também precisa ser realizada, qual postura você assumiria?  

Eu me ofereceria para ajudá-lo 
com a tarefa. 

   

       
 

Eu não me ofereceria para 
ajudá-lo com a tarefa. 

 

23. Imagine que a organização em que você trabalha convoque uma reunião de voluntários uma vez por semana, no horário 
após o expediente, sem pagamento de horas-extras, a fim de discutir questões de interesse da própria organização. O que 
você faria?  

Mesmo que pudesse, eu não 
participaria destas reuniões. 

   

       
 

Eu compareceria a estas reuniões, 
caso eu tivesse tal horário 

disponível. 
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24. Imagine que a organização em que você trabalha lhe ofereça um aumento salarial que você considera muito significativo. 
Diante da possibilidade de recusar esse aumento, o que você faria? 

Eu não recusaria o aumento 
salarial. 

   

       
 

Eu recusaria o aumento salarial. 

 

25. Dificuldades financeiras levam a sua organização a restringir benefícios e vantagens que vinha oferecendo ao trabalhador. 
Que posição você assumiria?  

 
Eu não manteria o mesmo nível 

de dedicação com o meu 
trabalho. 

 

   

       

 
Eu manteria o mesmo nível de 
dedicação com o meu trabalho. 

 

26. A organização está enfrentando um problema cujo encaminhamento está confiado a outro setor de trabalho que não o 
seu. Você possui alguma ideia de como resolvê-lo. O que você faria?  
 

 
Eu me ofereceria para ajudar. 

   

       
 

Eu não me ofereceria para 
ajudar.  

27. Sua organização mantém publicações semanais atualizadas sobre o que vem ocorrendo na empresa.  Caso você tenha 
acesso a essas publicações, o que você faria? 

 
Leria as publicações 

periodicamente. 

   

       
 

Não leria as publicações. 

 

28. Em uma reunião de trabalho você percebe que alguns colegas de trabalho não estão se posicionando diante dos assuntos 
discutidos. O que você faria?  

Não incentivaria os colegas para 
que eles se posicionassem. 

   

       
 

Incentivaria os colegas para que 
eles se posicionassem. 

 

29. Você descobre que uma empresa do mesmo ramo que a sua vem empregando uma tecnologia mais moderna para 
execução de algumas atividades. O que você faria?  

Não buscaria mais informações 
sobre essa tecnologia. 

   

       
 

Buscaria mais informações sobre 
essa tecnologia. 

 

30. Considerando que você sente necessidade de aperfeiçoar suas competências para melhorar o seu trabalho e você possui a 
oportunidade de fazer isso fora do horário de serviço, o que você faria?  

Buscaria novas atividades fora 
do horário de serviço. 

   

       
 

 
Eu não buscaria outras 

atividades fora do meu horário 
de serviço. 

 

31. A sua organização lança uma campanha para conservação dos espaços públicos da empresa.  A participação nessa 
campanha lhe tomaria um tempo de trabalho adicional. Diante da possibilidade de recusa, o que você faria? 

 
Participaria da campanha de 

conservação da empresa. 

 

   

       

 
Não participaria da campanha 
de conservação da empresa. 
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32. Ao achar que um colega seu cometeu um erro ao realizar uma atividade e que, se este erro realmente existir, pode 
ocasionar problemas para ele, mesmo sem ter certeza da existência do erro, o que você faria?  

Não avisaria ao meu colega. 

 

   

       

 
 

Avisaria ao meu colega. 

 

33. Em um contexto fora de sua organização, algumas pessoas que não trabalham nela tecem comentários criticando-a 
injustamente. Qual a posição que você assumiria?  

Eu não defenderia a organização 
das críticas. 

   

       
 

Eu defenderia a organização das 
críticas. 

 
 

34. Você foi convidado pela organização para participar de uma importante reunião que definirá o futuro da empresa. 
Considerando um dos temas discutidos você possui uma opinião que diverge dos demais participantes. Diante dessa situação, 
o que você faria?  

Eu daria minha opinião. 

   

       
 

Eu não daria minha opinião. 

 
35. Um familiar, o qual você gosta muito, se encontra bastante doente e solicita sua companhia por alguns dias. Sabendo que 
sua organização lhe liberou sem prejuízos financeiros para passar os dias que forem necessários com seu parente, qual 
decisão você tomaria? 
 

Eu não iria trabalhar e dava a 
assistência necessária a meu 

parente. 

   

       
 

Eu iria trabalhar mesmo que 
meu parente estivesse 

morrendo. 

 

36. Você tem suas atividades diárias para desempenhar e seus colegas de trabalho solicitaram sua ajuda para orientá-los nas 
atividades deles. O que você faria? 

Ajustaria meu horário de 
trabalho para ajudá-los 

   

       
 

Não ajustaria meu horário de 
trabalho para ajudá-los. 

 
37. Um dos clientes da organização na qual você trabalha dirige críticas ao atendimento prestado por sua empresa. Sabendo 
que o atendimento foi prestado com devida qualidade, qual posição você assumiria?  

Eu não defenderia a organização 
das críticas 

   

       
 

Eu defenderia a organização das 
críticas. 

 

38. Sua organização foi indicada para concorrer a um prêmio anual como uma das melhores empresas para se trabalhar. Por 
isso é necessário que seus funcionários apresentem para a comissão de avaliação os produtos e serviços prestados pela 
organização. Diante de tal necessidade, qual a posição você assumiria?  

