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RESUMO 

O estudo objetiva verificar a relação existente entre a percepção de justiça distributiva de 

recompensas, distributiva de tarefas, processual, interpessoal e informacional dos 

colaboradores de prestadoras de serviços contábeis com a satisfação no trabalho. Para tanto, 

realizou-se pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada por meio de um 

levantamento, em que aproveitaram-se 140 questionários respondidos por colaboradores de 

prestadoras de serviços contábeis de sete cidades do estado de Santa Catarina. A justiça 

organizacional foi analisada em cinco perspectivas: distributiva das recompensas, distributiva 

das tarefas, processual, interpessoal e informacional. A análise de correlação demonstrou fortes 

associações dentre todas as dimensões de justiça. A satisfação no trabalho foi analisada em 

cinco categorias: satisfação com os colegas, com o salário, com a chefia, com o trabalho em si 

e com as promoções. A maioria dos respondentes possui metas de trabalho, embora a minoria 

possua algum tipo de remuneração variável. Os escores de percepção de justiça e de satisfação 

foram baixos, sendo que a maior percepção de justiça encontra-se na dimensão interpessoal, 

enquanto o maior nível de satisfação encontra-se na satisfação com a chefia. Fortes correlações 

positivas foram observadas entre a justiça distributiva e a satisfação com os salários e com as 

promoções. Porém, a justiça processual demonstrou relacionamento positivo mais forte em 

relação à satisfação em geral. As percepções de justiça e satisfação não foram afetadas por 

diferenças de sexo, idade, tempo de casa e metas. Entretanto, foram observadas diferenças no 

que concerne ao recebimento de remuneração variável.  
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1 INTRODUÇÃO 

As primeiras discussões acerca da justiça foram realizadas por escolas filosóficas e 

religiosas, e posteriormente seu conceito foi abordado por estudiosos da área de gestão. Nesta 

área, a justiça organizacional desenvolveu-se como um conceito multidimensional, em que 

novas dimensões surgem com o desenvolvimento e aprofundamento de seus estudos (AHMADI 

et al, 2012). 

As duas primeiras dimensões que foram foco dos estudiosos da área organizacional 

foram a justiça distributiva, desenvolvida a partir dos estudos de Adams (1965), e a justiça 

processual, introduzida por Thibaut e Walker (1975). Posteriormente, do trabalho de Bies e 

Moag (1986) surge a terceira dimensão da justiça organizacional, denominada de justiça 

interacional (SOTOMAYOR, 2006). Estudos contemporâneos a Bies e Moag (Greenberg, 

1993A; Colquitt et al, 2001) suscitaram a divisão da justiça interacional em duas dimensões 

distintas, a justiça interpessoal e a justiça informacional. Mais recentemente, Rego (2000) 

forneceu evidências empíricas de uma quinta dimensão, a justiça distributiva das tarefas.  

Porém, independente do número de dimensões a considerar, as organizações atualmente 

estão preocupadas com o modo como seus empregados experimentam a justiça não só no que 

se refere às recompensas que elas recebem da relação de emprego, mas também do modo como 

são tratadas pelo sistema organizacional e por seus agentes. Esta preocupação, em parte deve-

se ao fato de que, a literatura vem demonstrando que níveis mais elevados de percepções de 

justiça estão, de forma geral, associados a atitudes e comportamentos mais positivos no local 

de trabalho (SOTOMAYOR, 2006).  

Apesar de o objetivo final (o resultado econômico e financeiro) continuar o mesmo, a 

forma como as organizações vêm buscando atingir tais resultados vem se alterando com o 

passar do tempo. Deste modo, a visão de vender produtos ou serviços a um preço que seja 

suficiente para cobrir os gastos organizacionais e com margem para que resulte em sobras na 

forma de dividendos sofreu algumas alterações. Percebeu-se que a maximização dos lucros não 

tem origem apenas em melhores políticas de vendas ou redução de custos, assim passou-se 

também a considerar o bem estar dos indivíduos responsáveis pelas atividades da organização, 

disponibilizando a eles ambientes de trabalho mais agradáveis e mais justos. 

Nesta perspectiva, a satisfação dos funcionários torna-se uma meta relevante para a 

organização uma vez que cada vez mais tem-se demonstrado que rentabilidade, produtividade, 

retenção de funcionários e satisfação de clientes estão ligados aos níveis de satisfação do 

empregado, pois, funcionários satisfeitos e motivados irão gerar maior empatia e satisfação no 

cliente, o que por sua vez refletirá positivamente no desempenho organizacional (LAI WAN, 

2007).  

Especificamente em relação à justiça organizacional e seus impactos sobre o nível de 

satisfação dos trabalhadores, diversos estudos já foram realizados nos mais variados ambientes 

e situações. Entretanto, ainda não se localizou estudos que abordaram esta temática 

contemplando empresas prestadoras de serviços contábeis. Desta lacuna, surge a seguinte 

questão de pesquisa: Qual a relação existente entre a percepção de justiça organizacional de 

colaboradores de prestadoras de serviços contábeis com a satisfação no trabalho? Deste 

modo, o objetivo deste estudo é verificar a relação existente entre a percepção de justiça 

distributiva de recompensas, distributiva de tarefas, processual, interpessoal e informacional 

dos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis com a satisfação no trabalho. 

O ambiente de trabalho das prestadoras de serviços contábeis é um ambiente de alto 

nível de estresse, que exige atenção dos indivíduos na realização da atividade e frequente 

atualização quanto às legislações societárias, fiscais e trabalhistas. A relação entre as pessoas é 

forte como na maioria das organizações, seja com colegas de trabalho, superiores e ainda com 
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os clientes da empresa. Das tensões e processos organizacionais inerentes ao trabalho em uma 

prestadora de serviços contábeis podem emergir sentimentos de injustiça/justiça, que de algum 

modo podem refletir na satisfação pessoal dos colaboradores. 

Este estudo justifica-se, na perspectiva teórica, por fornecer evidências do 

relacionamento das dimensões da justiça organizacional com a satisfação no trabalho, 

contribuindo dessa forma para o arcabouço teórico de ambas. Além disso, Assmar, Ferreira e 

Souto (2005) destacam que os estudos nacionais sobre justiça organizacional são esparsos e 

enfatizam a necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre esta temática entre 

pesquisadores brasileiros. Neste sentido, este estudo vem dar maior corpo a literatura nacional 

sobre o tema, fornecendo evidências sobre o papel da justiça organizacional no ambiente de 

trabalho de prestadoras de serviços contábeis. Além disso, o entendimento de como a justiça se 

relaciona com a satisfação dos trabalhadores pode contribuir para a melhoria das relações entre 

as organizações e seus colaboradores, refletindo assim sobre a satisfação e consequente 

desempenho dos mesmos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Justiça Organizacional 

O conceito de justiça admite definições provenientes de diferentes teorias que o 

associam a perspectivas e abordagens variadas. Dessa forma, muitos são os autores que versam 

sobre o tema, desde clássicos da Antiguidade, como Platão e Aristóteles, expoentes do 

Iluminismo, como Mostesquieu e Rousseau, até autores contemporâneos como Rawls (1971), 

Homans (1961) e Adams (1965) (ANDRADE; STEFANO, 2011).  Andrade e Stefano (2011) 

explicam que tamanha diversidade de conceitos e pensadores é proveniente da sua utilização 

em diversas áreas do conhecimento, como a Sociologia, a Filosofia, a História, a Psicologia e é 

claro o Direito, sendo a justiça seu objeto de estudo primordial, conceituada como equidade, 

bem estar e reconhecimento. 

