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RESUMO 

Este estudo avalia a relação entre a percepção de justiça no processo orçamentário e a folga 

orçamentária. Uma survey foi realizada com uma amostra aleatória de 114 gestores 

responsáveis por alguma área organizacional de empresas, acessados pela rede social 

Linkedin. Para fins de análise dos dados foi aplicada a técnica de modelagem de equações 

estruturais, considerando dois modelos. No primeiro, em uma nova perspectiva, a folga 

orçamentária é analisada sob a ótica comportamental como um antecedente dos sentimentos 

de justiça. No segundo, em uma abordagem preponderante na literatura, a folga orçamentária 

é analisada sob um enfoque de comportamento disfuncional como um consequente da 

percepção de justiça. Os resultados da pesquisa indicam que o primeiro modelo é o que 

apresenta os melhores indicadores de ajuste, o que sugere que as percepções de justiça 

distributiva e processual são consequentes da folga orçamentária. Os resultados reforçam que 

o orçamento participativo influencia na equidade processual e que a existência da sistemática 

de remuneração variável não implica necessariamente em maiores sentimentos de justiça 

distributiva, sendo que o tipo de bônus atribuído e sua forma de concessão devem ser 

considerados. Além disso, independente do modelo analisado, não foram encontradas relações 

negativas e significativas entre percepções de justiça e folga orçamentária. Concluiu-se que a 

folga orçamentária, o orçamento participativo e a remuneração variável atrelada ao 

cumprimento do orçamento se constituem em antecedentes das percepções de justiça no 

processo orçamentário.  

 

Palavras-chave: Justiça distributiva; Justiça processual; Folga orçamentária; Participação no 

orçamento.   
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Área Temática do Evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial  

1 INTRODUÇÃO 

Estudos na área da Contabilidade Gerencial têm utilizado fundamentos  da justiça 

organizacional para pesquisar e mostrar os efeitos positivos da percepção de justiça nas 

atitudes e comportamentos dos gestores (Langevin & Mendoza, 2013). A justiça 

organizacional é construída socialmente e possui influência determinante nas atitudes e 

comportamentos dos indivíduos no ambiente do trabalho (Skarlicky, Folger & Tesluk, 1999).  

Refere-se à percepção do quanto os indivíduos consideram justo ou injusto o modo como são 

avaliados nas organizações. A justiça organizacional geralmente é analisada em três 

dimensões: distributiva, processual e interacional (DeConinck, 2010). 

Greenberg (1990) e Colquitt (2001) advertem que as percepções de justiça são 

analisadas muitas vezes sem um contexto específico e que as medidas de justiça desprovidas 

de contexto podem enviesar os resultados. Nesta pesquisa, a percepção de justiça é analisada 

no contexto do processo orçamentário. Praticamente todos os aspectos da Contabilidade 

Gerencial implicam no processo orçamentário, uma vez que o orçamento está relacionado à 

Contabilidade de Custos, Contabilidade por Responsabilidade, Avaliação de Desempenho e 

Sistemática de Remuneração (Covaleski, Evans III, Luft & Shields, 2007). Desse modo, 

justifica-se a relevância de pesquisas associadas ao processo orçamentário.  

Algumas pesquisas sobre orçamento e justiça organizacional foram identificadas na 

área contábil (Lindquist, 1995; Libby, 1999; Libby, 2001; Wentzel, 2002; Lau & Lim, 2002; 

Magner, Johnson, Little, Staley & Welker, 2006, Beuren & Silva, 2014). A maioria dessas 

pesquisas centrou-se nas questões de equidade dos procedimentos orçamentários, na 

necessidade da participação orçamentária como um meio para suscitar os sentimentos de 

justiça e sua relação com o desempenho gerencial. Contudo, Liessem, Schedlinsky, 

Schwering e Sommer (2015) destacam que a literatura é limitada no que diz respeito à relação 

entre a justiça organizacional e a propensão de criar folga orçamentária. 

  Nesta perspectiva, destacam-se em âmbito internacional  as pesquisas empíricas de 

Little, Magner e Welker (2002), Libby (2003), Wentzel (2004), Özer & Yilmaz (2011), e os 

estudos teóricos de Magner et al. (2006), Langevin e Mendoza (2013) e Liessem et al. (2015). 

Salienta-se ainda que Maiga e Jacobs (2007) investigaram se a participação no orçamento 

diminui a propensão dos gestores de criar folga na presença de justiça processual e 

distributiva, confiança no supervisor e compromisso com as metas orçamentárias, porém, a 

relação direta entre percepções de justiça e folga não foi objeto de investigação.  

A folga orçamentária é tratada nestas pesquisas como um consequente da justiça 

organizacional, ou seja, elevadas percepções de justiça implicam em menor propensão para 

criar folga. Por exemplo, Little, Magner e Welker (2002) aduzem que, na medida em que há 

um alto grau de justiça processual no orçamento, os gestores podem responder com altos 

níveis de desempenho no trabalho e comportamentos de cidadania organizacional e serem 

menos propensos a constituírem folga. Já para Wentzel (2004), é esperada uma relação 

negativa entre a percepção de justiça do indivíduo e a presença de folga orçamentária, de 

modo que um maior nível de folga está presente nos orçamentos quando os resultados 

distributivos e o processo orçamentário são considerados abusivos.  

Nestes cenários, a folga orçamentária é tratada como sendo um comportamento 

negativo (Little, Magner & Welker, 2002), disfuncional (Wentzel, 2004; Özer & Yilmaz, 

2011) e até mesmo denominado de antiético (Langevin & Mendoza, 2013), ou seja, estes 

autores caracterizam a folga em uma perspectiva estritamente econômica. Sob este prisma, 

Wentzel (2004) explica que uma vez que o objetivo principal do orçamento nas organizações 

é a alocação eficiente de recursos, a inclusão de folga em metas orçamentárias é normalmente 

vista como disfuncional e indesejável.  



 
 

 

No entanto, parte da literatura indica que a presença de folga orçamentária também 

pode ter consequências positivas (Cyert & March 1958, 1963; Lukka, 1988). Sob esta ótica, 

Davila e Wouters (2005) destacam que a folga orçamentária desempenha um papel importante 

nos orçamentos. Esses autores entendem que, em certos ambientes caracterizados pela 

incerteza e múltiplos objetivos, ela pode ser benéfica para motivar o comportamento 

apropriado. Neste contexto, a folga orçamentária pode reduzir a ênfase no orçamento e 

permitir que os subordinados atribuam atenção para outros objetivos, como a qualidade ou o 

serviço ao cliente, quando o cumprimento do orçamento se torna mais difícil (Davila & 

Wouters, 2005). Para Webb (2002), a folga pode ser utilizada de forma coerente e gerar 

benefícios tangíveis ou intangíveis para a organização, a depender da intenção de cada gestor. 

Para Tan e Peng (2003), os benefícios de folga são superiores aos seus custos e mencionam 

que uma organização com zero de folga não é realista.  

Neste sentido, a folga incentiva a experimentação (Bourgeois, 1981), facilita a 

inovação (Cyert & March, 1963), absorve as flutuações ambientais (Sharfman, Wolf, Chase & 

Tansik, 1988).  Empresas com estratégias que exigem inovação e experimentação podem se 

beneficiar da folga orçamentária, pois ela permite que os gestores se concentrem tanto no 

curto como no longo prazo para atender os orçamentos, por exemplo, preocupem-se com a 

qualidade e o serviço ao cliente (Van Der Stede, 2000; Davila & Wouters, 2005).  