Apresentaria os produtos e 
serviços da organização. 

 

   

       

 
Eu não apresentaria os produtos 

e serviços da organização. 

 

39. Sua equipe lhe solicita a realização de uma atividade que você acredita que irá lhe sobrecarregar. Diante de tal solicitação, 
o que você faria?  

 
 

Buscaria atender à solicitação. 

   

       
 

 
 

Não atenderia à solicitação. 
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40. Um colega de trabalho está com problemas de saúde e durante este período as atividades dele não estão sendo 
realizadas. Tendo disponibilidade, o que você faria nessa situação?  

Não realizaria as atividades do 
colega. 

   

       
 

Eu realizaria as atividades do 
colega. 

 

41. Suponha que sua organização lhe solicitou que se engaje em atividades para melhorar a forma como a organização é vista 
pela sociedade. Qual decisão você tomaria?  

 
Eu tomaria alguma iniciativa no 

sentido de promover tal 
melhoria. 

 

   

       

 
Eu não tomaria qualquer 
iniciativa no sentido de 
promover tal melhoria. 

 

42. Imagine que sua organização deseja comprar novos equipamentos de trabalho para melhorar o conforto de seu(s) 
superior(es) e lhe solicita uma significativa contribuição financeira. Sabendo que você não será beneficiado(a) com a compra 
desses equipamentos, que decisão você tomaria? 
 

Eu não daria qualquer tipo de 
contribuição financeira à 

organização. 

   

       
 

Eu daria tudo o que tenho para a 
organização. 

 
43. Imagine que um colega de trabalho realizou uma tarefa de forma bem sucedida. O que você faria?  

Eu o elogiaria. 

   

       
 

Eu não o elogiaria. 

 

44. Imagine que um colega de trabalho perdeu um parente próximo e chegou ao trabalho bastante triste. O que você faria?  

Iria encorajá-lo diante desta 
situação. 

   

       
 

Não iria encorajá-lo. 

 

45. Você tem um colega de trabalho que sempre realiza as atividades de forma lenta e pouco produtiva. Sabendo da 
existência de um treinamento fora da organização que poderia melhorar o desempenho deste seu colega, o que você faria?   

Não opinaria a respeito. 

   

       
 

Sugeriria ao colega que ele 
participasse do treinamento. 
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APÊNDICE II – Modelo de Ofício Dirigido às Empresas Participantes 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR PÚBLICO - ISP 

Núcleo de Instrumentos e Medidas 

Projeto de Pesquisa: 

À Empresa _________________________________________________________, 

Estamos realizando uma pesquisa vinculada a Universidade Federal da Bahia, por meio do 

Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP/UFBA), que tem por 

objetivo investigar a natureza e intensidade dos vínculos estabelecidos entre trabalhador e 

organização. Pela amplitude das questões envolvidas e por se constituir como uma valiosa 

ferramenta de diagnóstico organizacional, a presente pesquisa se propõe a fornecer 

informações importantes sobre características do cotidiano organizacional e do modo como 

os trabalhadores percebem e se comportam frente aos novos contextos de trabalho.  

Tendo como unidade de análise os trabalhadores de organizações de diferentes setores da 

economia, selecionamos a organização ____________________________ pelo perfil 

associado aos objetivos do estudo e, portanto, estamos convidando-a para participar da 

nossa pesquisa. Com este documento fornecemos informações sobre a pesquisa, para a sua 

compreensão, e possível participação da empresa, que será de forma voluntária. Sua 

organização terá o direito de desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa, conforme 

a resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96, de 10 de outubro de 1996. Não 

haverá  benefícios financeiros aos pesquisadores e participantes. 

O instrumento para a coleta será a Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania 

Organizacional (EICCOrg), que será auto-administrado pelos trabalhadores que aceitarem 

respondê-la. Os trabalhadores serão investigados no horário do expediente. Os protocolos 

de pesquisa serão guardados por cinco anos, aos cuidados do Núcleo de Instrumentos e 

Medidas (ISP/UFBa). 
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Reconhecendo a importância diagnóstica do levantamento das informações de pesquisa, os 

resultados obtidos poderão ser de grande valia para futuras intervenções em políticas e 

programas organizacionais. Para tanto, após o término da pesquisa, um Relatório Técnico 

será produzido para a empresa, a fim de fornecer os resultados gerais provenientes das 

questões investigadas. Vale ressaltar que as informações fornecidas por cada trabalhador 

possuem um caráter confidencial, ficando a empresa de posse do relatório global, gerado a 

partir das respostas de todos os participantes. Além disso, torna-se importante deixá-lo 

ciente de que as informações referentes ao conjunto de dados coletados em todas as 

organizações servirão a propósitos unicamente acadêmicos e produção de conhecimentos 

científicos. 

Agradecemos antecipadamente sua atenção e solicitude. Esperamos contar com sua 

participação. 

 Atenciosamente, 

Prof. Dr. Igor Gomes Menezes (Coordenador do Núcleo de Instrumentos e Medidas – 

ISP/UFBa) 

Ana Cristina Passos Gomes (Mestranda do Programa de Pós-graduação de Psicologia – 

UFBA) 

Caso deseje mais esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, favor entrar em contato 

com o Núcleo de Instrumentos e Medidas – ISP/UFBa. 