 Na Psicologia, os estudos sobre justiça surgiram na década de 1960 como um campo 

autônomo de estudos dentro da Psicologia social, denominado de Psicologia Social da Justiça. 

Neste ramo, os trabalhos vêm procurando demonstrar o papel que os valores, crenças e 

sentimentos sobre o que é justo e injusto têm sobre as ações humanas (ASSMAR; FERREIRA; 

SOUTO, 2005).  

No que concerne ao ambiente organizacional, os estudos que buscam explicar o impacto 

da justiça sobre o funcionamento da organização foram reunidos sob a rubrica de “justiça 

organizacional”, termo este cunhado por Jerald Greenberg a partir de 1987 (COLQUITT et al., 

2001). Para Greenberg (1990), a literatura sobre justiça organizacional desenvolveu-se no 

intuito de tentar descrever e explicar o papel da justiça no âmbito do local de trabalho. 

Na concepção de Omar et al. (2007), o conceito de justiça organizacional está 

relacionado às percepções que os funcionários têm sobre o que é certo ou errado dentro das 

organizações a que pertencem. Greenberg (1993B) denota que as pessoas se comportarão 

altruisticamente para com a organização em que trabalham se acreditarem que estão sendo 

tratadas de forma justa. Essa crença contribuirá para que os mesmos mantenham atitudes 

positivas em relação ao trabalho, aos supervisores e à organização, como por exemplo, acatar 

as decisões dos superiores, evitar comportamentos antissociais, além de apresentarem 

comprometimento e qualidade no trabalho, satisfação profissional, saúde e bem estar (OMAR 

et al., 2007; TEPPER, 2001). 

Por outro lado, quando consideram que estão sendo tratados de forma injusta, tal 

entendimento irá gerar sentimento de raiva, insatisfação e desmotivação, o que resultará em 
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queda na produtividade, diminuição da qualidade do trabalho e absenteísmo (ADAMS, 1965; 

OMAR et al., 2007).  

Os estudos sobre justiça organizacional evoluíram sob diferentes dimensões ao longo 

dos anos. Para Klendauer e Deller (2009) e DeConinck (2010), a justiça organizacional é 

analisada a partir de três dimensões: justiça distributiva, justiça processual e justiça interacional. 

Por sua vez, Colquitt (2001) propõe desmembrar a justiça interacional em duas dimensões 

distintas: justiça interpessoal e justiça informacional. Rego (2000) ao investigar a temática de 

justiça organizacional, contemplou uma quinta dimensão, a justiça das tarefas, sendo esta uma 

divisão da justiça distributiva.  

A justiça distributiva é definida como a justiça dos resultados ou dos fins, tais como 

salários, recompensas, promoções, lucros distribuídos aos trabalhadores, classificação obtida 

na avaliação de desempenho. A sua abordagem preponderante está pautada na Teoria da 

Equidade de Adams (1965), na qual foi desenvolvida a partir dos estudos de Homans (1961), 

consubstanciados sobre a máxima aristotélica de que “o justo é o proporcional”. Conforme a 

Teoria da Equidade, os indivíduos tendem a avaliar a justiça distributiva, a partir da 

proporcionalidade entre os resultados (outcomes) e o esforço necessário para consegui-lo 

(inputs), comparando seus resultados com os de outros indivíduos. Caso a percepção seja de 

que os rácios são iguais e de que há igualdade, haverá sentimentos de satisfação e de justiça, o 

que aumentará a satisfação no trabalho e a intenção de permanecer na organização. Por outro 

lado, caso seja percebida desigualdade entre os rácios, estará caracterizada a iniquidade ou 

injustiça, o que levará a sentimentos negativos como culpa ou raiva, insatisfação com a 

remuneração e promoção. (ADAMS, 1965; FOLGER e KONOVSKY, 1989; GREENBERG, 

1990; COLQUITT et al., 2001; SOUTO e REGO, 2003; DECONINCK, 2010; LANGEVIN e 

MENDOZA, 2013).  

A justiça processual compreende as percepções de justiça relativas aos procedimentos 

usados nos sistemas de avaliação de desempenho, nos acréscimos salariais e de promoções, nos 

processos de recrutamento e seleção, de alocação de recursos (LEVENTHAL, 1980; GREENBERG, 

1990; FOLGER; CROPANZANO 1998; SOUTO e REGO, 2003; SOTOMAYOR, 2006).  A 

justiça processual considera os métodos, mecanismos, meios e processos utilizados nas 

determinações dos resultados, ou seja, concentra-se nos meios utilizados pela organização para 

consecução dos fins alcançados (FOLGER e CROPANZANO, 1998; COHEN-CHARASH e 

SPECTOR, 2001; RIBEIRO, 2008). A primeira abordagem da justiça processual ocorreu em 

1975, a partir do estudo realizado por Thibaut e Walker (1975) em processos de resolução de 

litígios, no qual concluíram que um aspecto fundamental da justiça processual está em permitir 

que os envolvidos pelas decisões tenham voz no processo, ou seja, que participem das decisões 

tomadas. Posteriormente, Leventhal (1980) estabeleceu seis regras procedimentais que indicam 

se um determinado procedimento é percebido, ou não, como justo pelos indivíduos: 

consistência, ausência de vieses e interesses pessoais, exatidão da informação, correção (ou 

mecanismos de correção/recurso), representatividade dos envolvidos nos processos e ética 

(LEVENTHAL, 1980; GREENBERG, 1987; SOTOMAYOR, 2006; KLEIN et al. 2014).  

A terceira dimensão é a justiça interacional, na qual se concentra sobre a qualidade do 

tratamento interpessoal na organização, ou à forma como a gestão comporta-se em relação ao 

beneficiário da justiça (COHEN-CHARASH e SPECTOR, 2001; COLQUITT et al. 2001). Seu 

estudo iniciou-se a partir dos trabalhos de Bies e Moag (1986) e contempla os aspectos sociais 

envolvidos nas relações entre as pessoas que decidem e as pessoas que são afetadas por tal 

decisão (ASSMAR; FERREIRA; SOUTO, 2005). Justiça interpessoal refere-se ao tratamento 

interpessoal ou o nível de equidade percebido na forma como os funcionários são tratados na 

organização. Em contraste com a justiça processual, a justiça interacional envolve aspectos 
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menos formais de interação; abrange os comportamentos dos gestores para os subordinados, 

tais como o grau de honestidade, sensibilidade e respeito demonstrado durante a interação. No 

que diz respeito à justiça processual, as percepções de injustiça são em relação à organização, 

enquanto as percepções de injustiça interacional são dirigidas para o superior (MASTERSON 

et al. 2000; DECONINCK, 2010). 