Em âmbito nacional, Santos, Beuren e Hein (2015) verificaram a relação da percepção 

de justiça organizacional na avaliação de desempenho com o nível de folga organizacional de 

controllers. Diante dos resultados das pesquisa, recomendaram investigar se é possível 

considerar a folga organizacional como um antecedente da justiça organizacional. Cabe 

destacar, que a folga orçamentária é uma das modalidades da folga organizacional. Beuren, 

Klein e Dal Vesco (2015) testaram as proposições de Langevin e Mendoza (2013) em 

empresas brasileiras, com o intuito de verificar quais dimensões do Sistema de Controle 

Gerencial aumentam a percepção de justiça organizacional e reduzem comportamentos 

antiéticos na percepção de gestores de grandes empresas. Dentre os resultados testados, não 

encontraram relação negativa com a folga orçamentária, pelo contrário, observaram que a 

qualidade do feedback aumenta a justiça organizacional, que leva a um aumento no 

comprometimento e na confiança, elevando a criação de folga. 

Ao apresentarem as limitações do estudo, Little, Magner e Welker (2002) já 

sinalizavam que a causalidade das variáveis analisadas poderia ter ocorrido de forma oposta 

ao modelo testado. Neste sentido, os autores estavam sugerindo que a folga orçamentária 

poderia ser um antecedente da justiça organizacional, porém, com a visão de que a não 

constituição de folga ocasionaria maior percepção de justiça nos processos.  

Com base no exposto tem-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação da 

percepção de justiça distributiva e processual no processo orçamentário com a folga 

orçamentária, considerada como antecedente e consequente do sentimento de justiça? Assim, 

o objetivo do estudo é avaliar a relação entre a percepção de justiça no processo orçamentário 

e a folga orçamentária. Para tanto, dois modelos são analisados: o primeiro, em uma nova 

perspectiva, a folga orçamentária é analisada sob a ótica comportamental como um 

antecedente dos sentimentos de justiça; o segundo, em uma abordagem preponderante na 

literatura, a folga orçamentária é analisada sob um enfoque de comportamento disfuncional 

como um consequente da percepção de justiça. Ressalta-se que os autores do presente estudo 

não estão realizando uma apologia à existência de folga nas organizações, contudo, são 

céticos ao conceitua-la somente dentro da tradicional abordagem econômica.  

Este estudo avança em relação aos anteriores, ao abordar uma nova perspectiva da 

relação entre justiça no processo orçamentário e folga orçamentária, questionando a 

abordagem tradicional. Para testar os modelos propostos, utilizou-se a técnica de modelagem 



 
 

 

de equações estruturais, diferentemente de Little, Magner e Welker (2002), Wentzel (2004) e 

Özer e Yilmaz (2011), que aplicaram modelos de regressão, testando diversas relações de 

forma isolada. Além disso, a verificação teórico-empírica da relação entre a percepção de 

justiça organizacional e a folga orçamentária é pouca observada na literatura, mesmo em 

âmbito internacional. Adicionalmente, a maioria dos estudos com este propósito (Little, 

Magner & Welker, 2002; Magner et al., 2006; Özer &Yilmaz, 2011) utilizou apenas a 

dimensão da justiça processual para examinar a percepção de justiça no processo 

orçamentário, mas  aspectos da justiça distributiva também podem estar presentes. O estudo 

também avança ao abordar sobre os antecedentes de justiça organizacional. Em uma meta-

análise com 600 estudos publicados na área de justiça organizacional, Cohen-Charash e 

Spector (2001) constataram que ainda não há dados suficientes sobre as práticas 

organizacionais que suscitam os sentimentos de justiça, uma vez que as pesquisas 

concentram-se nos seus consequentes.  

O estudo justifica-se ainda por contextualizar a folga orçamentária em diferentes 

vertentes epistemológicas. Frezatti, Beck e Silva (2013, p. 337) aduzem que “essas vertentes 

dependem de como os pesquisadores entendem o mundo em termos de realidade, o que torna 

o tema muito propício a críticas e menos em termos de propostas de soluções”. Do ponto de 

vista prático, o estudo pode possibilitar às empresas a revisão e alteração dos procedimentos 

orçamentários, para melhorar e/ou manter o sentimento de justiça, visando o alcance dos 

objetivos organizacionais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES DA PESQUISA 

2.1 Percepções de Justiça no Processo Orçamentário  

A justiça organizacional se refere à percepção dos indivíduos sobre o que é justo ou 

injusto dentro das organizações em que trabalham (Folger & Cropanzano, 1998; Wentzel, 

2002) e a maneira pela qual essas determinações influenciam os comportamentos e atitudes 

dos indivíduos (Greenberg, 1990; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng, 2001). Em síntese, 

refere-se à percepção de justiça do indivíduo no tratamento recebido de uma organização e 

sua reação diante de tais percepções no local de trabalho (Greenberg, 1990).  

Percepções de justiça geralmente são exploradas em três dimensões: justiça 

distributiva, justiça processual e justiça interacional (Masterson, Lewis, Goldman & Taylor, 

2000; DeConinck, 2010). O primeiro tipo de justiça identificada foi a justiça distributiva, 

pautada principalmente na Teoria de Equidade (Adams, 1965; Cropanzano, Prehar & Chen, 

2002). Esta dimensão de justiça ocorre quando os resultados (outcomes), chamados de 

recompensas essenciais, considerados pelos empregados como sendo as promoções, os 

aumentos salarias, a atribuição de prêmios, entre outros, são distribuídos de forma adequada 

em comparação aos outros. Em contrapartida, os trabalhadores fornecem contribuições 

(inputs) para a organização, como inteligência,  comprometimento, formação, aptidões, 

experiência e empenho (Colquitt et al., 2001; Sotomayor, 2007; Langevin & Mendoza, 2013).  

Segundo Lindquist (1995), a justiça distributiva ocorre quando as entradas e saídas são 

equilibradas, ou seja, quando a relação é proporcional. No orçamento, as habilidades e 

esforços para alcançar a meta individual podem ser entendidos como entrada, sendo que há 

percepção de justiças quando estas são compatíveis com a meta orçamentária. Quando o 

esforço e a habilidade são desiguais para alcançar o orçamento, existe a percepção de injustiça 

distributiva (Lindquist, 1995).  

A justiça processual refere-se à equidade do processo utilizado para determinar os 

resultados (Folger & Konovsky, 1989; Wentzel, 2004). Esta dimensão contempla as 

percepções da equidade dos aspectos dos processos organizacionais usados pelos superiores 

para avaliar o desempenho dos funcionários, realizar o feedback e determinar as recompensas, 



 
 

 

como promoções e aumentos salariais (Lau & Lim, 2002; Sotomayor, 2007; DeConinck, 

2010).  

No processo orçamentário, quando os gestores participam ativamente da tomada de 

decisão, os resultados podem ser percebidos como sendo justos, mesmo quando não são 

favoráveis ao indivíduo (Lind & Tyller, 1988). Algumas regras propostas por Leventhal 

(1980) também estão presentes no contexto do orçamento, por exemplo, procedimentos 

orçamentários formais devem fornecer aos gestores oportunidade para expressar suas opiniões 

sobre as decisões que afetam a sua unidade, além de conter disposições que permitam aos 

gestores apelar às decisões orçamentárias que afetam a sua unidade (Magner et al., 2006). 

Também deve assegurar que as decisões orçamentárias que afetam a unidade dos gestores 

incorporem informações precisas e que os procedimentos orçamentários sejam aplicados de 

forma consistente em todas as unidades em cada período (Magner et al., 2006). Denota-se que 

os sentimentos de justiça processual no processo orçamentário ocorrem por meio da 

participação orçamentária (Libby, 1999; Little, Magner & Welker, 2002; Magner et al., 

2006). 