Endereço: Av. Ademar de Barros, s/n - Pavilhão 04  

Campus Universitário de Ondina • Salvador/BA • CEP: 40170-110 

Telefax: (71) 8813-7229 / (71) 3263-6474  
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APÊNDICE III - Dimensões e descritores de de cidadania organizacional 

Dimensão Comportamentos de cidadania no indivíduo 

Medida composta 
(unidimensional) 

Bateman e Organ (1983): 30 itens 
 
• Trazer idéias novas e originais para lidar com o trabalho. 
• Seguir as regras da organização de forma consciente. 
• Treinar ou ajudar os outros a realizar seus trabalhos de forma 
melhor. 
• Ter interesse pessoal em outros empregados. 
• Agir impulsivamente, estimulado pelo momento (I). 
• Ter humor oscilante (I). 
• Criticamente encontrar defeitos em outros empregados (I). 
• Certificar-se de que as coisas estão claras, limpas e em ordem. 
• Procurar ver pessoas que ficam sem fazer nada (I). 
• Resistir influenciar-se por outros, incluindo seu chefe (I). 
• Agir com alegria. 
• Expressar ressentimento ao estar dando ordens (I). 
• Perder contato com as coisas que estão acontecendo ao seu redor 
(I). 
• Cooperar bem com aqueles que estão a sua volta. 
• Exibir pontualidade ao chegar no horário certo ao trabalho pela 
manhã e depois dos intervalos. 
• Ter intervalos de trabalho não merecidos (I). 
• Queixar-se sobre coisas insignificantes no trabalho (I). 
• Buscar a ajuda de outros quando precisa. 
• Fazer afirmações positivas sobre seu superior imediato. 
• Fazer afirmações construtivas sobre o departamento. 
• Interferir de propósito quando alguém está realizando uma 
atividade (I). 
• Exibir dependência na execução de suas responsabilidades. 
• Ter pessoas que vão até ele para pedir ajuda. 
• Sair do seu caminho para proteger outros empregados. 
• Sair do seu caminho para proteger a propriedade organizacional. 
• Exibir aborrecimento com os outros (I). 
• Exibir baixa qualidade no trabalho (I). 
• Iniciar discussão com outros empregados (I). 
• Conversar sobre querer se demitir do trabalho (I). 
• Desperdiçar materiais ou danificar a propriedade organizacional 
(I). 

Comportamento de 
Ajuda 

------ 
Smith, Organ e Near (1983): 
ALTRUISMO 
• Ajudar as pessoas que estiveram ausentes. 
• Voluntariar-se para coisas que não lhe requisitaram. 
• Orientar novas pessoas, mesmo que não lhe seja requisitado. 
• Ajudar outros que possuem cargas pesadas de trabalho. 
• Dar assistência ao trabalho do supervisor. 
• Dar sugestões inovadoras para melhorar o departamento. 
 
------ 
Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990): 
• Ajudar as pessoas que estiveram ausentes. 
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• Ajudar outros que possuem cargas pesadas de trabalho. 
• Orientar novas pessoas, mesmo que não lhe seja requisitado. 
• Ajudar desejosamente colegas que tenham problemas 
relacionados ao trabalho. 
• Estar sempre pronto para dar uma mão amiga a aqueles a seu 
redor. 
 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
• Disponibilizar voluntariamente de seu tempo para ajudar colegas 
com problemas relacionados ao trabalho. 
• Utilizar de seu tempo extra-trabalho para recrutar ou treinar 
novos empregados. 
 
------ 
Moorman e Blakely (1995): 
AJUDA INTERPESSOAL 
• Desviar-se de suas metas para ajudar colegas com problemas 
relacionados ao trabalho. 
• Ajudar voluntariamente os novos trabalhadores a adaptarem-se 
ao trabalho.  
• Frequentemente ajustar o seu horário de trabalho para acomodar 
demandas de outros empregado pelos seu tempo livre.  
• Sempre desviar-se de suas metas para fazer com que os 
empregados mais novos sintam-se bem recebidos no grupo de 
trabalho. 
• Mostrar preocupação genuína e cortesia para com os colegas de 
trabalho, mesmo sob negócios tentativos ou situações pessoais. 
 
------ 
Farh, Earley e Lin (1997) 
• Desejar dar assistência aos novos colegas a se ajustarem ao 
ambiente de trabalho. 
• Desejar ajudar os colegas a resolverem problemas relacionados 
aos trabalho. 
• Desejar cobrir os colegas em designações de trabalho quando for 
necessário, 
• Desejar coordenar e comunicar-se com os colegas. 
 
------ 
Van Dyne e LePine (1998): 
• Voluntariar-se a fazer coisas para seu grupo. 
• Ajudar a orientar os novos empregados do grupo. 
• Atender as funções que auxiliam seu grupo de trabalho. 
• Dar assistência aos outros com o seu trabalho para o beneficio do 
grupo. 
• Envolver-se de modo a beneficiar o grupo de trabalho. 
• Ajudar os outros no grupo a aprenderem sobre o trabalho. 
• Ajudar os outros do grupo com suas responsabilidades no 
trabalho. 
 
------ 
Podsakoff , Mackenzie, Paine e Bachrach (2000): 
• Ajudar os colegas que têm tarefas difíceis e/ou que estiveram 
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ausentes e têm o trabalho atrasado. 
• Ser cortês. Não abusa dos direitos dos outros. 
• Atuar como pacificador. 
• Encorajar os outros no seu desenvolvimento pessoal e/ou quando 
estão desanimados. 
 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
CHEERLEADING (encorajador): 
• Encorajar os outros quando estão desanimados. 
 