Posteriormente, Greenberg (1993A) propôs o desdobramento da justiça interacional em 

duas dimensões distintas, a justiça interpessoal e a justiça informacional, introduzindo, dessa 

forma, um modelo de quatro dimensões para a justiça organizacional. No entendimento de 

Colquitt et al. (2001) a justiça interpessoal reflete o grau com que as pessoas são tratadas com 

cortesia, dignidade e respeito pelas autoridades ou pelas partes envolvidas na execução dos 

procedimentos ou na determinação dos resultados.  

Ao passo que a justiça informacional enfoca nas explicações fornecidas às pessoas, 

sobre o porquê dos procedimentos terem sido utilizados de certa maneira ou o porquê de os 

resultados terem sido distribuídos de certo modo (COLQUITT et al., 2001). Dessa forma, 

presume-se que as explicações e justificativas tornam as decisões mais transparentes 

contribuindo para mitigar reações negativas quando da percepção de injustiças e para minimizar 

respostas adversas aos resultados desfavoráveis obtidos (GREENBERG, 1993A; 

CROPANZANO e GREENBERG, 1997). 

Recentemente, Rego (2000), ao realizar a validação de um instrumento de medida das 

percepções de justiça organizacional, demonstrou ser a justiça melhor conceituada com cinco 

dimensões. Na pesquisa conduzida pelo autor, a justiça distributiva apresentou-se dividida em 

duas dimensões independentes, sendo que a nova dimensão foi denominada de justiça 

distributiva das tarefas. Assim, enquanto a justiça distributiva centra-se na distribuição das 

recompensas, a dimensão identificada por Rego (2000) refere-se às questões referentes à 

distribuição e alocação de tarefas, da carga de trabalho e das responsabilidades no ambiente de 

trabalho. 

Klein et al. (2014) destacam que cada componente da justiça organizacional afeta 

resultados organizacionais específicos. Em função disso, neste estudo optou-se por utilizar o 

modelo com cinco dimensões da justiça organizacional, a fim inclusive, de verificar se as várias 

dimensões são relacionadas entre si. Optou-se também em contemplar a justiça das tarefas, 

pouco investigada nos estudos, o que enseja pesquisas futuras. Além disso, conceitualmente é 

aplicável aos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis.  
 

2.2 Satisfação no Trabalho 

A satisfação no trabalho vem despertando o interesse de estudiosos de diversas áreas 

desde a década de 1930. Este interesse decorre da influência que a satisfação pode exercer sobre 

o trabalhador, afetando sua saúde física e mental, suas atitudes e seu comportamento 

profissional e social (MARTINEZ; PARAGUAY; 2003). Entre os anos de 1970 e 1980 o 

conceito de satisfação passou a ser concebido pelos estudiosos do comportamento humano 

como uma atitude. Dessa forma, Robbins (2005, p. 61) definiu a satisfação no trabalho como 

“a atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho que realiza”.  Neste período a satisfação 

era tida como um fator capaz de predizer diferentes comportamentos de trabalho, como 

produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo (SIQUEIRA, 2008). 

Outra vertente de estudos sobre a satisfação no trabalho passou a considerá-la como um 

estado emocional. Neste sentido, Locke (1969) entende a satisfação no trabalho como um 

estado emocional agradável resultante da avaliação que o indivíduo faz de seu trabalho.  

Apesar destas diferentes concepções, as dimensões constitutivas da satisfação no 

trabalho sofreram poucas modificações com o passar dos anos. Dentre estas, as dimensões que 

conseguiram manter-se ao longo das décadas foram a satisfação com os salários, satisfação com 
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os colegas de trabalho, satisfação com a chefia, satisfação com as promoções e com o próprio 

trabalho. Considerando assim a satisfação no trabalho como as experiências prazerosas que o 

individuo vivencia no ambiente de trabalho, cada uma das cinco dimensões representa uma 

fonte de tais experiências (SIQUEIRA, 2008). 

Partindo disto, Siqueira (2008) apresenta a Escala de Satisfação no Trabalho (EST) 

composta por 25 itens cujo objetivo é medir o grau de contentamento do trabalhador em relação 

ao seu trabalho. A EST foi criada e validada no Brasil e baseia-se em uma visão 

multidimensional de satisfação no trabalho, sendo que seus itens cobrem as cinco dimensões 

teóricas, conforme pode-se constatar no Quadro 1 a seguir. 
 

Quadro 1: Dimensões da satisfação no trabalho 
Dimensões Definições 

Satisfação com o 

salário 

Contentamento com o que recebe como salário se comparado com o quanto o indivíduo 

trabalha, com sua capacidade profissional, com o custo de vida e com os esforços feitos 

na realização do trabalho. 

Satisfação com os 

colegas de trabalho 

Contentamento com a colaboração, a amizade, a confiança e o relacionamento mantido 

com os colegas de trabalho.  

Satisfação com a 

chefia 

Contentamento com a organização e capacidade profissional do chefe, com o seu 

interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento entre eles. 

Satisfação com as 

promoções 

Contentamento com o número de vezes que já recebeu promoções, com as garantias 

oferecidas a quem é promovido, com a maneira da empresa realizar promoções e com 

o tempo de espera pela promoção.  

Satisfação com a 

natureza do trabalho 

Contentamento com o interesse despertado pelas tarefas, com a capacidade de 

absorverem o trabalhador e com a variedade das mesmas. 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2008) 

 

Ressalta-se que neste estudo foi utilizada a EST desenvolvida por Siquera (2008) para 

avaliar a satisfação dos colaboradores das prestadoras de serviços contábeis. Este instrumento 

já foi utilizado e validado nas pesquisas realizadas por Coelho e Moura (2008) e Ribeiro, 

Siqueira e Claro (2012), comprovando desta maneira a validade de tal instrumento. 

Pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de identificar quais os fatores que 

poderiam ser desencadeadores de níveis de satisfação ou insatisfação no trabalho. Dos 

resultados já obtidos pode-se concluir que características pessoais dos trabalhadores, como 

sexo, idade ou nível de escolaridade, do ambiente físico, como ruído, temperatura e iluminação, 

ou de estrutura da organização contribuem muito pouco para explicar as variações no nível de 

satisfação (SIQUEIRA, 2008).  

Por outro lado, existem evidências de que fatores do contexto sócio organizacional, tais 

como valores organizacionais e percepção de justiça, exercem grande impacto sobre os níveis 

de satisfação dos trabalhadores. Neste sentido, alguns resultados apontam que a satisfação dos 

trabalhadores seria extremamente sensível às políticas e práticas gerenciais, especialmente 

aquelas que definem os procedimentos e a distribuição de retornos para os comportamentos de 

trabalhadores (justiça processual), o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar de seus 

colaboradores e o quanto a empresa estaria disposta a retribuir aos seus empregados os esforços 

e investimentos que eles aplicam na organização (justiça distributiva) (SIQUEIRA, 20008). 
 

2.3 Relação entre Justiça Organizacional e Satisfação no Trabalho 

A percepção de justiça organizacional pode exercer algum tipo de impacto sobre a 

satisfação dos trabalhadores. Neste sentido, diversos pesquisadores têm realizado estudos no 

intuito de verificar a relação existente entre justiça organizacional e satisfação no trabalho. 