Milani (1975) conceitua a participação como sendo o grau que um subordinado pode 

selecionar suas próprias ações. Lau e Lim (2002) ponderam que os subordinados que não 

participam do processo orçamentário podem se sentir em desvantagem, por estarem sendo 

privados de oportunidades proporcionadas pelo orçamento participativo. Lindquist (1995) 

afirma que a participação no processo orçamentário oferece a oportunidade para os 

subordinados e superiores expressarem suas preocupações em relação aos procedimentos 

orçamentários. Neste aspecto, Wentzel (2002) argumenta que o aumento da participação no 

processo orçamentário aumenta a percepção de equidade. Libby (1999) defende que quando o 

indivíduo está envolvido no processo orçamentário tende a identificar o processo 

orçamentário como sendo mais justo e, consequentemente, ocorrem melhorias no 

desempenho. Em uma pesquisa posterior, Libby (2001) observou que o desempenho é menor 

quando há percepção de injustiça no processo de elaboração e formação do orçamento.  

Lau e Lim (2002) verificaram a relação entre a percepção de justiça processual, 

participação orçamentária e desempenho gerencial. Os resultados indicaram que os efeitos da 

justiça processual sobre o desempenho gerencial são indiretos, por meio da participação 

orçamentária. Tais resultados denotam a importância da adoção de procedimentos 

organizacionais considerados justos. Lau e Tan (2005) sugerem que a equidade processual no 

orçamento participativo desempenha um papel importante, que influencia as atitudes e 

comportamentos dos gestores. Os autores verificaram que a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional são afetados indiretamente, isto significa, que a participação 

no processo orçamentário afeta primeiramente a equidade processual, que por sua vez afeta a 

satisfação no trabalho e o comprometimento. 

Depreende-se do exposto que a participação no orçamento contribui para a percepção 

que o processo orçamentário é justo, em função do indivíduo incluir contribuições durante a 

elaboração do orçamento. Neste sentido, formulou-se a primeira hipótese: 

H1: A participação orçamentária influencia positivamente na percepção de justiça 

processual dos gestores.   

A não rejeição da hipótese H1 indicará que a participação orçamentária é um 

antecedente da justiça organizacional, já que permite suscitar os sentimentos de justiça nos 

gestores. Desta forma, se ocorrer a participação, os gestores perceberão como justos os 

procedimentos utilizados para alocar os recursos destinados às suas áreas de responsabilidade.  

 

2.2 Relação entre Percepções de Justiça e Folga Orçamentária 

A folga orçamentária é conceituada por Young (1985) como sendo o montante pelo 



 
 

 

qual um subordinado subestima sua capacidade produtiva, quando é dada a oportunidade de 

selecionar um padrão contra o qual seu desempenho será avaliado. Para Lukka (1988), trata-se 

da diferença deliberadamente criada entre a previsão orçamentária (estimativa de orçamento 

honesto) e o valor do orçamento (proposta de orçamento)”. Segundo Merchant (1985), é o 

excesso do valor orçado em uma área, mais do que o necessário.  

Depreende-se que a criação da folga é retratada como algo que o indivíduo cria 

conscientemente. Onsi (1973) salienta que a folga é voluntária, decorrente de imperfeições, 

como a negociação na alocação de recursos no processo orçamentário. É utilizada para 

configurar e satisfazer os motivos pessoais dos indivíduos de maneira indireta. De acordo com 

Davila e Wouters (2005), essas definições não expressamente implicam em um elemento 

disfuncional, embora as ideias de desviar estimativas honestas, de realizar orçamentos mais 

fáceis de atingir e superestimar os custos, possam sugerir essa conotação.  

Alguns estudos (Little, Magner & Welker, 2002; Libby, 2003; Wentzel, 2004; Özer & 

Yilmaz, 2011) que analisaram as percepções de justiça no processo orçamentário intentaram 

demonstrar que os sentimentos de justiça influenciam negativamente a propensão dos gestores 

na constituição da folga orçamentária. Estas pesquisas foram desenvolvidas dentro de uma 

abordagem preponderante na literatura, em que a folga orçamentária é analisada sob um 

enfoque de comportamento disfuncional (Davila & Wouters, 2005; Aguiar & Souza, 2010). 

Neste enfoque, a presença de folga caracteriza-se por baixo esforço de gestores, má 

alocação de recursos e tendenciosas avaliações de desempenho para os gestores e suas áreas 

de responsabilidade (Dunk & Nouri, 1998), além de perdas na capacidade real de desempenho 

para a organização (Aguiar & Souza, 2010) e ineficiência organizacional (Davila & Wouters, 

2005; Beck & Beuren, 2015). Sob este prisma, os autores mencionados entendem que os 

sentimentos de justiça inibiriam comportamentos disfuncionais e inapropriados, o que 

resultaria em menor propensão para a criação de folga orçamentária.  

Little, Magner e Welker (2002), Magner et al. (2006), Özer e Yilmaz (2011) e 

Langevin e Mendoza (2013) aduzem que, se os gestores percebem que o processo 

orçamentário é justo, abstêm-se de comportamentos para a criar folga orçamentária. Magner 

et al. (2006) explicam que os gestores preocupados em manter um relacionamento benéfico 

com a organização e com a alta administração e, consequentemente, esperam receber 

benefícios no longo prazo, melhoram o comprometimento organizacional e evitam criar 

reservas orçamentárias.  

Özer e Yilmaz (2011) também identificaram que a percepção de justiça 

organizacional, mais especificamente a justiça processual, tem efeito negativo sobre a 

propensão dos gestores de constituir folga, posicionando a percepção de justiça como 

mediadora entre a relação da eficácia do controle orçamentário e a folga orçamentária. Para 

Özer e Yilmaz (2011), quando os gestores percebem que o processo orçamentário é justo, 

serão menos inclinados a constituir folga e manipular dados. Porém, esses resultados não são 

conclusivos, já que a capacidade preditiva do modelo testado foi de apenas 6,8% entre a 

relação direta da justiça processual e a folga, e de 10,6% quando a justiça processual é tratada 

como uma variável mediadora. Contudo, esta limitação não foi destacada pelos autores. 

 Little, Magner e Welker (2002) e Maiga e Jacobs (2007) observaram que a justiça 

processual afeta negativamente a criação da folga orçamentária. Magner et al. (2006) 

verificaram que, quando os tomadores de decisões orçamentárias realizam procedimentos 

formais de forma justa, mostrando sensibilidade interpessoal, fornecendo explicações claras e 

adequadas do processo da tomada de decisão, os gestores tendem a se sentir valorizados e 

retribuir o tratamento com atitudes em favor da organização. Porém, quando os gestores 

percebem que seus superiores aprovam procedimentos orçamentários injustos, os gestores 

podem fazer julgamentos de que todo o processo orçamentário é injusto e responder com 



 
 

 

comportamentos de propensão para criar folga orçamentária (Little, Magner & Welker, 2002). 

No entanto, a folga também pode ser analisada sob a perspectiva de que é necessária 

para assegurar a sobrevivência da empresa no longo prazo, em que atua como estabilizadora da 

manutenção dos planos traçados, mesmo em momentos de crise (Cyert & March 1958, 1963; 

Davis & Sout, 1992; Beck & Beuren, 2015). Portanto, a folga não é necessariamente 

indesejável por si, ela pode ser benéfica para a organização (Cyert & March 1958, 1963; 

Lukka, 1988; Webb, 2002). Seu valor depende da forma que é utilizada, já que fornece uma 

fonte de recursos que pode não estar disponível de outra forma ou aprovada por conta da sua 

escassez (Onsi, 1973). A partir destas premissas este estudo analisa a folga orçamentária sob a 

ótica comportamental como um antecedente dos sentimentos de justiça. 