------ 
Law, Wong e Chen (2005):   
Harmonia Interpessoal 
• Desejar ajudar novos colegas a se ajustarem ao ambiente de 
trabalho. 
• Desejar ajudar os colegas a resolverem problemas relacionados a 
trabalho. 
• Desejar cobrir designações de trabalho para colegas quando 
necessário 
• Desejar se comunicar com os colegas. 
 
------ 
Vanderberg, Lance e Taylor (2005): 
• Tomar a iniciativa de orientar novos empregados ao 
departamento, embora isso não seja parte do seu trabalho. 
• Ajudar outros que possuem cargas pesadas de trabalho. 
• Ajudar os outros quando suas cargas de trabalho aumentam (dar 
assistência até que os outros superem seus obstáculos). 
• Voluntariar-se a ajudar os membros da equipe com seu trabalho 
quando eles estiverem ausentes. 
• Treinar ou ajudar voluntariamente os outros a desempenhar 
melhor seu trabalho. 
• Voluntariar-se a fazer coisas para outros mesmo que elas não 
sejam formalmente requisitadas para o trabalho. 
------ 
 
Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990): 
CORTESIA: 
• Tomar medidas para tentar prevenir problemas com outros 
trabalhadores. 
• Estar atento sobre como seu trabalho afeta o de outras pessoas. 
• Não abusar dos direitos de outros. 
• Tentar evitar criar problemas para seus colegas de trabalho. 
• Considerar o impacto de suas ações sobre seus colegas de 
trabalho. 
 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
CORTESIA: 
• Estabelecer dialogo com os outros antes de iniciar ações que 
podem afetá-los. 
• Tomar medidas para tentar prevenir problemas com outros 
trabalhadores ou pessoas da organização. 
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------ 
Farh, Earley e Lin (1997) 
• Usar táticas ilícitas para buscar influência pessoal e ganhos com 
efeitos danosos sobre a harmonia interpessoal na organização (I). 
• Usar uma posição de poder para perseguir ganhos pessoais 
próprios (I). 
• Assumir o crédito, evitar a culpa e lutar por ganhos pessoais (I). 
• Frequentemente falar mal do seu supervisor ou colegas nas suas 
costas (I). 
------ 
Rego (2002a): 
• Quando tem tarefas desagradáveis ou difíceis a realizar, procura 
“passar a batata quente” para outros. (I) 
• Está sempre referindo-se ao lado negativo das coisas, mais do 
que ao positivo. (I)  
• Está sempre queixando-se de assuntos triviais (isto é, de pouca 
importância). (I)  
• Cria instabilidade na equipe (com mexericos, intrigas, etc.). (I)  
• Quando algo dá errado, desculpa-se com os erros dos outros. (I) 
 
------ 
Law, Wong e Chen (2005): 
• Falar mal frequentemente dos supervisores ou colegas pelas suas 
costas (I) 
• Usar táticas ilícitas para conseguir influência pessoal e obter 
efeitos danosos a respeito da harmonia interpessoal na organização 
(I) 
• Usar sua posição de poder para obter ganhos pessoais egoístas (I) 
• Assumir o crédito, evitar a culpa, e lutar vorazmente por ganhos 
pessoais (I) 
 
------ 
Vanderberg, Lance e Taylor (2005): 
• Conversar de forma favorável sobre a organização com amigos e 
comunidade. 
• Falar bem dos produtos e serviços da organização aos membros 
da comunidade. 
• Dar assistência à comunidade representando a organização sem 
ser requisitado, com o objetivo de melhorar a imagem da 
organização. 
• Mostrar orgulho quando a organização em público. 
• Representar favoravelmente a organização às pessoas que dela 
não fazem parte. 
• Falar aos conhecidos sobre os bons aspectos dos produtos e 
serviços da organização. 

Esportividade 

------ 
Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990): 
• Gastar muito tempo reclamando sobre assuntos triviais (I). 
• Sempre focar naquilo que está errado mais do que no lado 
positivo (I). 
• Tender a reagir de forma exagerada com coisas pequenas (I). 
• Sempre encontrar defeito naquilo que a organização está fazendo 
(I). 
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• Sempre precisar ser elogiado  (I). 
 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
• Gastar muito tempo reclamando sobre assuntos triviais (I). 
• Sempre encontrar defeito naquilo que a organização está fazendo 
(I). 
• Tender a reagir de forma exagerada com coisas pequenas (torna 
os problemas maiores do que eles são) (I). 
• Sempre focar naquilo que está errado mais do que no lado 
positivo. 
 
------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Tolerar sem queixas os inevitáveis inconvenientes e imposições 
do trabalho. 
• Ter atitude positiva “quando as coisas não correm bem”. 
• Não ficar ofendido quando os outros não seguem as suas 
sugestões. 
 
 

Lealdade 
organizacional  

------ 
Van Dyne, Graham e Dienesch (1994): 
• Representar a organização as pessoas de fora. 
• Não defender a organização contra ameaças externas (I) 
• Não contar as pessoas de fora que a organização é um bom lugar 
para trabalhar (I) 
• Não defender a organização quando os empregados a criticam (I) 
• Promover ativamente os produtos e serviços das organização. 
• Aceitar trabalhar em organizações concorrentes por mais 
dinheiro (I). 
• Não estimular os colegas de trabalha a investirem dinheiro na 
organização (I). 
 
