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RESUMO 

Pesquisas sobre os reflexos da participação orçamentária no desempenho gerencial 

apresentam evidências teórico-empíricas conflitantes e não conclusivas. Já as relativas a 

justiça organizacional concentram-se em tipos de justiça, em uma perspectiva descritiva e 

perceptual, não considerando a sua abordagem normativa, tratando como sinônimos as regras 

de justiça, desmembradas neste estudo, como justiça formal e informal, e os julgamentos de 

justiça propriamente ditos. Neste sentido, este estudo objetiva analisar os reflexos das 

percepções de justiça formal e informal no desempenho gerencial mediadas pela participação 

orçamentária e pelos julgamentos de justiça de gestores. Uma survey foi realizada com uma 

amostra aleatória de 110 gestores, selecionados pela rede social Linkedin. A análise dos dados 

foi realizada por meio da modelagem de equações estruturais. Os resultados evidenciam que 

as percepções de justiça formal e informal influenciam nos julgamentos de justiça e na 

participação orçamentária. A participação orçamentária apresenta mediação parcial entre 

justiça formal e desempenho. A justiça informal apresenta efeitos indiretos no desempenho 

gerencial, porém, não há elementos que caracterizam a participação orçamentária como uma 

variável mediadora. A justiça advinda do desenho do processo orçamentário é a preditora 

mais saliente do desempenho gerencial. Enquanto o uso se reflete no orçamento participativo 

e nos respectivos julgamentos de justiça. As evidências sugerem que procedimentos formais 

considerados justos, desde a sua concepção, alinhados com a respectiva implementação e uso, 

e combinados com a participação orçamentária, se refletem no desempenho gerencial.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os reflexos da participação orçamentária no desempenho gerencial são debatidos em 

diversos estudos de Contabilidade Gerencial, mas as evidências teórico-empíricas mostram-se 

conflitantes e não conclusivas (Derfuss, 2015). Argyris (1952), um dos precursores na 

proposição de que a participação orçamentária pode influenciar positivamente o desempenho, 

aduz que um processo orçamentário autocrático pode induzir consequências comportamentais 

negativas. Assim, algumas pesquisas (Maiga & Jacobs, 2007) mostram que o orçamento 

participativo tem influência positiva sobre o desempenho. Decorre que, quando os gestores se 

envolvem no processo orçamentário, há uma troca eficaz de informações e uma tendência de 

compromisso com as metas propostas (Hariyanti, Purnamasari & Lestira, 2015). Outros 

estudos, (Lau & Lim, 2002a; Wentzel, 2002) não encontraram efeito direto entre participação 

orçamentária e desempenho ou até relação negativa.  

Estas divergências podem ser decorrentes de alguns fatores, como por exemplo, o 

desempenho analisado, que não é definido uniformemente na literatura, além disso, é medido 

em diferentes níveis de análise, como, desempenho gerencial, orçamentário, departamental ou 

organizacional (Derfuss, 2015). Neste aspecto, na presente pesquisa optou-se pela análise do 

desempenho gerencial, conceituado aqui como o resultado do trabalho de cada um dos 

membros da organização em atividades gerenciais, tais como, planejamento, coordenação, 

supervisão, recursos humanos, negociação e representação (Hariyanti, Purnamasari, & 

Lestira, 2015), além do cumprimento das metas orçamentárias e análise do desempenho geral.  

Outro fator a ser considerado é a lente teórica da análise da relação entre participação 

orçamentária e desempenho gerencial. Neste estudo, é analisada a partir de uma perspectiva 

psicológica, em que se considera que o orçamento participativo causa efeito positivo no 

desempenho a partir de mecanismos motivacionais e cognitivos (Birnberg, Luft, & Shields, 

2007). Derfuss (2015) esclarece que, devido aos mecanismos de motivação, a participação 

orçamentária aumenta a confiança do subordinado, o senso de controle e o seu envolvimento 

com a organização, que em conjunto causam menos resistência à mudança e mais aceitação e 

comprometimento com as decisões orçamentárias, o que impacta no desempenho. Portanto, 

esta relação não é direta, e sim mediada por outras variáveis, conforme apontado por Shields e 

Shields (1998) e reforçado em uma meta análise de Derfuss (2015), por exemplo, 

comprometimento organizacional (Nouri & Parker, 1998), engajamento e auto eficácia 

(Macinati, Bozzi, & Rizzo, 2016), relacionamento superior e subordinado (Mia & Patiar, 

2002), justiça processual (Lau & Lim, 2002b).  