Deste modo, ao considerar a folga orçamentária dentro de uma perspectiva 

comportamental como proposto por Cyert e March (1958; 1963) e Davila e Wouters (2005), 

pode-se supor que a folga seja um antecedente das percepções de justiça distributiva e 

processual, diferentemente das abordagens realizadas por Little, Magner e Welker (2002), 

Libby (2003), Wentzel (2004), Özer e Yilmaz (2011) e Langevin e Mendoza (2013). Neste 

sentido, a participação orçamentária e a folga suscitariam sentimentos de justiça distributiva e 

processual, uma vez que possibilitaria aos gestores perseguir objetivos múltiplos ao lidar com 

fatores exógenos adversos (Merchant & Manzoni, 1989; Davila & Wouters, 2005), os 

protegeria dos eventos fora do seu controle (Webb, 2002), como, por exemplo, contra as 

incertezas do mercado (Young, 1985), além de permitir que se concentrem tanto no curto 

como longo prazo (Davila & Wouters, 2005). 

Segundo Davila e Wouters (2005), a folga orçamentária pode facilitar (mas não 

eliminar) a restrição imposta pelo orçamento e dar ao gerente a capacidade de cumprir as 

metas não financeiras quando os volumes de produção são inesperadamente elevados. Cyert e 

March (1963) argumentam que a folga proporciona às organizações fazer experiências com 

novas estratégias e projetos inovadores, o que poderia não ser aprovado em uma situação de 

recursos limitados. Por outro lado, na sua ausência, os gestores podem sacrificar objetivos que 

devem ter prioridade quando múltiplos objetivos não podem ser atingidos simultaneamente 

(Davila & Wouters, 2005). 

Infere-se do exposto que o entendimento dos autores deste trabalho é de que a folga 

orçamentária suscita percepções de justiça, ao mesmo tempo que a sua inexistência pode 

resultar em sentimentos de injustiça, que pode se manifestar em atitudes e comportamentos 

desfavoráveis à organização. Para Lawson (2001), quando as atividades são realizadas por um 

número menor de pessoas ou com menos recursos financeiros, isto é, sem folga, a pressão por 

produtividade aumenta, e o tempo para realizar experiências e de colaboração criativa tende a 

se tornar mais escasso. A folga orçamentária ainda possibilita as empresas enfrentar de modo 

mais rápido as mudanças do ambiente, pois há recursos para se adaptar em novos ambientes. 

Diante do exposto, considerando a ótica comportamental em detrimento do enfoque de 

comportamento disfuncional, elaborou-se a segunda hipótese da pesquisa:  

H2: A folga orçamentária influencia positivamente na percepção de justiça distributiva 

e processual dos gestores.   

Neste sentido, são considerados como antecedentes das percepções de justiça no 

processo orçamentário a participação no orçamento e a folga orçamentária. Além destes, 

outros elementos estão presentes no processo orçamentário que podem suscitar sentimentos de 

justiça. As organizações podem vincular as recompensas dos gestores, tais como benefícios, a 

partir dos resultados orçamentários alcançados pelas unidades (Van Der Stede, 2000; Magner 

et al. 2006). O orçamento se constitui de um elemento importante para a definição de 

incentivos. Pesquisas apontam que os bônus anuais baseados no orçamento representam o 

principal tipo de incentivo utilizado pelas empresas para remunerar os gestores (Aguiar, 



 
 

 

Teixeira, Nossa & Gonzaga, 2011). 

Assim, a remuneração variável e seu respectivo recebimento atrelado ao cumprimento 

do orçamento, denominado neste estudo de meta orçamentária, também podem suscitar 

sentimentos de justiça, no caso, da dimensão distributiva, uma vez que diz respeito a 

resultados específicos, como recompensas (Folger & Konovsky, 1989; Masterson et al., 2000; 

Colquitt et al., 2001). Outro antecedente dos sentimentos de justiça distributiva e processual é 

a facilidade no alcance das metas orçamentárias. De acordo com Merchant e Manzoni (1989), 

os gestores cuja unidade alcança seus resultados podem ser mais propensos a se ver como um 

vencedor, o que aumenta sua autoestima e, consequentemente, os sentimentos de justiça 

(Santos, Beuren & Hein, 2015). 

Com base nos argumentos expostos e nos resultados das pesquisas teórico-empíricas 

apontadas, formulou-se a terceira hipótese da pesquisa: 

H3: A sistemática de remuneração variável e seu condicionamento ao cumprimento do 

orçamento influenciam positivamente a percepção de justiça distributiva.  

A não rejeição da hipótese H3 indicará que a sistemática de remuneração variável e, 

consequentemente, seu condicionamento ao cumprimento do orçamento se constituem em um 

antecedente da justiça distributiva. Folger e Cropanzano (1998) aduzem que a justiça 

distributiva refere-se à equidade percebida dos resultados ou alocações que um indivíduo 

recebe. Segundo Merchant e Manzoni (1989), os gestores cuja unidade alcança os resultados 

prevstos podem ser mais propensos a se verem como vencedores. Isso aumenta sua 

autoestima e, consequentemente, os sentimentos de justiça (Santos, Beuren & Hein, 2015). De 

acordo com Chi e Han (2008), os indivíduos percebem a justiça distributiva ao receberem 

recompensas financeiras (por exemplo, salário ou bônus de planos de participação nos lucros) 

em troca do seu trabalho, que, por sua vez, influencia suas atitudes em relação à organização. 

Quando os funcionários sentem que são tratados de forma justa na participação de planos de 

participação nos lucros, eles experimentam um sentimento de justiça distributiva. 

 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa com característica descritiva  e abordagem quantitativa foi realizada por 

meio de uma survey. A natureza descritiva decorre da proposição do estudo, de investigar a 

relação entre a percepção de justiça no processo orçamentário e a folga orçamentária, essa 

última considerada como antecedente e consequente da percepção de justiça. 

 

3.1 Amostra da pesquisa 

Para selecionar os respondentes da pesquisa, inicialmente pesquisou-se no Linkedin 

gestores responsáveis por alguma área organizacional (departamento) de empresas localizadas 

em um estado do país. No processo de busca foram utilizados os termos “gerentes”, 

“gestores”, “diretores”, “coordenadores”, “supervisores”. A partir desta seleção, foi enviado o 

convite para comporem uma rede criada no Linkedin com vistas na pesquisa. Nesta etapa, foi 

possível enviar o convite para 500 gestores, sendo este o número máximo permitido de 

convites sem anuidade. Desses, 242 aceitaram compor a rede, para os quais foi enviado o 

instrumento de pesquisa, e obteve-se no período de julho a setembro de 2014 um retorno de 

76 questionários válidos. Além disso, 11 participantes declararam-se impossibilitados de 

participar da pesquisa, uma vez que não havia sistema orçamentário na empresa estruturado 

para todas as áreas organizacionais.  

Com o propósito de aumentar o número de respondentes, utilizando-se o mesmo 

procedimento, foi enviado o convite para gestores de outro estado do país. A opção por outro 

estado foi para não enviar o instrumento de pesquisa aos mesmos indivíduos. Esta etapa 

ocorreu entre setembro e novembro de 2014, que resultou em mais 38 respostas válidas. Deste 



 
 

 

modo, a amostra aleatória da pesquisa compõe-se dos 114 respondentes. O instrumento de 

pesquisa foi encaminhado via rede Linkedin no formato Google Forms.  