------ 
Moorman e Blakely (1995): 
• Defender a organização quando outros trabalhadores a criticam. 
• Encorajar os amigos e a família a utilizarem produtos da 
organização. 
• Defender a organização das criticas de pessoas que dela não 
fazem parte. 
• Mostrar orgulho quando representa a organização em público. 
• Promover ativamente os produtos e serviços da organização aos 
usuários em potencial. 
 
------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Promover a imagem da organização com entidades externas. 
• Proteger e defender a organização perante ameaças externas. 
• Manter o empenho mesmo sob condições adversas. 

Obediência 
organizacional 

------ 
Smith, Organ e Near (1983): 
GENERALIZED COMPLIANCE: 
• Ter pontualidade. 
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• Fazer intervalos não merecidos (I). 
• Comparecer ao trabalho está acima da norma. 
• Dar aviso prévio caso não seja possível ir para o trabalho. 
• Gastar muito tempo com conversas pessoais ao telefone (I). 
• Não perder tempo desnecessariamente quando está trabalhando. 
• Não realizar intervalos extras. 
• Não perder tempo com conversas ociosas. 
 
------ 
Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990): 
• Comparecer ao trabalho está acima da norma. 
• Não realizar intervalos extras. 
• Obedecer regulamentos e regras da organização mesmo quando 
ninguém está olhando. 
• Ser um dos empregados mais conscientes. 
• Acreditar que recebe de forma honesta pelo trabalho que realiza. 
 
------ 
Van Dyne, Graham e Dienesch (1994): 
• Raramente desperdiçar tempo quanto está trabalhando. 
• Sempre produzir o tanto quando é capaz. 
•  Sempre chegar no trabalho no horário. 
• Desconsiderando as circunstancias produzir um trabalho de 
melhor qualidade. 
• Não atender a todos os prazos dados pela organização (I). 
• Estar mentalmente alerta e pronto para trabalhar quando chega 
no trabalho. 
• Seguir regras trabalhistas e instruções com extremo cuidado. 
• Às vezes desperdiçar recursos organizacionais (I). 
• Manter um local de trabalho limpo e arrumado. 
• Às vezes faltar ao trabalho sem um bom motivo (I). 
 
------ 
Farh, Earley e Lin (1997) 
• Obedecer as regras e procedimentos organizacionais mesmo 
quando ninguém está lhe observando e nenhuma evidencia pode 
ser traçada. 
• Assumir o trabalho de alguém seriamente e raramente cometer 
erros.  
• Não se importar em assumir desafios novos ou desafiadores. 
• Tentar com persistência o auto-estudo para aumentar a qualidade 
dos resultados do trabalho. 
• Freqüentemente chegar cedo e inicia o trabalho imediatamente. 
 
------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Internalizar e aceitar as regras organizacionais, regulamentos, 
procedimentos. 
• Aderir com escrúpulos, mesmo quando ninguém está 
observando ou vigiando. 
 
------ 
Rego (2002a): 
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• É desleixado (tanto faz que o trabalho seja bem ou mal feito!). (I)  
• Está mentalmente leve e pronto para trabalhar logo que chega à 
organização. 
• Desperdiça tempo em assuntos não relacionados com o trabalho. 
 
------ 
Law, Wong e Chen (2005): 
• Chegar cedo frequentemente e iniciar o trabalho imediatamente. 
• Assumir um trabalho com seriedade e raramente cometer erros. 
• Obedecer regras e procedimentos organizacionais mesmo 
quando ninguém está lhe observando e nenhuma evidência pode 
ser rastreada. 
• Não se importar em assumir novos missões desafiadoras. 
• Desejar usar seu tempo pessoal e recursos financeiros para 
estudar por conta própria e aumentar a qualidade dos resultados do 
seu trabalho.  

Iniciativa individual 

------ 
Moorman e Blakely (1995): 
• Para assuntos que podem ter sérias conseqüências expressar 
opiniões honestas, mesmo quando os outros possam descordar. 
• Frequentemente motivar os outros a expressarem suas idéias e 
opiniões. 
• Encorajar os outros a tentarem formas novas e mais efetivas de 
fazerem seus trabalhos. 
• Encorajar colegas de trabalho hesitantes ou quietos a expressar 
suas opiniões quando estes por outro lado podem não se 
manifestar.  
• Frequentemente dar sugestões aos colegas de trabalhos sobre 
como o grupo pode melhorar. 
 
------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Adotar atos voluntários de criatividade e inovação tendo em vista 
melhorar a execução das próprias tarefas e o desempenho 
organizacional. 
• Persistir com entusiasmo no exercício do próprio cargo. 
• Voluntariar-se para aceitar responsabilidades extras e encoraja os 
outros para atuar de modo idêntico. 
 
------ 
Rego (2002a): 
• Mantém-se informado acerca do que se passa na organização.  
• Quando tem problemas a resolver, procura solucioná-los antes de 
apresentá-los ao chefe.  
• Quando uma coisa não funciona, procura alternativas para que 
funcione.  
• Procura, espontaneamente, melhorar os seus conhecimentos, 
competências e capacidades. 

Virtude cívica 

------ 
Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990): 
• Participar de eventos que não são obrigatórias, mas são 
consideradas importantes. 
• Atender a funções que não lhe são requeridas, mas ajudam a 
imagem da organização. 
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• Manter-se lado a lado com as mudanças na organização. 
• Ler e manter-se em dia com os anúncios, memorandos e outras 
comunicações da organização. 
 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
• Participar de sessões de treinamento/informação que os 
empregados são encorajados, mas não obrigados a participar. 
• Atender funções que não são requeridas, mas que ajudam a 
imagem da organização. 
• Participar ativamente dos encontros da organização. 
 