McFarlin e Sweeney (1992) realizaram um estudo com 675 bancários e descobriram que tanto 

a justiça processual, quanto a justiça distributiva estavam relacionadas de forma significativa 
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com a satisfação no trabalho. Martin e Bennet (1996) chegaram a resultados similares ao 

conduzirem uma pesquisa com 1.377 empregados de uma companhia de serviços financeiros. 

Xu (2009) e Guan (2012) também encontram relacionamento positivo e significante da 

justiça processual e distributiva com a satisfação no trabalho de empregados de empresas 

chinesas. Aryee, Budhwar e Chen (2002), ao pesquisarem empregados de uma organização 

pública indiana, encontraram efeitos indiretos da justiça processual e interacional sobre a 

satisfação no trabalho e efeitos diretos e indiretos da justiça distributiva sobre a mesma. 

Choi (2010), ao conduzir um estudo com empregados de 24 departamentos 

governamentais dos EUA, descobriu que altos níveis dos três tipos de justiça (distributiva, 

processual e interacional) estão positivamente relacionados com a satisfação no trabalho. 

Ahmadi et al. (2012) chegaram as mesmas conclusões ao investigarem empregados e gerentes 

de duas grandes fábricas do Irã. 

Dal Vesco, Popik e Beuren (2012) encontraram relação significativa entre as dimensões 

distributiva e interacional e a satisfação no trabalho de 110 empregados de uma cooperativa 

brasileira. Porém não constataram o mesmo em relação à justiça processual. Colquitt et al. 

(2001) realizaram uma revisão meta-analítica de 183 estudos sobre justiça organizacional. Os 

achados deste estudo demonstraram que as dimensões distributiva e processual da justiça 

organizacional encontram-se altamente correlacionadas à satisfação no trabalho, enquanto as 

dimensões interpessoal e informacional encontram-se moderadamente correlacionas à 

satisfação no trabalho. A partir dos achados dos estudos citados anteriormente, elabora-se a 

primeira hipótese do estudo: 

H1: Percepções de justiça distributiva, processual, interpessoal, informacional e de 

tarefas estão positivamente relacionadas com a satisfação no trabalho. 

Desse modo, a não rejeição da hipótese H1 indicará que quando os colaboradores das 

prestadoras de serviços contábeis percebem maior sentimento de justiça nas atividades laborais, 

terão maior satisfação no trabalho.  Espera-se com estas hipóteses que os resultados sejam 

similares aos de Colquitt et al. (2001), conforme exposto anteriormente. 

McFarlin e Sweeney (1992) e Martin e Bennet (1996) concluíram em seus estudos que 

a dimensão distributiva é a mais forte preditora da satisfação no trabalho. Os resultados da 

pesquisa realizada por Choi (2010) também revelaram que a dimensão distributiva da justiça 

organizacional é mais fortemente associada à satisfação no trabalho do que as demais 

dimensões. Consonante com estes resultados, Nadiri e Tanova (2010) também concluíram que 

a justiça distributiva é mais forte preditora da satisfação no trabalho que as dimensões 

processual e interacional. Partindo disso, elaborou-se a segunda hipótese da pesquisa: 

H2: A justiça distributiva está mais fortemente relacionada à satisfação no trabalho do 

que as demais dimensões da justiça organizacional. 

Em contraposto aos resultados apresentados anteriormente, Alexander e Ruderman 

(1987) descobriram ser a justiça processual mais forte preditora da satisfação no trabalho do 

que a justiça distributiva ao investigarem 2.800 funcionários do governo. Resultados similares 

foram encontrados por Warner, Reynolds e Roman (2005) que concluíram que a justiça 

distributiva nunca é mais forte preditora da satisfação no trabalho do que a justiça processual. 

Tais resultados divergentes podem ter ocorrido por conta da amostra utilizada em tais estudos. 

Dessa forma, a não rejeição da hipótese H2 indicará que a justiça dos fins está mais 

relacionada com a satisfação no trabalho, convergindo com os resultados de McFarlin e 

Sweeney (1992), Martin e Bennet (1996) e Choi (2010) e divergindo com os resultados de 

Alexander e Ruderman (1987) e Warner, Reynolds e Roman (2005).  

Outros estudos demonstraram que diferentes dimensões da justiça organizacional 

podem ser boas preditoras de determinadas dimensões da satisfação no trabalho. Dessa forma, 
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DeConinck e Stilwell (2004) concluíram que a justiça processual é uma importante preditora 

da satisfação com o supervisor, enquanto a justiça distributiva é uma forte preditora da 

satisfação com o pagamento. Zainalipour, Fini e Mirkamali (2010) encontraram correlação 

positiva entre as três dimensões da justiça organizacional (distributiva, processual e 

interacional) com a satisfação com a supervisão (chefia), colegas de trabalho, pagamento e 

promoções. Xue-lin e Jie (2011) identificaram correlação positiva entre a satisfação com o 

pagamento e as dimensões distributiva e informacional. Os autores também verificaram 

correlação positiva entre satisfação com o crescimento, o status e as condições de trabalho com 

as dimensões informacional, processual e distributiva. A partir dos resultados destes estudos, 

dos conceitos apresentados no Quadro 1 e das características de cada dimensão de justiça, 

acredita-se que determinadas dimensões de justiça estão mais relacionadas a um tipo específico 

de satisfação no trabalho, como por exemplo, a justiça distributiva com a satisfação com o 

salário e com as promoções. Tal suposição deve-se ao fato que cada dimensão de justiça afeta 

resultados organizacionais específicos, conforme enfatizado por Masterson et al. (2000). 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem quantitativa 

realizada por meio de pesquisa de levantamento ou survey. A população deste estudo é 

representada pelos colaboradores de 30 empresas prestadoras de serviços contábeis, escolhidas 

intencionalmente, localizadas nas cidades de Blumenau, Dona Emma, Ibirama, Presidente 

Getúlio, Rio do Sul, Rodeio e Vitor Meireles do estado de Santa Catarina.  

Um questionário foi enviado aos colaboradores, sendo que na cidade de Rio do Sul o 

questionário foi entregue de forma impressa, enquanto nos demais municípios o envio ocorreu 

por meio eletrônico. Houve o retorno de 167 respondentes. Após a análise dos questionários 

recebidos, foram identificados 27 questionários com problemas nas respostas, alguns com 

respostas em branco e outros com duas respostas para a mesma assertiva. Estes questionários 

foram eliminados, restando assim 140 questionários válidos para a análise, o que constitui-se 

em uma amostra por acessibilidade. Conforme Gil (2008), neste tipo de amostra, o pesquisador 

apenas obtém os elementos a que tem acesso, admitindo que eles possam representar de forma 

adequada a população. 

 

3.1 Constructo e Instrumento da Pesquisa 

A percepção de justiça organizacional e a satisfação no trabalho dos colaboradores de 

prestadoras de serviços contábeis foram mensuradas utilizando-se das variáveis expostas no 

constructo da pesquisa, conforme demonstrado no Quadro 2. 
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Quadro 2: Constructo da pesquisa 

Variáveis Dimensões Finalidade Mensuração 

Justiça 

organizacional 

(REGO, 2001). 

Justiça distributiva; 

Justiça processual; 

Justiça interpessoal; 

Justiça informacional; 

Justiça distributiva de 

tarefas. 

Identificar a percepção de 

justiça organizacional nas 

relações de trabalho de 

colaboradores de 

prestadoras de serviços 

contábeis. 