Nesta pesquisa focaliza-se o efeito mediador dos julgamentos de justiça organizacional 

e da participação orçamentária no desempenho gerencial. Lau e Lim (2002b) investigaram o 

efeito moderador da justiça processual na relação entre participação orçamentária e 

desempenho gerencial. Wentzel (2002), analisou a relação entre participação orçamentária, 

justiça organizacional (distributiva e processual), comprometimento com as metas e 

desempenho gerencial. Estas pesquisas observaram relação positiva e significativa entre 

participação orçamentária e desempenho por meio da justiça organizacional. Nota-se que nem 

todos os estudos envolveram as três perspectivas de justiça (distributiva, processual e 

interacional), geralmente contempladas em estudos organizacionais (Ambrose & Schminke, 

2009). Lau e Lim (2002b) examinaram a relação entre participação orçamentária e 

desempenho gerencial por meio da justiça processual. Enquanto Wentzel (2002) e Zainuddin 

e Isa (2011) contemplaram a justiça distributiva e processual. Libby (2001) analisou a 

equidade de forma geral e avaliou o desempenho a partir de uma tarefa experimental.  

A maioria destes estudos focalizou-se apenas na justiça advinda de avaliações 

subjetivas dos indivíduos, dentro de uma perspectiva descritiva e perceptual, não 

considerando a concepção de justiça dentro de uma abordagem ética e normativa descrita por 



 

 

Goldman e Cropanzano (2014). Tal decorre do fato dos pesquisadores de justiça 

organizacional tratarem como sinônimos os termos justice e fairness, sendo que são conceitos 

distintos (Cropanzano & Stein, 2009; Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013; Goldman & 

Cropanzano, 2014). Neste sentido, Ambrose e Schminke (2009), Goldman e Cropanzano 

(2014) e Cropanzano, Fortin e Kirk (2015) elucidam que a justiça pode ser analisada sob a 

perspectiva de regras de justiça (justice) e julgamentos de justiça (fairness). A premissa básica 

é de que os indivíduos experimentam eventos e depois usam suas reações emocionais 

relacionadas a esses eventos como informações para a formação de julgamentos de justiça 

(Rupp & Paddock, 2010). As regras de justiça são normas que servem de critério para 

formular os julgamentos de justiça (Cropanzano, Fortin, & Kirk, 2015).  

Cugueró-Escofet e Rosanas (2013) propuseram teoricamente que as regras de justiça 

(justice) referem-se às disposições ex-ante de um Sistema de Controle Gerencial (SCG) e a 

forma como este sistema é usado. Assim, consideraram dois tipos de justiça: (i) formal, que 

refere-se aos objetivos, aspectos baseados em regras (desenho do SCG); e (ii) informal, que 

refere-se à maneira específica em que um SCG é usado (uso do SCG). Ao passo que os 

julgamentos de justiça (fairness) referem-se à percepção das consequências posteriores de um 

SCG e a forma como ele é usado (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013). Portanto, é possível 

que um SCG seja concebido de acordo com a justiça formal e utilizado de acordo com a 

justiça informal. Juntos, esses dois aspectos geram as avaliações que os indivíduos fazem do 

SCG. Cugueró-Escofet e Rosanas (2016) ainda abordaram os efeitos disfuncionais dos 

sistemas de medição e incentivos e as possíveis formas de superar estes efeitos disfuncionais, 

alcançando um estado de congruência de metas, por meio da introdução da justiça no desenho 

e uso dos SCG. Todavia, estas proposições permaneceram no campo teórico, sem uma 

evidência empírica, o que caracteriza uma lacuna de pesquisa. 

Neste sentido, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são os reflexos das 

percepções de justiça organizacional, sob as perspectivas formal e informal, no desempenho 

gerencial, mediadas pela participação orçamentária e pelos julgamentos de justiça de 

gestores? Assim, o estudo objetiva analisar os reflexos das percepções de justiça formal e 

informal no desempenho gerencial mediadas pela participação orçamentária e pelos 

julgamentos de justiça de gestores. Os reflexos da justiça organizacional  são analisados no 

desempenho gerencial sob a ótica da participação dos gestores no processo orçamentário, 

considerando-se a relevância do orçamento para direcionar as atividades e os esforços dos 

funcionários em consonância com os objetivos e estratégias da organização (Covaleski, Evans 

III, Luft, & Shields, 2007; Libby & Lindsay (2010).  

Libby (1999) tangenciou indiretamente esta proposição, ao considerar um processo 

orçamentário justo quando do envolvimento de subordinados no processo orçamentário por 

meio de um mecanismo de voz e uma explicação para sua falta de influência no orçamento. 