------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Participar ativamente na gestão da organização (ex: participa de 
reuniões e debates sobre as políticas organizacionais). 
• Monitorar o ambiente tendo em vista detectar ameaças e 
oportunidades (ex:mantém-se a par das mudanças no setor que 
podem afetar a organização). 
• Preocupar-se com os melhores interesses da empresa, mesmo a 
expensas pessoais (ex: denuncia atividades suspeitas). 
 
------ 
Law, Wong e Chen (2005): 
RECURSOS DE PROTEÇÃO À ORGANIZAÇÃO 
• Resolver assuntos pessoais na hora do trabalho (e.g., negocia 
Ações, compras) (I) 
• Usar recursos da organização para assuntos pessoais (e.g., 
telefone da empresa, Xerox, computadores e carros) 
• Utilizar licença médica de forma inapropriada (I) 
 

Autodesenvolvimento 

------ 
Podsakoff et al. (2000): 
• Procurar voluntariamente melhorar os seus próprios 
conhecimentos, competências e aptidões. 
• Freqüentar cursos, procurar atualizar-se constantemente nos 
recentes desenvolvimentos de uma dada área de conhecimentos ou 
negócios. 
• Procurar estudar assuntos que possam contribuir para a melhoria 
do seu próprio desempenho. 
 
------ 
Vanderberg, Lance & Taylor (2005): 
• Ler e manter-se a par dos desenvolvimentos na sua área de 
atuação dentro da organização. 
• Voluntariamente buscar aumentar seu conhecimento, 
competências e habilidades necessárias para ter um melhor 
desempenho em seu atual posto de trabalho. 
• Participar de cursos relacionados à carreira mesmo quando não é 
requerido pelo seu trabalho. 
• Assinar e ler com prazer periódicos de negócios e/ou jornais 
profissionais relacionados a seu trabalho. 
• Trabalhar para desenvolver competências relacionadas ao 
trabalho mesmo fora de serviço. 



159 
 

• Tomar cursos fora de serviço e custeados pelo trabalhador, os 
quais venham a aumentar seus conhecimentos, competências e 
habilidades para realizar seu trabalho. 

Sugestões Construtivas 

------ 
Vanderberg, Lance e Taylor (2005): 
• Dar sugestões criativas para a qualidade geral do departamento. 
• Dar sugestões criativas para oferecer formas particulares de 
visualizar um problema. 
• Dar sugestões criativas para defender idéias dos outros quando 
eles acreditam que a implementação dessas idéias contribuirão 
com a melhoria da organização  
• Dar sugestões criativas para realizar tarefas quando os recursos 
são escassos. 
• Dar sugestões criativas aos outros considerando formas novas e 
mais efetivas de fazer seus trabalhos. 
• Dar sugestões criativas ao compartilhar idéias para novos 
produtos e serviços 

Comportamentos de 
Cidadania 

Organizacional 
Individual 

------ 
Williams e Anderson (1991): 
• Ajudar os outros que estiveram ausentes. 
• Ajudar outros que possuem cargas pesadas de trabalho. 
• Dar assistência ao trabalho do supervisor (quando não for 
requisitado). 
• Dispor de um tempo para ouvir os problemas e preocupações dos 
seus colegas de trabalho. 
• Sair do seu caminho para ajudar outros empregados. 
• Apresentar um interesse pessoal por outros empregados. 
• Distribuir informações aos colegas de trabalho. 

Comportamentos de 
Cidadania 

Organizacional 
dirigidos à organização 

------ 
Williams e Anderson (1991): 
• Comparecer ao trabalho está acima da norma. 
• Dar aviso prévio caso não seja possível ir para o trabalho. 
• Realizar intervalos de trabalho não merecidos (I). 
• Gastar muito tempo com conversas pessoais ao telefone (I). 
• Queixar-se sobre coisas insignificantes no trabalho (I). 
• Conservar e proteger a propriedade organizacional. 
• Aderir a regras informais que são recomendadas para manter a 
ordem. 

Comportamentos de 
intra-papel (escala 

utilizada para validade 
discriminante) 

------ 
Williams e Anderson (1991): 
 
• Completar adequadamente as tarefas que lhe são designadas. 
• Cumprir com as responsabilidades especificadas na descrição do 
cargo. 
• Desempenhar tarefas que lhe são esperadas. 
• Atender aos requisitos formais de desempenho do seu trabalho. 
• Envolver-se em atividades que afetarão diretamente a avaliação 
do seu desempenho. 
• Negligenciar aspectos do seu trabalho que lhe são obrigatórios 
desempenhar (I). 
• Falhar no desempenho de suas obrigações essenciais (I). 

Pacificador 
------ 
Podsakoff e Mackenzie (1994): 
• Agir como um pacificador quando os outros possuem 
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desentendimentos dentro da empresa. 
• Ser uma influência estabilizadora quando desacordos ocorrem na 
empresa. 

Participação Social 

------ 
Van Dyne, Graham e Dienesch (1994): 
• Somente participar de encontros relacionados ao trabalho se for 
requisitado pela empresa (I). 
• Compartilhar idéias para novos projetos ou melhorias de forma 
abrangente. 
• Manter-se informando sobre produtos e serviços e compartilha 
com outros.  
• Sua aparência pessoal é atrativa e apropriada. 
• Não se envolver em grupos fora do trabalho para beneficio da 
organização (I). 