Foram expostas 30 assertivas, 

sendo 6 assertivas para cada 

dimensão de justiça, em uma 

escala de 1 a 7 sendo que 7 

indica alta percepção de 

justiça e 1 baixa percepção de 

justiça e/ou sentimento de 

injustiça. 

Satisfação no 

trabalho 

(SIQUEIRA, 

2008). 

Satisfação com salário; 

Satisfação com colegas; 

Satisfação com a chefia; 

Satisfação com as 

promoções; 

Satisfação com a natureza 

do trabalho. 

Verificar o nível de 

satisfação no trabalho dos 

colaboradores de 

prestadoras de serviços 

contábeis 

Foram expostas 25 assertivas, 

sendo 5 assertivas para cada 

dimensão da satisfação, em 

uma escala de 1 a 7 em que 1 

representa total insatisfação e 

7 representa total satisfação. 

Fonte: elaboração própria. 

O instrumento de coleta de dados constituiu-se em um questionário estruturado em três 

blocos direcionado aos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis. O primeiro bloco 

destinou-se a identificar o perfil dos respondentes da pesquisa. O segundo bloco objetivou 

identificar o nível de satisfação dos colaboradores ao passo que o terceiro e último bloco 

destinou-se à mensuração da percepção de justiça organizacional dos respondes. As assertivas 

das questões foram extraídas dos estudos de Rego (2001) e Siqueira (2008), conforme exposto 

no Quadro 2. 

Antes de levar o questionário a campo foi aplicado uma versão como pré-teste, com o 

objetivo de averiguar possíveis problemas que poderiam ser percebidos pelos respondentes. 

Responderam ao pré-teste 10 pessoas que trabalham em empresas prestadoras de serviços 

contábeis, sendo que nenhuma destas pessoas faz parte da amostra original do trabalho. Com a 

aplicação do pré-teste foram analisadas as sugestões e realizadas algumas alterações na redação 

do questionário. 
 

3.2 Procedimentos de Análise dos Dados 

Na análise dos dados utilizaram-se técnicas de estatística descritiva, correlação de 

Pearson, teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. Primeiramente analisou-se o perfil 

dos respondentes da pesquisa. Na estatística descritiva foram determinados o mínimo e 

máximo, médias, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis: justiça distributiva, 

justiça processual, justiça interpessoal, justiça informacional, justiça distributiva de tarefas, 

satisfação com o salário, satisfação com os colegas, satisfação com a chefia, satisfação com as 

promoções e satisfação com a natureza do trabalho.  

Em seguida, aplicou-se a técnica de correlação de Pearson, para verificar se há relação 

coerente e sistemática entre as variáveis observadas, bem como a força de relacionamento de 

tais variáveis. Neste item, analisou-se a relação entre todas as dimensões de justiça 

organizacional e todas as dimensões de satisfação no trabalho. Por fim, utilizou-se dos testes de 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para verificar se há diferenças de percepção de justiça e 

satisfação entre os grupos de respondentes. 
 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

4.1 Perfil dos Respondentes 

Foram coletados dados de 140 colaboradores de prestadoras de serviços contábeis que 

atuam no estado de Santa Catarina. O perfil dos respondentes foi levantado com base no gênero, 
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idade, formação acadêmica, área de formação, tempo de empresa, setor em que atua, função 

desempenhada, tempo que exerce essa função, metas formais e recebimento de remuneração 

variável. 

A partir da análise dos dados é possível afirmar que a maioria dos respondentes 

(70,71%) é do sexo feminino e está na faixa etária que compreende dos 21 aos 25 anos 

(41,43%). Analisando ainda a idade dos respondentes, conclui-se que estes são em sua maior 

parte jovens, uma vez que a maioria (82,14%) concentra-se na faixa que vai dos 16 aos 30 anos 

de idade. Em relação ao nível de escolaridade, verifica-se que há grande quantidade de 

respondentes com ensino superior incompleto (45%), porém, também é grande o número de 

pesquisados que já possuem graduação completa e pós-graduação, sendo que estes somam 62 

respondentes, o que representa 44,29% do total. 

Entre os respondentes que possuem o ensino superior completo o curso de Ciências 

Contábeis destaca-se com 72,22%, sendo que Administração e outros cursos representam 

16,67% e 11,11%, respectivamente. Entre os que possuem pós-graduação, a maior 

concentração encontra-se na área de Gestão Tributária (34,62%), seguida por Contabilidade 

(23,08%) e Controladoria e Finanças (15,38%). Outros cursos de pós-graduação, como por 

exemplo, Auditoria, Marketing, Mercado de Capitais e Inteligência de Negócios, somaram 

26,92%. 

Em relação ao perfil profissional dos respondentes, observou-se que mais da metade 

(52,86%) trabalham na empresa de 1 a 5 anos. O número de respondentes que está a menos de 

um ano na organização também é elevado (27,86%), ao passo que o número de funcionários 

com mais de 10 anos de casa é reduzido (7,14%). Entre os respondentes, 26,43% atuam no setor 

contábil, 15,71% no setor fiscal, 13,57% no setor pessoal, enquanto a maioria (33,57%) atua 

em mais de um setor. Em relação à função desempenhada na empresa, destacam-se as de 

auxiliar contábil (17,14%), auxiliar fiscal-contábil (15%) e auxiliar fiscal (11,43%). Também 

houve respondentes que desempenham a função de coordenador ou gerente de setor (7,86%) e 

de contador (7,86%). Referente ao tempo na atual função destaca-se a faixa que vai de 1 a 5 

anos, que concentrou 55% das respostas, seguida pela faixa de até 1 ano com 30,71% das 

respostas. Em relação às metas, 72,14%, ou seja, 101 respondentes trabalham com metas 

formais pré-estabelecidas. Porém, o número de trabalhadores que possuem remuneração 

variável é pouco expressivo, totalizando apenas 26 respondentes, o que corresponde a 18,57% 

da amostra analisada. 
 

4.2 Estatísticas Descritivas 

Na Tabela 1 apresentam-se dados relativos à estatística descritiva aplicada em cada 

variável contida no constructo da pesquisa. Foram determinados o mínimo e máximo, as 

médias, desvio padrão e o coeficiente de variação das variáveis investigadas. 
 