 

3.2 Instrumento de pesquisa e variáveis analisadas 

No instrumento de pesquisa, as questões de justiça organizacional foram adaptadas dos 

estudos de Wentzel (2002) e Colquitt (2001). As adaptações referem-se principalmente à 

redação de questões. No caso das assertivas extraídas de Colquitt (2001), a adaptação ocorreu 

dentro do contexto do processo orçamentário. Optou-se por Wentzel (2002), visto que sua 

pesquisa analisa a percepção de justiça sob a ótica do orçamento. Contudo, as questões de 

justiça distributiva eram inferiores em termos de quantidade comparativamente às de justiça 

processual. Assim, foram adaptadas algumas assertivas de justiça distributiva de Colquitt 

(2001), constantemente referenciado nos estudos de justiça organizacional. 

As questões de folga orçamentária foram adaptadas do estudo de Onsi (1973) e Dunk 

(1993), sendo que não foram utilizadas questões com escalas reversas como realizado por 

Dunk (1993). Por fim, as questões de participação no orçamento foram retiradas e adaptadas 

dos estudos de Milani (1975) e Leach-López, Stammerjohan e McNair (2007). Já a questão da 

variável denominada de “Facilidade no alcance das metas orçamentárias” foi retirada do 

estudo de Indjejikian & Matejka (2006).  

As assertivas dos cinco primeiros blocos foram expostas em escala Likert, sendo 1 = 

discordo totalmente e 7 = concordo totalmente. Para os dois últimos blocos as alternativas 

foram apresentadas de forma dicotômica. Um pré-teste foi realizado para averiguar 

dificuldades percebidas pelos respondentes. Após a aplicação do pré-teste foram analisadas as 

sugestões e realizadas as alterações recomendadas na redação do questionário. Além disso, 

foram eliminadas seis assertivas (quatro de justiça organizacional e duas de participação 

orçamentária), não incluídas no rol acima, uma vez que os respondentes entenderam serem 

semelhantes, além de considerarem a extensão do questionário.  

 

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

Para analisar os dados e testar as hipóteses utilizou-se a técnica de modelagem de 

equações estruturais (SEM) estimada a partir dos Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least 

Squares – PLS). Conforme Hair Jr, Anderson, Tatham e Black (2009), o PLS pode fornecer 

estimativas paramétricas para um sistema de equações lineares, como a SEM faz. Contudo, se 

diferencia em diversos aspectos importantes, tais como: (i) o PLS trata os fatores como 

escores compostos individuais, ou seja, não tenta recriar a covariância entre escores de itens 

medidos; (ii) os graus de liberdade não desempenham um papel significativo no PLS, como 

acontece na SEM; (iii) o PLS não pode distinguir indicadores formativos de reflexivos; (iv) o 

PLS é menos sensível a considerações sobre tamanho amostral. 

Hair Jr et al. (2009) elucidam que o PLS apresenta vantagens e desvantagens em 

relação à SEM. Dentre as vantagens citadas pelos autores, destaca-se a seguinte, visto que é 

pertinente ao presente estudo: quando um pesquisador se depara com um modelo estrutural 

com medidas de um só item ou uma mistura de diversas medidas de um ou dois itens, o PLS 

pode ser um método alternativo que provavelmente fornecerá estimativas mais confiáveis das 

relações entre construtos do que acontece em SEM. No caso do presente estudo, as variáveis 

“facilidade no alcance das metas orçamentárias”, “remuneração variável” e “meta 

orçamentária” foram medidas como um só item, por meio de perguntas dicotômicas.  

Além disso, no PLS não há a presunção da distribuição normal dos dados (Chin & 

Newsted, 1999). Ringle, Silva e Bido (2014) recomendam utilizar o PLS para os casos com 

modelos de suporte teórico menos consagrados ou ainda pouco explorados. Tal situação se 

adequa à pesquisa, visto que em um dos modelos explora a folga orçamentária como 



 
 

 

antecedente da justiça organizacional.  

Para usar o PLS, estimou-se o tamanho necessário da amostra, utilizando o software 

G*Power 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009; Ringle, Silva & Bido, 2014), o que 

resultou em pelo menos 85 respondentes válidos, considerando-se os seguintes parâmetros: a) 

maior número de variáveis preditoras, ou seja, a maior quantidade de setas que chegam a uma 

variável latente, um total de três (folga orçamentária, remuneração variável e metas atreladas 

ao orçamento), utilizadas para prever a justiça distributiva); b) o tamanho do efeito (efeito 

médio de 0,15); c) o nível de significância de α = 0,05; e d) o poder da amostra de 1-β = 0,8 

(Cohen, 1988).  Portanto, a amostra de 114 respondentes se mostra adequada para a análise 

das hipóteses por meio do PLS, via bootstrapping. Segundo Chin e Newsted (1999), os 

modelos PLS utilizam a técnica bootstrapping para determinar se os coeficientes de regressão 

do modelo estrutural são estatisticamente significantes, o que possibilita observações de 

amostragem, além de estimar a significância do efeito em cada coeficiente de regressão entre 

as variáveis.  

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Um modelo PLS-SEM geralmente é analisado em duas etapas, a primeira denominada 

de modelo de mensuração e a segunda modelo estrutural (Hair Jr et al., 2009; Ringle, Silva & 

Bido, 2014).  Os resultados de cada uma destas etapas são apresentados a seguir. 

 

4.1 Modelo de Mensuração e Estatística Descritiva 

No modelo de mensuração são analisados os índices de validade convergente, 

confiança na consistência interna e validade discriminante, com o intuito de avaliar a 

confiabilidade e validade das medidas (Ringle, Silva & Bido, 2014). A avaliação da validade 

convergente foi realizada pela variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE), 

sendo que os valores de cada variável latente foram superiores ao valor limiar de 0,50 (Hair et 

al. 2009; Klarner, Sarstedt, Hoeck & Ringle, 2013; Ringle, Silva & Bido, 2014).  

Em seguida, foram observados os indicadores do alfa de Cronbach e a confiabilidade 

composta (Composite Reliability), com a finalidade de analisar a confiabilidade do modelo. 

Todas as variáveis apresentaram valores superiores a 0,70 na confiabilidade composta, o que é 

considerado adequado conforme Hair et al. (2009).  No alfa de Cronbach, a variável latente 

folga orçamentária apresentou o valor de 0,655. De acordo com Hair et al. (2009), índices 

inferiores a 0,70 e superiores a 0,50 para os coeficientes de confiabilidade podem ser aceitos 

quando se trata de modelos exploratórios, como no caso da presente pesquisa.  

Outro aspecto analisado para a validade e adequação do modelo é a validade 

discriminante, que foi realizada por meio de dois testes: critério de Chin (1998) e critério de 

Fornell e Larcker (1981). Todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais maiores em suas 

respectivas variáveis latentes do que em qualquer outra, o que atende ao critério de Chin 

(1998). Já pelo critério de Fornell e Larcker (1981), a validade discriminante é confirmada 

quando o valor da raiz quadrada da AVE  é maior do que os valores absolutos das correlações 

com as demais variáveis latentes, tanto na vertical, como na horizontal (Ringle, Silva & Bido, 

2014). Constata-se na Tabela 1 (na diagonal, em negrito) que as variáveis latentes satisfazem 

essa condição, ou seja, há validade discriminante nos dados analisados. Desse modo, é 

possível afirmar que as variáveis latentes foram adequadamente mensuradas. 