Participação 
Advocatícia 

------ 
Van Dyne, Graham e Dienesch (1994): 
• Frequentemente dar sugestões criativas aos colegas de trabalho. 
• Utilizar o julgamento profissional para avaliar o que é certo ou 
errado para a organização. 
• Encorajar a administração a manter as suas 
competências/conhecimentos atualizados. 
• Encorajar os outros para falar em reuniões. 
• Ajudar os trabalhadores a pensar por si mesmos. 
• Manter-se bem informado sobre opiniões que possam beneficiar 
a organização.  
• Não apoiar os superiores ao alcance de padrões mais elevados 
(I). 

Participação funcional 

------ 
Van Dyne, Graham e Dienesch (1994): 
• Não buscar um treinamento adicional para melhorar o 
desempenho (I). 
• Evitar obrigações e responsabilidades extras no trabalho (I).  
• Não trabalhar para além do que lhe é requisitado (I). 
• Voluntariar-se para trabalhar além do seu tempo de trabalho 
quando for necessário. 
• Ter dificuldade e cooperar com os outros em projetos (I). 

Industria Pessoal 

------ 
Moorman e Blakely (1995): 
• Raramente faltar ao trabalho mesmo quando se tem uma razão 
legítima ou motivo verdadeiro para faltar. 
• Desempenhar suas obrigações com poucos erros que não são 
usuais. 
• Desempenhar suas obrigações no trabalho com cuidado extra-
especial. 
• Sempre atender aos prazos para completar uma tarefa. 

Facilitação Interpessoal 

------ 
Van Scotter e Motowidlo (1996): 
• Elogia os colegas de trabalho quando eles são bem sucedidos. 
• Dar suporte ou encoraja um colega de trabalho com um 
problema pessoal. 
• Conversar com outros trabalhadores antes de tomar decisões que 
podem afeta-los. 
• Dizer coisas que fazem com que as pessoas se sintam bem com 
elas mesmas ou com o grupo de trabalho. 
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• Encorajar outros a superar suas diferentes e seguir adiante. 
• Tratar os outros com justiça. 
• Ajudar o outro sem ser requisitado. 

Dedicação ao trabalho 

------ 
Van Scotter e Motowidlo (1996): 
• Realizar horas extras para fazer seu trabalho em tempo. 
• Prestar atenção de perto a detalhes importantes. 
• Trabalhar mais do que necessário. 
• Solicitar tarefas que são desafiadoras. 
• Exercitar disciplina pessoal e auto-controle. 
• Tomar iniciativa para resolver um problema no trabalho. 
• Persistir em superar obstáculos para completar uma tarefa. 
• Enfrentar uma tarefa difícil do seu trabalho de forma 
entusiástica. 

Identificação com a 
Organização 

------ 
Farh, Earley e Lin (1997) 
• Desejar proteger a reputação da organização. 
• Ansiar a dar boas notícias sobre a organização às pessoas de fora 
e clarear mal entendidos. 
• Dar sugestões construtivas que possam melhorar a operação da 
organização. 
• Participar ativamente das reuniões da empresa. 
------ 
Rego (2002a) 
 
• Quando descobre oportunidades de negócio para a organização 
(mesmo que seja no fim de semana), comunica-as aos 
responsáveis. 
• Faz esforços extras para beneficiar a organização, mesmo com 
prejuízos pessoais.  
• Pensa em primeiro lugar no serviço, mais do que em si próprio. 

Proteção aos Recursos 
da Organização 

------ 
Farh, Earley e Lin (1997) 
• Conduzir negócios pessoais no horário de trabalho (ex: ir a 
compras, negociar ações, etc). (I) 
• Usar recursos da organização para negócios pessoais (ex: 
telefone da empresa, xerox, computadores, carros, etc).(I) 
• Usar atestado médico como beneficio e desculpa para licença 
médica (I). 
 

Voz 

------ 
Van Dyne e  LePine (1998): 
• Desenvolver e fazer recomendações que dizem respeito a 
assuntos que afetam seu grupo de trabalho. 
• Falar e encorajar os outros a se envolverem em assuntos que 
afetam o grupo. 
• Comunicar aos outros do grupo suas opiniões sobre assuntos de 
trabalho mesmo que sua opinião seja diferentes e os outros 
membros do grupos discordem. 
• Manter-se bem informando sobre assuntos em que as sua opinião 
possa ser útil para o grupo de trabalho. 
• Envolver-se em assuntos que afetem a qualidade da vida no 
trabalho dentro do grupo. 
• Expor no grupo idéias para novos projetos ou procedimentos   
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APÊNDICE IV – Roteiro utilizado na Análise de Juízes 
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Prezado (a) professor (a),  

Somos do Núcleo de Instrumentos e Medidas e do Grupo Indivíduo, Organizações e Trabalho, ambos da Universidade Federal da Bahia, e estamos desenvolvendo 
uma pesquisa cujo objetivo é construir, desenvolver e validar a Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCOrg). Tendo em vista este 
objetivo, estamos solicitando a um grupo de especialistas que analisem a pertinência dos itens desenvolvidos para avaliar o construto cidadania organizacional, assim como 
a relação entre cada item da medida com seu fator respectivo. 