Tabela 1 – Aplicação da estatística descritiva nas variáveis investigadas 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Coeficiente de variação 

Justiça distributiva de recompensas 1 7 4,55 1,83 40,29% 

Justiça distributiva de tarefas 1 7 5,38 1,53 28,41% 

Justiça processual 1 7 4,79 1,68 35,06% 

Justiça interacional interpessoal 1 7 5,55 1,53 27,51% 

Justiça interacional informacional 1 7 5,02 1,70 33,93% 

Satisfação com o salário 1 7 4,39 1,67 38,05% 

Satisfação com os colegas de trabalho 1 7 5,50 1,24 22,50% 

Satisfação com a chefia 1 7 5,65 1,41 24,97% 

Satisfação com as promoções 1 7 4,25 1,86 43,80% 

Satisfação com a natureza do trabalho 1 7 5,33 1,30 24,31% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Pela Tabela 1 pode-se notar que os colaboradores das prestadoras de serviços contábeis 

percebem a justiça organizacional de forma moderada, uma vez que as médias concentraram-

se em torno de 5, o que na escala utilizada correspondia a “concordo ligeiramente”. Porém, essa 

percepção não é homogênea em todas as dimensões, visto que o coeficiente de variação 

demonstrou-se maior que 30% em algumas delas. Desta forma, destaca-se a justiça interpessoal, 

que obteve a maior média entre as dimensões de justiça e ao mesmo tempo o menor coeficiente 

de variação. Isso denota que os superiores possuem um relacionamento adequado com seus 

subordinados, o que eleva as percepções de justiça na dimensão interpessoal. Consonante a isso, 

a satisfação com a chefia foi a que apresentou média mais elevada entre as dimensões da 

satisfação no trabalho. Este fato revela indícios de uma possível correlação entre a justiça 

interpessoal e a satisfação com a chefia. Ressalta-se aqui que Rego e Souto (2004) também 

encontraram maior percepção de justiça na dimensão interpessoal entre empregados de 

empresas públicas e privadas da cidade do Rio de Janeiro. Porém, a média identificada por tais 

autores (4,7) foi ligeiramente inferior à média deste estudo (5,55). 

A justiça distributiva de tarefas apresentou a segunda melhor média (5,38) entre as 

dimensões da justiça organizacional com um coeficiente de variação menor que 30%. Isso 

demonstra que, a percepção de justiça nesta dimensão, pelos colaboradores das prestadoras de 

serviços contábeis, é homogênea. O mesmo não ocorre com a justiça distributiva das 

recompensas. Pelo contrário, essa dimensão apresentou a menor média entre as dimensões da 

justiça, o que implica em menor percepção de justiça na distribuição das recompensas. Porém, 

esta dimensão apresentou o maior coeficiente de variação entre as variáveis de justiça, dado 

este que revela grande discrepância entre as respostas, ou seja, uma parte dos respondentes 

apresentou elevada percepção de justiça distributiva ao passo que outra parte demonstrou baixas 

percepções de justiça distributiva. Novamente percebem-se indícios de uma possível 

correlação, desta vez, entre a justiça distributiva das recompensas e a satisfação com o salário 

e as promoções, uma vez que os níveis de satisfação nestas dimensões foram pouco expressivos. 

As médias da justiça informacional e processual foram, respectivamente, 5,02 e 4,79, 

porém em ambas as dimensões o coeficiente de variação foi superior a 30%, o que sugere falta 

de homogeneidade entre as respostas. A média aqui encontrada para a dimensão processual foi 

muito próxima a média encontrada por Nadiri e Tanova (2010) entre funcionários de hotéis. 

Estes autores identificaram uma média de 3,69 em uma escala de 5 pontos. 

No que concerne à satisfação, nota-se novamente que os níveis em todas as dimensões 

apresentaram-se moderados. Neste sentido, destacam-se negativamente as dimensões de 

satisfação com o salário e satisfação com as promoções, pois ambas apresentaram médias muito 

próximas a 4, que era o ponto central da escala, ou seja, não denota nem satisfação nem 

insatisfação. Todavia, deve-se observar que estas duas dimensões também apresentaram 

elevados coeficientes de variação, o que indica baixos níveis de uniformidade entre as respostas.  

 Por outro lado, assim como a satisfação com a chefia, a satisfação com os colegas de 

trabalho e com a natureza do trabalho também apresentaram níveis razoavelmente altos, com 

coeficientes de variação inferiores a 30%, o que revela consonância entre as respostas.  

Ao analisar os máximos e mínimos, percebe-se que toda a escala foi utilizada pelos 

respondentes, pois houve respostas nas duas extremidades. Isso demonstra que enquanto alguns 

dos colaboradores apresentaram altos escores de satisfação e percepção de justiça, 

representados aqui pelo máximo 7, outros colaboradores apresentaram extremamente baixas 

percepções de justiça e satisfação, representados pelo mínimo 1.  
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4.3 Correlações entre as dimensões de justiça com satisfação no trabalho 

Na Tabela 2 evidenciam-se as correlações de Pearson entre as variáveis analisadas no 

presente estudo. Foram correlacionadas as dimensões de justiça com as cinco dimensões de 

satisfação no trabalho. Além disso, fez-se uma média de todas as variáveis de satisfação para 

obter um escore denominado de satisfação geral, o qual também relacionou-se com cada 

dimensão de justiça organizacional. 
 

Tabela 2 - Correlações de Pearson entre as variáveis da pesquisa 

Variáveis JD JP JINT JINF JDT SS SCO SCH SP SN SG 

Justiça distributiva (JD) 1                     

Justiça processual (JP) 0,852** 1                   

Justiça interacional 

interpessoal (JINT) 
0,701** 0,823** 1                 

Justiça interacional 

informacional (JINF) 
0,759** 0,900** 0,875** 1               

Justiça distributiva das 

tarefas (JDT) 
0,705** 0,805** 0,736** 0,756** 1             

Satisfação com o salário 

(SS) 
0,889** 0,758** 0,672** 0,690** 0,636** 1           

Satisfação com os 

colegas (SCOL) 
0,243** 0,393** 0,404** 0,370** 0,429** 0,326** 1         

Satisfação com a chefia 

(SCH) 
0,633** 0,717** 0,819** 0,732** 0,662** 0,652** 0,478** 1       

Satisfação com as 

promoções (SP) 
0,726** 0,783** 0,679** 0,702** 0,647** 0,761** 0,388** 0,574** 1     

Satisfação com a 

natureza do trabalho (SN) 
0,618** 0,714** 0,667** 0,686** 0,710** 0,664** 0,545** 0,651** 0,711** 1   

Satisfação Geral (SG) 0,799** 0,844** 0,801** 0,791** 0,758** 0,871** 0,619** 0,813** 0,880** 0,860** 1 

**Correlação significante a 99%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 2, verifica-se que todas as variáveis da pesquisa estão correlacionadas entre 

si, ao nível de significância de 99%, sendo que todas as dimensões de justiça organizacional 

apresentaram forte correlação positiva entre si. Estes resultados convergem às pesquisas de 

Colquit et al (2001), Rego (2002), Souto e Rego (2003), Rego e Souto (2004) e Sotomayor 

(2006). Estas correlações, conforme ressalta Rego (2002), assentam uma dificuldade 

metodológica e psicométrica, a (não) independência das dimensões da justiça organizacional. 

Diferente dos resultados encontrados por Souto e Rego (2003) e Rego e Souto (2004) 

em que a associação mais forte ocorreu entre as dimensões interpessoal e informacional, neste 

estudo verificou-se que a correlação mais forte ocorreu entre as dimensões processual e 

informacional. Todavia, a correlação entre a justiça interpessoal e informacional apresentou-se 

como a segunda associação mais forte. Estes resultados podem explicar o fato de alguns 

pesquisadores, como por exemplo, Aryee, Budhwar e Chen (2002), Nadiri e Tanova (2010) e 

Ahmadi et al (2012) não considerarem a justiça interpessoal e informacional como dimensões 

distintas, considerando-as como uma única dimensão, a interacional. 