Na Tabela 1 evidenciam-se os resultados finais do modelo de mensuração e dados da 

estatística descritiva (média, desvio padrão e coeficiente de variação). A estatística descritiva 

não foi aplicada para as variáveis latentes remuneração variável e meta orçamentária, porque 

foram mensuradas em escala dicotômica. Ressalta-se que para o construto de remuneração 

variável (RV), os respondentes que indicaram a prática de remuneração variável na sua 



 
 

 

empresa (90 deles), também apontaram que o seu recebimento está atrelado ao cumprimento 

de metas. Desses, 78 indicaram que a meta é atrelada exclusivamente ao cumprimento do 

orçamento. Portanto, 78,9% dos gestores pesquisados recebem remuneração variável 

condicionada à realização de metas, sendo que, em 68,4% a meta está condicionada ao 

cumprimento do orçamento, o que é condizente com o argumento de Aguiar et al. (2011), de 

que os bônus anuais baseados no orçamento constituem-se como a principal forma de 

remuneração variável de gestores.  
Tabela 1. Dados do modelo de mensuração e da estatística descritiva 

Variável Latente FO JD JP PO MO RV 

Folga Orçamentária (FO) 0,749           

Justiça Distributiva (JD) 0,219 0,889         

Justiça Processual (JP) 0,288 0,850 0,841 

   Participação Orçamentária (PO) 0,211 0,713 0,723 0,861     

Meta Orçamentária (MO) 0,027 0,405 0,346 0,163 1,000 

 Remuneração Variável (RV) -0,061 0,130 0,106 -0,005 0,436 1,000 

Média 3,73 4,84 4,97 5,25 - - 

Desvio Padrão 1,63 1,56 1,64 1,75 - - 

Coeficiente de Variação 43,8% 32,2% 33,0% 33,3% - - 

Variância Média Extraída (AVE) > 0,50 0,561 0,790 0,707 0,741 1,000 1,000 

Alfa de Cronbach > 0,70 0,655 0,947 0,930 0,929 1,000 1,000 

Confiabilidade Composta (CR) > 0,70 0,789 0,957 0,944 0,945 1,000 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Observa-se na Tabela 1 que a validade convergente, validade discriminante e  

confiabilidade indicam uma avaliação positiva do modelo de mensuração, em conformidade 

com  Hair et al. (2009). Sendo assim, é possível realizar a avaliação do modelo estrutural.  

As correlações entre justiça distributiva e processual  convergem com as proposições 

de Colquitt et al. (2001) e Deconink (2010), que as dimensões de justiça estão relacionadas 

entre si, mas são independentes em suas relações com as atitudes dos empregados no trabalho. 

Destaca-se ainda que, em média, a amostra não possui elevado sentimento de justiça 

distributiva e processual no processo orçamentário, ao considerar a escala adotada de 1 a 7. 

Nota-se também que a folga orçamentária se manifesta em diferentes níveis nas áreas 

organizacionais dos respondentes, visto a heterogeneidade das respostas. Uma das possíveis 

razões pode ser atribuída à incerteza ambiental, como proposto por Webb (2002), que se 

manifesta de forma diferenciada nos distintos setores econômicos. Além disso, provavelmente 

na amostra há empresas com estratégias diferenciadas e gestores com múltiplos objetivos 

(Davila & Wouters, 2005), o que acarreta em distintos níveis de folga.  

 

4.2 Modelo Estrutural e Teste das Hipóteses 

Nesta seção, dois modelos são analisados. No primeiro, em uma nova perspectiva, a 

folga orçamentária é vista sob a ótica comportamental como um antecedente dos sentimentos 

de justiça. No segundo modelo, em uma perspectiva recorrente na literatura, a folga 

orçamentária é analisada sob o enfoque de comportamento disfuncional como um 

consequente da justiça organizacional. 

4.2.1 Justiça organizacional como consequente da folga orçamentária 

Na Tabela 2 evidenciam-se os resultados do teste de hipóteses dos coeficientes de 

caminhos. Para tanto, foi utilizado o procedimento bootstrap, com uma amostra de 114 casos 

e 1.000 reamostragens para avaliar a significância dos coeficientes (Hair Jr et al., 2009). Para 

avaliar o modelo estrutural foram utilizados três indicadores recomendados por Ringle, Silva 

& Bido (2014): (i) Coeficiente de Determinação de Pearson (R
2
), que avalia a porção da 

variância das variáveis endógenas, que é explicada pelo modelo estrutural, cujo coeficiente 



 
 

 

varia entre 0 e 1, que quanto mais próximo de 1, maior a acurácia preditiva do modelo 

analisado. Para as áreas de Ciências Sociais e Comportamentais, um R
2 

de 2% é classificado 

como sendo de efeito pequeno, 13% efeito médio e 26% efeito grande; (ii) Indicador de 

Stone-Geisser ou Relevância Preditiva (Q
2
), que avalia a acurácia do modelo ajustado e seu 

valor deve ser maior que zero; e (iii) Índice de Adequação do Modelo (GoF – Goodness of 

Fit), que representa um escore da qualidade global do modelo ajustado, ou seja, é um 

indicador utilizado para validar globalmente a modelagem de equações estruturais. 

Basicamente corresponde à média geométrica (raiz quadrada do produto de dois indicadores) 

entre o R
2
 médio (adequação do modelo estrutural) e a média ponderada das AVEs 

(adequação do modelo de mensuração). Para, para as áreas de Ciências Sociais e 

Comportamentais, 0,36 é considerado adequado (Ringle, Silva & Bido, 2014). 
Tabela 2. Resultados do modelo estrutural – abordagem comportamental da folga orçamentária 

Relações 
Coeficiente 

Estrutural 
Erro Padrão Valor t Valor p 

Folga Orçamentária -> Justiça Distributiva 0,205 0,083 2,467 0,015 

Folga Orçamentária -> Justiça Processual 0,141 0,063 2,246 0,027 

Participação Orçamentária -> Justiça Processual 0,693 0,059 11,686 0,000 

Meta Orçamentária -> Justiça Distributiva 0,417 0,070 5,940 0,000 

Remuneração Variável -> Justiça Distributiva -0,040 0,058 0,685 0,495 

Avaliação do modelo estrutural: (i) R2: JD= 0,209; JP= 0,541. (ii) Relevância Preditiva (Q2): JD = 0,155; JP = 

0,372. (iii) Índice de adequação do modelo (GoF) = 0,537.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados observados na Tabela 2 permitem analisar as hipóteses enunciadas nesta 

pesquisa. A primeira hipótese (H1) buscou verificar se a participação orçamentária influencia 

positivamente na percepção de justiça processual dos gestores.  Nota-se que a participação 

influencia positivamente os sentimentos de justiça dos procedimentos, em nível de 

significância inferior a 1% e com coeficientes de caminho de magnitude moderada para forte, 

de 0,693. Estes resultados coadunam com os resultados das pesquisas de Lindquist (1995), 

Libby (1999), Wentzel (2002), Maiga e Jacobs (2007). Lindquist (1995) aduz que a justiça 

processual sugere que a equidade do processo utilizado para definir orçamentos é pelo menos 

tão importante quanto o nível do orçamento destinado para cada área organizacional. Desta 

forma, aceita-se a H1 formulada.  

Estes resultados convergem com a literatura e reforçam a importância do orçamento 

participativo em detrimento do orçamento imposto. Libby (1999, 2001) demonstrou 

empiricamente que o desempenho e comprometimento dos gestores é maior quando o 

indivíduo está envolvido no processo de elaboração e implementação do orçamento da sua 

área. Este é considerado um momento apropriado para subordinados expressarem suas 

preocupações (Lindquist, 1995), e diminuir a assimetria informacional.  