A cidadania organizacional, conhecida como comportamentos de cidadania organizacional (CCO), consiste na manifestação de comportamentos benéficos 
voluntários que transcendem as obrigações formais e possíveis garantias de recompensas contratuais (Organ, 1990). Segundo Siqueira (2001) cidadania organizacional são 
gestos de colaboração espontânea que, isentos de prescrições legais ou contratuais permitem dentro de uma relação social com a organização entabular uma troca de atos 
“extra-papéis” funcionais por possíveis ou futuras retribuições (sociais, materiais ou econômicas) do sistema.  

A EICCOrg utilizou um modelo adaptado da escala de diferencial semântico (Osgood, Suci e Tannenbaum, 1957), sendo apresentadas possíveis situações que 
venham a ocorrer no ambiente de trabalho. Solicita-se ao sujeito que imagine qual seria a resposta que mais se aproximaria da decisão que ele tomaria perante duas opções 
mutuamente opostas em uma escala de sete pontos. De acordo com Ajzen (1988) a “intenção comportamental” indica a probabilidade subjetiva de um sujeito desempenhar 
um comportamento, sendo um preditor mais forte de comportamentos reais do que as atitudes.  

Sendo assim, gostaríamos de contar com sua valiosa colaboração para realizar a seguinte avaliação: 

1) Julgar os itens do instrumento quanto à pertinência ao construto cidadania organizacional; e 

2) Julgar cada um dos itens do instrumento quanto à pertinência a uma dimensão avaliada. 

A construção destes itens fundamentou-se em uma revisão teórica sobre o construto. A partir desta análise emergiram oito dimensões: comportamento de ajuda, 
esportividade, lealdade organizacional, obediência organizacional, harmonia interpessoal, iniciativa individual, autodesenvolvimento e dedicação ao trabalho. 

Se considerar necessário modificar a redação do item, sinta-se à vontade para apontar a sugestão, seguida da sua justificativa.  

Para indicar o seu julgamento basta assinalar com um X a opção que considerar pertinente. Havendo concordância em participar desta etapa da pesquisa, 
solicitamos que estas informações sejam mantidas em sigilo, considerando que serão utilizadas posteriormente em publicações. 

Após a análise, pedimos que devolva o material para o endereço eletrônico de origem. 

Por entender que esta tarefa lhe exigirá grande dedicação e a sua imprescindível competência, desde já agradecemos imensamente a sua colaboração.                                                
    Sempre a seu dispor para quaisquer esclarecimentos, 

Ana Cristina Passos Gomes (Mestranda) 

Prof. Dr. Antonio Virgílio Bittencourt Bastos 

Prof. Dr. Igor Gomes Menezes 
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Seguem abaixo os itens da Escala de Intenções Comportamentais de Cidadania Organizacional (EICCOrg). Avalie cada um dos itens da escala de acordo 

com os fatores apresentados na tabela abaixo: 

  Tabela 13: Critérios para definição do item como  constituinte  do  fator  
 A qual fator do construto cidadania organizacional o item pertence? 

A 
Comportamento de Ajuda (Ajuda): inclui comportamentos voluntários de ajuda a um colega quando ele possui problemas relacionados ao trabalho. Demonstra 
capacidade de lidar com conflitos interpessoais e facilita a relação entre trabalhadores a fim de manter um ambiente de trabalho harmonioso. Encoraja e reforça as 
realizações e desenvolvimento profissional dos colegas de trabalho. Exibe gestos de prevenção e planejamento com o intuito de evitar um problema. 

B 
Defesa Organiacional (Defesa): promover voluntariamente a imagem da organização fora do ambiente de trabalho. Identificar-se e ser fiel aos líderes e à 
organização como um todo, defendendo seus objetivos. Defender a organização contra ameaças, contribuindo para sua boa reputação, cooperando com outros que 
servem aos interesses da organização, representando o alto padrão e qualidade dos bens da organização para comunidades maiores e grupos interessados em 
investir. 

C 
Iniciativa Individual (Iniciativa): Comunicar-se com outras pessoas do ambiente de trabalho, buscando melhorar o desempenho grupal e individual. Ter 
engajamento político nos processos da organização, incluindo expressão de opiniões e novas idéias, além de encorajar outros a fazer o mesmo. Inclui atos 
voluntários de criatividade e inovação, que podem ser pequenas modificações ou intervenções mais substanciais. Ter voz ativa capaz de mudar a forma 
convencional de ação, mesmo que a nova forma não agrade a todos. 

D 
Dedicação Extra (Ded. Extra): Comportamentos trabalhar arduamente, tomar iniciativas para resolver problemas de trabalho. É a base motivacional para o 
desempenho no trabalho que leva o individuo a agir voluntariamente para promover os melhores interesses da organização. 
 
 

MODELO DE ITEM FORNECIDO AO JUIZ PARA ANÁLISE 

A frase refere-
se ao construto 

CCO? 

A qual fator este item pertence? 
Em caso de dúvida, consultar 

Quadro 1 

Aponte aqui 
sugestões ou 
observações 

Imagine que um colega de trabalho faltou e neste dia houve uma importante reunião. Sabendo que ele 
não foi informado sobre o conteúdo da reunião, o que você faria? 
Falaria com ele sobre a reunião - - - - - - - Não falaria com ele sobre a reunião. 

(  ) Sim 
(  ) Não 

(  ) Ajuda (  ) Iniciativa  
(  ) Defesa (  ) Dedicação Extra 
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