No entanto, deve-se ainda destacar que as dimensões da justiça interacional 

apresentaram-se mais correlacionadas à justiça processual do que à justiça distributiva. Este 

fato de certo modo explica a compreensão de autores como McFarlin e Sweeney (1992), Tyler 

e Lind (1992) e Gilliland (1994), que entendem a justiça interacional como uma ramificação da 

justiça processual e não uma dimensão independente. Por este motivo, tais autores consideram 

apenas duas dimensões em seus estudos, a dimensão distributiva e a dimensão processual. 

Convém aqui ressaltar que também foi encontrada forte correlação entre a justiça 

distributiva e a justiça processual. Este resultado converge com os de Sweeney e McFarlin 
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(1997), que também identificaram forte correlação entre as duas dimensões da justiça. De forma 

semelhante, outros autores, como McFarlin e Sweeny (1992), Aryee, Budhwar e Chen (2002) 

e Ahmadi et al (2012), encontraram correlação moderada entre a justiça distributiva e a justiça 

processual. 

Em relação à correlação entre as dimensões de justiça organizacional e a satisfação no 

trabalho, verifica-se que todas as dimensões da justiça organizacional estão fortemente 

correlacionadas à satisfação no trabalho. Este resultado suporta a primeira hipótese desta 

pesquisa: H1: Percepções de justiça distributiva, processual, interpessoal, informacional e de 

tarefas estão positivamente relacionadas com a satisfação no trabalho, e converge aos 

resultados de autores como McFarlin e Sweeney (1992), Martin e Bennet (1996), Colquitt et al. 

(2001), Xu (2009), Choi (2010), Guan (2012), Ahmadi et al. (2012) e Dal Vesco, Popik e 

Beuren (2012), que também encontraram relacionamento positivo entre as dimensões da justiça 

abordadas em seus estudos e a satisfação no trabalho. Dessa forma, conclui-se que quando os 

colaboradores das prestadoras de serviços contábeis percebem maior sentimento de justiça nas 

atividades laborais, maior será sua satisfação com o trabalho. 

A dimensão da justiça organizacional que mostrou associação mais forte à satisfação no 

trabalho, diferente do esperado, foi a justiça processual, o que leva à rejeição da segunda 

hipótese deste estudo H2: A justiça distributiva está mais fortemente relacionada à satisfação 

no trabalho do que as demais dimensões da justiça organizacional. Este resultado diverge dos 

resultados encontrados por McFarlin e Sweeney (1992), Martin e Bennet (1996) e Choi (2010) 

e converge aos resultados de Alexander e Ruderman (1987), Konovsky e Cropanzano (1991) e 

Warner, Reynolds e Roman (2005). Assim, conclui-se que os colaboradores de prestadoras de 

serviços contábeis dão mais ênfase aos procedimentos empregados na distribuição das 

recompensas e não na recompensa propriamente dita. Ou seja, maior percepção de justiça entre 

os procedimentos resultará em maiores níveis de satisfação. 

Ao analisarem-se as dimensões da satisfação no trabalho individualmente, percebe-se 

que, como demonstrado na literatura, diferentes dimensões de justiça correlacionam-se mais 

fortemente com determinadas dimensões da satisfação. Neste sentido, como observado 

anteriormente na análise das médias, a justiça interpessoal mostrou-se mais fortemente 

associada à satisfação com a chefia, ou seja, quanto melhor é o tratamento dispensado pelo 

superior ao seu subordinado maior será a satisfação deste para com o superior.  

A justiça distributiva, conforme esperado, correlacionou-se mais fortemente à satisfação 

com o salário e com as promoções. Este resultado coaduna as pesquisas de DeConinck e Stilwell 

(2004) e Xue-lin e Jie (2011) e demonstra que quanto maior a percepção de que as recompensas 

recebidas pelos colaboradores são justas, maior será a satisfação deles com tais recompensas. 

Destaca-se aqui que a justiça processual também apresentou forte correlação com a satisfação 

com o salário e com as promoções, o que enseja dizer que não apenas a justiça das recompensas 

recebidas, mas também a justiça percebida no processo de distribuição é determinante para a 

satisfação dos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis com as recompensas que 

recebem. 

A justiça informacional mostrou-se fortemente correlacionada à satisfação com a chefia 

e moderadamente correlacionada à satisfação com o salário e a natureza do trabalho. Este 

resultado assemelha-se ao de Xue-lin e Jie (2011), que também identificou correlação positiva 

entre a justiça informacional e a satisfação com o salário. A justiça distributiva das tarefas 

revelou-se mais fortemente associada à satisfação com a natureza do trabalho. Tal resultado já 

era esperado, visto as definições teóricas de ambas as variáveis. Por fim, nenhuma das 

dimensões de justiça organizacional demonstrou-se fortemente associada à satisfação com os 

colegas. Os relacionamentos encontrados foram moderados, para as dimensões interacional e 
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de distribuição de tarefas, enquanto as demais dimensões da justiça demonstraram fraco 

relacionamento com a satisfação com os colegas. 
 

4.4 Variáveis de controle e percepções de justiça e satisfação no trabalho 

Por fim realizou-se a análise das variáveis de controle. Para tanto utilizou-se do teste de 

Mann-Whitney, nas variáveis gênero, metas e remuneração variável, e o teste de Kruskal-Wallis 

nas variáveis idade e tempo de empresa. Na Tabela 3 encontra-se o resultado dos testes 

realizados. 
 

Tabela 3 – Testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

Variáveis 

Teste de Mann-Whitney  Teste de Kruskal-Wallis 

Gêner

o 

Meta

s 

Remuneração 

Variável 

Idad

e 

Tempo de 

empresa 

Justiça distributiva 0,976 0,588 0,085 0,860 0,672 

Justiça processual 0,635 0,085 0,003 0,878 0,604 

Justiça interacional interpessoal 0,429 0,138 0,008 0,999 0,476 

Justiça interacional informacional 0,963 0,058 0,002 0,725 0,597 

Justiça distributiva das tarefas 0,178 0,063 0,013 0,684 0,520 

Satisfação com o salário 0,766 0,381 0,072 0,313 0,895 

Satisfação com os colegas 0,544 0,113 0,899 0,836 0,087 

Satisfação com a chefia 0,902 0,099 0,290 0,903 0,643 

Satisfação com as promoções 0,863 0,089 0,040 0,926 0,473 

Satisfação com a natureza do 

trabalho 
0,850 0,010 0,036 0,988 0,107 

Fonte: dados da pesquisa.  

Os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis permitem verificar qualquer relação entre 

os dados ao nível de significância de 5%. Dessa forma, se o valor da significância for igual ou 

menor que 0,05, significa que os respondentes de um determinado grupo pensam de forma 

distinta dos respondentes do outro grupo. 

Analisando desta forma os resultados do teste de Mann-Whitney, pode-se observar que 

não há diferença de percepção de justiça e satisfação entre homens e mulheres, visto que para 

nenhuma das variáveis houve significância menor que 0,05. Este resultado diverge da pesquisa 

de Sweeney e McFarlin (1997) que constataram que as mulheres tendem a dar maior ênfase à 

justiça dos processos do que aos resultados, enquanto os homens mostraram mais forte ênfase 

na justiça distributiva. Porém, converge aos resultados de Cohen-Charash e Spector (2001) que 

concluíram que independentemente da idade, sexo, raça, nível de escolaridade e de posse, as 

pessoas tendem a perceber a justiça de forma semelhante.  