A justiça processual está mais relacionada com os resultados organizacionais, como 

compromisso organizacional e comportamentos de cidadania organizacional (Masterson et al., 

2000; Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001). Inclusive, alguns estudiosos do 

assunto (Greenberg, 1987; Cropanzano & Folger, 1989) atribuem maior força à justiça 

processual do que à justiça distributiva, uma vez que quando os procedimentos são percebidos 

como justos, os trabalhadores ficam menos preocupados com os resultados injustos e tendem 

a considerar justo o que é injusto, apresentando comportamentos positivos. 

Desse modo, a adoção de procedimentos orçamentários justos, sem vieses e 

favorecimentos pessoais, consistentes, com possibilidade de correção do processo e com os 

indivíduos envolvidos na tomada de decisão, conforme proposto por Leventhal (1980), 

ocasionam maior compromisso dos gestores com as metas orçamentárias e alinhamento com a 

estratégia da organização (Lau & Lim, 2002; Wentzel, 2004). Beuren e Silva (2014) 



 
 

 

comentam que o processo de elaboração do orçamento, à luz da justiça organizacional, 

preconiza a existência de um processo construtivista nas organizações. Não envolver o 

indivíduo no processo pode despertar o sentimento de injustiça, que, por sua vez, desencadeia 

resultados desfavoráveis à organização, como por exemplo, perda de comprometimento 

(Colquitt, 2001), manipulação de dados (Langevin & Mendoza, 2013), piora nos sentimentos 

em relação à empresa (Cohen-Charash & Spector, 2001). 

A segunda hipótese testou a influência da folga orçamentária na percepção de justiça 

distributiva e processual dos gestores. Os resultados evidenciaram, ao nível de significância 

de 5%, que a folga orçamentária influencia na percepção de justiça distributiva e processual 

com coeficientes de caminhos de 0,205 e 0,141, respectivamente. Ainda que esta influência 

seja fraca, estes resultados evidenciam uma nova perspectiva de análise para os estudos que 

intentaram identificar a relação entre reservas orçamentárias e percepções de justiça. Os 

resultados apresentados confirmam a H2 formulada no estudo, o que indica que a folga 

orçamentária atua como um antecedente dos sentimentos de justiça. Isto diverge dos 

resultados dos estudos de Little, Magner e Welker (2002), Libby (2003), Wentzel (2004), 

Özer & Yilmaz (2011) e das proposições de Magner et al. (2006), Langevin e Mendoza 

(2013) e Liessem et al. (2015). Ressalta-se que esses autores consideraram a folga sob a ótica 

de um comportamento disfuncional, até mesmo antiético, e que sua existência caracteriza-se 

como ineficiência organizacional.  

Contudo, os resultados apresentados no modelo testado e evidenciados na Tabela 2 

suscitam novas discussões teórico-empíricas. Todavia, a qualidade global do modelo 

mensurada pelo indicador GoF foi de 0,537, superior ao recomendado por Ringle, Silva, e 

Bido (2014), o que indica que o modelo apresenta um ajuste adequado. Além disso, a 

literatura sobre percepções de justiça já comprovou empiricamente que os sentimentos de 

equidade são favoráveis à organização, já que estão relacionados a diversos resultados 

organizacionais, como comprometimento organizacional, satisfação no trabalho, desempenho, 

comportamentos de cidadania organizacional (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et 

al., 2001). Em âmbito nacional, na área da Contabilidade Gerencial, Beuren et al. (2015) 

demonstraram empiricamente que as percepções de justiça aumentam o comprometimento 

dos gestores e a confiança na organização. Os sentimentos de justiça, advindos da existência 

da folga orçamentária, possivelmente geram resultados favoráveis às organizações. Onsi 

(1973) já argumentava que poderiam existir circunstâncias em que a folga não é 

necessariamente disfuncional. Frezatti, Beck e Silva (2013) advertiram que o entendimento 

negativo quanto à existência da folga é acompanhado da negação da sua existência.  

De acordo com Dunk (1995), mesmo que gestores possam constituir folga em seus 

orçamentos para melhorar suas perspectivas de recompensa, há situações em que a folga 

orçamentária pode ser utilizada pelas unidades para responder eficazmente às mudanças 

ambientais. Sob esta ótica, Davila e Wouters (2005) sugerem que as organizações podem 

propositadamente vincular a folga orçamentária quando as condições externas são mais 

exigentes, na tentativa de aliviar as metas orçamentárias e liberar a atenção dos gestores para 

alcançar os objetivos organizacionais, tanto no curto como no longo prazo. Por outro lado, as 

organizações podem diminuir a folga quando as condições favorecem a ênfase no orçamento. 

Os resultados também apontam que a folga orçamentária é maior preditora da justiça 

distributiva comparativamente à justiça processual, conforme preconizado na literatura. Isto 

sugere que um gestor sente-se justiçado quando recebe folga em seu orçamento, uma vez que 

possibilita a contratação de um número maior de funcionários em situações emergenciais e de 

alterações na demanda da produção, além de pagamento de horas extras nestes contextos. A 

folga viabiliza compra de máquinas, equipamentos, ampliações de espaços físicos e 

capacidade produtiva (Beuren & Beck, 2014), favorece a experimentação e inovação (Cyert & 



 
 

 

March, 1963), além de ser importante na presença de múltiplos objetivos (Davila e Wouters 

(2005). Nestes contextos, o gestor possui maior liberdade para exercer sua função e alinhar os 

interesses organizacionais. Os coeficientes de caminhos indicam que o contrário também é 

verdadeiro, ou seja, ausência de folga pode acarretar em sentimentos de injustiça. Não ter 

folga implica escassez de recursos, pressão por produtividade, dificuldade de inovação, como 

já destacado por Lawson (2001), o que pode gerar sentimentos de insatisfação, e, 

consequentemente, deflagrar processos de estresse, perda de comprometimento, burnout, 

absenteísmo e outros problemas de ordem individual e organizacional, ocasionados pela 

sensação de injustiça (Colquitt, 2001).  

Sob estes argumentos, é que se presume que a folga orçamentária é um antecedente 

das percepções de justiça sob a ótica comportamental em detrimento da abordagem de 

comportamento disfuncional. Contudo, cabe enfatizar a observação realizada por Webb 

(2002), de que a folga pode ser utilizada de forma coerente e gerar benefícios para a 

organização, dependendo da intenção de cada gestor. Por isso, os procedimentos 

organizacionais e as relações interpessoais merecem atenção nas organizações.  

Observa-se ainda que a existência de remuneração variável não apresentou resultados 

significativos com a justiça distributiva, o que coaduna com os resultados de Odelius e Santos 

(2008), que não observaram diferenças nas percepções de justiça entre empregados que 

recebem somente remuneração fixa em comparação com aqueles que recebem remuneração 

variável. Contudo, existe uma relação positiva, ao nível de significância inferior a 1%, entre 

condicionar o recebimento da remuneração ao cumprimento do orçamento e a justiça 

distributiva, com coeficiente de caminho moderado de 0,417. Este resultado diverge da 

proposta de Langevin e Mendoza (2013) no que concerne ao uso de múltiplos indicadores na 

avaliação de desempenho, o que merece uma investigação mais aprofundada. Uma possível 

explicação para estes resultados é que, como os gestores participam do processo de 

elaboração e formação do orçamento, ou seja, existe efetivamente voz no processo (Libby, 

1999), consideram justo que o cumprimento do orçamento seja condicionado ao cumprimento 

das metas e, por conseguinte, ao recebimento da remuneração variável. Assim, aceita-se 

parcialmente a H3, que a sistemática de remuneração variável e seu condicionamento ao 

cumprimento do orçamento influenciam positivamente a percepção de justiça distributiva. 