Em relação às metas, apenas a satisfação com a natureza do trabalho apresentou grau de 

significância menor que 0,05. Isso significa que o grupo que possui metas possui níveis de 

satisfação com a natureza do trabalho diferente daqueles que não possuem metas. 

Da mesma forma, ao se analisar a remuneração variável, percebe-se que o grupo que 

recebe algum tipo de remuneração variável percepciona quatro dimensões da justiça 

organizacional (processual, interacional, informacional e distributiva das tarefas) de forma 

distinta daqueles que não recebem remuneração variável. Além disso, esta distinção de opinião 

também pode ser verificada com os níveis de satisfação com as promoções e satisfação com a 

natureza do trabalho. Ao verificar as médias dos grupos, observou-se que aqueles que recebem 

algum tipo de remuneração variável sentem-se mais justiçados e satisfeitos em relação àqueles 

colaboradores que não recebem nenhum tipo de remuneração variável. Tais resultados 

sinalizam que o fato de ter metas não modifica o sentimento de justiça, no entanto, a sistemática 
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de remuneração variável pode ser um indicador para fortalecer tais sentimentos, e 

consequentemente, reforçar a satisfação no trabalho. 

Ao verificar o resultado do teste de Kruskal-Wallis, nota-se que não há diferença de 

percepção de justiça organizacional e de satisfação no trabalho entre as diferentes faixas etárias 

dos respondestes e entre o tempo de empresa dos mesmos, visto que para nenhuma das variáveis 

analisadas observou-se significância menor que 5%. Este resultado coaduna a pesquisa de 

Cohen-Charash e Spector (2001), que também não identificou diferença de percepção de justiça 

em função da idade dos respondentes. 
 

5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a relação existente entre a percepção de 

justiça distributiva de recompensas, distributiva de tarefas, processual, interpessoal e 

informacional dos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis com a satisfação no 

trabalho. Pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, foi realizada por meio de uma 

survey com amostra por acessibilidade de 140 colaboradores de prestadoras de serviços 

contábeis de sete municípios do estado de Santa Catarina. O instrumento de coleta de dados 

compreendeu 30 assertivas sobre justiça organizacional, em escala Likert de sete pontos, 

adaptadas de Rego (2001) e 25 assertivas sobre satisfação no trabalho, em escala Likert de sete 

pontos, extraídas de Siqueira (2008). 

Na análise dos dados, observou-se que todas as dimensões de justiça organizacional 

apresentaram forte correlação positiva ente si, o que converge aos resultados de Colquit et al 

(2001), Rego (2002), Souto e Rego (2003), Rego e Souto (2004) e Sotomayor (2006). Esta 

constatação chama a atenção para uma dificuldade relatada na literatura, a (não) independência 

das dimensões da justiça organizacional. 

Devem-se destacar também os escores baixos de justiça organizacional encontrados 

entre os colaboradores das prestadoras de serviços contábeis, o que denota pouca percepção de 

justiça no ambiente de trabalho, em todas a dimensões observadas (distributiva de recompensas, 

distributiva de tarefas, processual, interpessoal e informacional). Este fato pode explicar os 

também baixos escores de satisfação no trabalho observados entre os indivíduos da amostra, o 

que implica em dizer que o aumento na percepção de justiça organizacional pode trazer um 

aumento no nível de satisfação e consequentemente um aumento no desempenho dos 

colaboradores. 

Ao efetuar-se a análise de correlação, observou-se que todas as dimensões de justiça 

organizacional apresentaram forte correlação positiva com a satisfação no trabalho, o que 

converge aos resultados de McFarlin e Sweeney (1992), Martin e Bennet (1996), Colquitt et al. 

(2001), Xu (2009), Choi (2010), Guan (2012), Ahmadi et al. (2012) e Dal Vesco, Popik e 

Beuren (2012) e implica a não rejeição da primeira hipótese (H1) do estudo, ou seja, percepções 

de justiça distributiva, processual, interpessoal, informacional e de tarefas estão positivamente 

relacionadas com a satisfação no trabalho. 

Porém, em relação a H2, os resultados apontaram que a justiça processual possui 

correlação mais forte com a satisfação no trabalho. Este resultado demonstra evidências para a 

rejeição da H2, cujo conteúdo pressupõe que a justiça distributiva está mais fortemente 

relacionada à satisfação no trabalho do que as demais dimensões da justiça organizacional. O 

resultado aqui encontrado coaduna os resultados das pesquisas de Alexander e Ruderman 

(1987), Konovsky e Cropanzano (1991) e Warner, Reynolds e Roman (2005). 

Referente à relação entre as diferentes dimensões da justiça organizacional e as 

diferentes dimensões da satisfação no trabalho, observou-se que, convergente aos estudos de 

DeConinck e Stilwell (2004) e Xue-lin e Jie (2011), a justiça distributiva demonstrou-se mais 

fortemente relacionada à satisfação com o pagamento e com as promoções. Também foi 
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identificado forte relacionamento destas dimensões com a justiça processual. Este resultado 

atenta para o fato de que, não apenas as recompensas são avaliadas pelos colaboradores das 

prestadoras de serviços contábeis, mas também o processo por meio do qual essas recompensas 

são distribuídas. Portanto, não somente o aumento salarial ou a promoção do funcionário terá 

impacto sobre sua satisfação com as recompensas, pois a justiça envolvida no processo do 

aumento ou da promoção também possui relação com a sua satisfação. A justiça interacional e 

a informacional apresentaram-se mais fortemente associadas à satisfação com a chefia, o que 

indica que um tratamento justo e o fornecimento de explicações sobre os procedimentos e 

decisões contribuem para o nível de satisfação do colaborador perante seu superior.  

Por fim, ao realizar os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, observou-se que a 

percepção de justiça e o nível de satisfação são independentes do gênero, idade e tempo de 

empresa dos respondentes. Em relação ao estabelecimento de metas observou-se que este 

procedimento não suscita maiores sentimentos de justiça, e nem impacta na satisfação do 

trabalho como um todo. Por outro lado, a sistemática de remuneração variável é um elemento 

que interfere nos sentimentos de justiça e consequentemente numa maior satisfação no trabalho. 

Deste modo, o estabelecimento de metas deve vir acompanhado da adoção de remuneração 

variável por parte das prestadoras de serviços contábeis, caso almejam maior sentimento de 

justiça dos seus respectivos colaboradores. 

Deve-se destacar que os resultados apresentados até aqui restringem-se à amostra 

analisada, e portanto, não podem ser generalizados. Ressalta-se ainda como limitações da 

pesquisa, as técnicas estatísticas empregadas na análise dos dados e a quantidade de dimensões 

de justiça organizacional utilizadas, visto que, como enfatizado na revisão de literatura não há 

consenso quanto ao número de dimensões que constituem o constructo da justiça 

organizacional. Como sugestões para futuros estudos, sugerem-se a adoção de técnicas 

estatísticas diferenciadas e que os pesquisadores investiguem o impacto das percepções de 

justiça organizacional e de satisfação no trabalho sobre o comprometimento e o desempenho 

dos colaboradores de prestadoras de serviços contábeis. 
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