De modo geral, os resultados mostram que 20,9% da percepção de justiça distributiva 

no processo orçamentário é explicada pela folga orçamentária e pela ênfase no cumprimento 

do orçamento. Já a justiça processual é explicada em 69,3% pela participação orçamentária e 

pelas reservas, o que denota a importância do orçamento participativo. De forma mais 

específica, os resultados sugerem que a participação dos subordinados no processo 

orçamentário leva à percepção de justiça processual, enquanto a justiça distributiva decorre de 

objetivos orçamentários viáveis (Lindquist 1995 ).  

 

4.2.2 Justiça organizacional como antecedente da folga orçamentária 

Na Tabela 3 apresentam-se os resultados do modelo estrutural considerando a folga 

orçamentária sob uma perspectiva disfuncional. Neste modelo, a participação orçamentária 

continua sendo analisada como um antecedente da justiça processual, mas a remuneração 

variável e a meta orçamentária são da justiça distributiva. A diferença para o que foi testado 

anteriormente é que as percepções de justiça distributiva e processual implicariam em menor 

folga, conforme preconizado por Little, Magner e Welker (2002), Libby (2003), Wentzel 

(2004), Özer & Yilmaz (2011) e Langevin e Mendoza (2013). Foram seguidos todos os 

procedimentos recomendáveis ao modelo de mensuração estrutural, conforme detalhado nas 

seções anteriores. 
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Tabela 3. Resultados do modelo estrutural – abordagem disfuncional da folga orçamentária 

Relações 
Coeficiente 

Estrutural 

Erro 

Padrão 
Valor t Valor p 

Justiça Distributiva -> Folga Orçamentária -0,133 0,187 0,710 0,479 

Justiça Processual-> Folga Orçamentária 0,391 0,167 2,349 0,021 

Participação Orçamentária -> Justiça Processual 0,722 0,051 14,227 0,000 

Meta Orçamentária -> Justiça Distributiva 0,431 0,080 5,365 0,000 

Remuneração Variável -> Justiça Distributiva -0,058 0,068 0,862 0,391 

Avaliação do modelo estrutural: (i) R2: FO= 0,082; JD= 0,167; JP= 0,522. (II) Relevância Preditiva (Q2): FO= 

0,012; JD= 0,126; JP= 0,359. (iii) Índice de adequação do modelo (GoF) = 0,444 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados evidenciados na Tabela 3 demonstram que não há relação significativa 

entre a percepção de justiça distributiva com a folga orçamentária. Além disso, existe uma 

relação com os sentimentos de justiça processual e a constituição de folga, contudo, esta 

relação é positiva, divergente de estudos anteriores. Um dos possíveis motivos é que os 

gestores possuem a percepção de que as reservas são necessárias para garantir a sobrevivência 

da empresa no longo prazo, conforme ensinam Cyert e March (1958, 1963), Lukka (1988), 

Webb (2002), Davila e Wouters (2005) e Beck e Beuren (2015). Assim sendo, a participação 

orçamentária gera sentimentos de justiça, que implica em mais recursos para a área. Pode-se 

até supor, que durante o processo, discussões são realizadas, em que as necessidades são 

expostas, obtendo mais recursos para a área em que o gestor é responsável.  

Ao avaliar os indicadores de avaliação do modelo estrutural, nota-se ainda que este 

contém índices inferiores aos demonstrados na Tabela 2. Especificamente, o GoF de 0,444 é 

inferior ao 0,537 encontrado anteriormente. Neste sentido, a configuração da folga 

orçamentária como antecedente dos sentimentos de justiça possui maior respaldo, dentro do 

contexto e das empresas analisadas, e considerando as limitações do presente estudo.  

 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo avaliou a relação entre a percepção de justiça no processo orçamentário e a 

folga orçamentária, considerando dois modelos na aplicação da modelagem de equações 

estruturais. No primeiro, em uma nova perspectiva, a folga orçamentária foi analisada sob a 

ótica comportamental como um antecedente dos sentimentos de justiça. No segundo, em uma 

abordagem preponderante na literatura, a folga orçamentária foi analisada sob um enfoque de 

comportamento disfuncional como um consequente da percepção de justiça. Os resultados da 

pesquisa indicaram que que o primeiro modelo é o que apresenta os melhores indicadores de 

ajuste, em que as percepções de justiça distributiva e processual são consequentes da folga 

orçamentária. Este modelo indica que o excesso de recursos pode ser interpretado pelos 

gestores como benéficos para a organização, conforme já apontado por Cyert e March (1963), 

Lukka (1988), Davila e Wouters (2005).  

Os resultados sinalizam que recursos disponíveis suscitam sentimentos de equidade, 

principalmente no que diz respeito à justiça distributiva, uma vez que permite aos gestores 

focar em múltiplos objetivos, realizar experimentos, além de ter melhores condições para 

fazer frente às incertezas ambientais e eventos exógenos. Contudo, estudos adicionais são 

necessários para compreender melhor a intencionalidade da ação de criar reservas, os motivos 

para sua criação e os possíveis benefícios, conforme já sinalizado por Frezatti, Beck e Silva 

(2013). No entanto, o estudo reforça as possíveis consequências que interpretações 

equivocadas podem ocasionar em decorrência da análise de um só paradigma.  

Os resultados reforçam também que o orçamento participativo influencia na equidade 

processual e que a existência da sistemática de remuneração variável não implica 



 
 

 

necessariamente em maiores sentimentos de justiça distributiva. Neste aspecto, o tipo de 

bônus atribuído e sua forma de concessão devem ser considerados. Destaca-se que, 

independente do modelo analisado, não foram encontradas relações negativas entre 

percepções de justiça e folga orçamentária, o que diverge dos estudos realizados 

anteriormente. Neste aspecto, possíveis elementos podem ser elucidativos para tais diferenças, 

como, por exemplo, diferenças no cenário econômico, o tipo de empresas investigadas, a 

forma de análise utilizada, as relações testadas. Concluiu-se que o orçamento participativo, a 

folga orçamentária e a remuneração variável atrelada ao cumprimento do orçamento se 

constituem em antecedentes das percepções de justiça no processo orçamentário.  

Apesar da atenção dispensada no desenvolvimento da pesquisa, os resultados do 

estudo estão sujeitos a limitações. Primeiramente, os resultados restringem-se à população 

investigada. Destaca-se como limitação também a estratégia de pesquisa utilizada, que se 

fundamentou na percepção dos respondentes às questões formuladas. Aspectos subjetivos 

podem estar presentes no momento da resposta, direcionando-a para uma situação que não 

seja aquela na qual a organização se encontra. Assim como em pesquisas anteriores, este 

estudo examinou  a folga percebida ao invés da folga real, conforme já destacado por Wentzel 

(2004). 

Contudo, este estudo avança em relação aos anteriores ao abordar a folga orçamentária 

na ótica comportamental e sob o enfoque disfuncional. A originalidade está na exposição de 

um novo entendimento acerca da relação entre percepções de justiça e folga orçamentária. 

Além disso, a pesquisa contemplou também a justiça distributiva, ausente na maioria dos 

estudos anteriores com propósito similar. Também considerou os antecedentes das percepções 

de justiça, ao invés de focar somente nos seus consequentes. Os resultados do estudo também 

possuem aplicações práticas, pois servem de reflexões às organizações e gestores a respeito da 

importância das percepções de justiça, do orçamento participativo e reforça a existência da 

folga orçamentária, que não possui necessariamente uma conotação negativa. Diante das 

limitações apresentadas, recomenda-se a realização de estudos longitudinais e qualitativos 

sobre a presença da folga orçamentária e seus reflexos nos sentimentos de justiça. Além disso, 

o modelo pode ser ampliado, incluindo, alguns consequentes, como, por exemplo, 

desempenho gerencial.  
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