Little, Magner e Welker (2002) e Magner, Johnson, Little, Staley e Welker (2006) 

identificaram os procedimentos formais que caracterizam o processo orçamentário como 

sendo justo, sendo eles: voz, recursos, precisão e consistência. Além disso, asseveram que a 

equidade na implementação destes procedimentos deve incluir: sensibilidade interpessoal, 

considerações de opiniões, explicações e supressão de dicotomias. Estes aspectos relacionam-

se com justiça formal (desenho) e informal (uso) conforme proposições de Cugueró-Escofet e 

Rosanas (2013), mas não são abordados como tal, pois antecedem tal proposta. Além disso, os 

julgamentos de justiça não foram contemplados e as pesquisas de Little, Magner e Welker 

(2002) e Magner et al. (2006) não tinham como objeto de análise a relação entre participação 

orçamentária e desempenho gerencial. Em âmbito nacional, Beuren, Amaro e Silva (2015) 

tangenciaram um dos aspectos da justiça formal, ao investigar a percepção dos gestores em 

relação ao princípio da controlabilidade para o alcance da justiça organizacional.  



 

 

No entanto, Voußem, Kramer e Schäffer (2015) mencionam que os estudos recentes 

de Contabilidade Gerencial estão reconhecendo a necessidade de incorporar considerações 

dos julgamentos de justiça na concepção dos SCG, visto que melhoram o desempenho 

(Burney, Henle, & Widener, 2009), geram comportamentos benéficos e contribuem para a 

congruência das metas (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013), além de aumentar o 

compromisso com as metas orçamentárias (Lau & Lim, 2002a). Portanto, este estudo busca 

contribuir com a literatura ao abordar empiricamente as concepções de justiça formal e 

informal e de julgamentos de justiça. Ambrose e Schminke (2009) entendem que conceituar 

os julgamentos de justiça como um mediador da relação entre as facetas específicas da justiça 

(no caso, formal e informal) e os resultados, muda a forma como se pensa sobre justiça e 

amplia possibilidades de pesquisa. Esses autores advertem que, questões que envolvem 

atitudes globais, como comprometimento organizacional ou desempenho no trabalho, seriam 

mais adequadamente examinadas em conjunto com uma medida de julgamentos de justiça.  

Neste aspecto, Cugueró-Escofet e Fortin (2013) mencionam que reconciliar a pesquisa 

psicológico-empírica e normativa-ética da justiça é importante por razões teóricas e 

práticas. Primeiro, qualquer julgamento subjetivo de justiça baseia-se em algum julgamento 

normativo, pelo qual o indivíduo compara uma situação, uma decisão ou um comportamento 

com um padrão ético em mente. Segundo, o propósito de implementar a justiça e abordar a 

injustiça nas organizações não pode ser puramente perceptual. As percepções de justiça não 

são o único foco de interesse, mas podem servir como dispositivo de diagnóstico e detector de 

problemas, já que os julgamentos de justiça representam avaliações individuais de arranjos 

sociais reais em relação à justiça (Cugueró-Escofet & Fortin, 2013). Assim, reforça-se a 

importância de um desenho e uso justo do processo orçamentário, para além de considerar os 

julgamentos individuais de justiça. Desse modo, o modelo teórico deste estudo, segregado em 

justiça formal, informal e julgamentos de justiça, busca contribuir ao destacar a importância 

de investigar as percepções dos indivíduos e mostrar as diferentes etapas para que estas 

percepções possam ser melhoradas e gerenciadas (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013).  

A literatura relativa a justiça organizacional, segundo Rupp e Paddock (2010), 

encontra-se num estado paradoxal. Por um lado, foi dada atenção considerável à especificação 

das percepções dos empregados sobre o tratamento justo e injusto no trabalho. Por outro lado, 

há um movimento paralelo na literatura que está advogando para uma abordagem mais 

holística do estudo da justiça (Rupp & Paddock, 2010). Em âmbito nacional, as pesquisas 

sobre justiça organizacional na área da Contabilidade Gerencial (Beuren, Klein, Lara, & 

Almeida, 2016; Beuren & Santos, 2012) se concentraram na previsibilidade de diferentes 

tipos de justiça (distributiva, processual e interacional) e a importância relativa desses tipos de 

justiça em variáveis de resultado, como, satisfação no trabalho, desempenho, 

comprometimento organizacional. No entanto, Ambrose e Schminke (2009) incentivam os 

pesquisadores a mudar deste foco de tipos específicos de justiça para uma consideração de 

uma justiça global, contemplando os julgamentos de justiça. Os autores levantam a hipótese 

de que os julgamentos gerais de justiça medeiam a relação entre facetas específicas de justiça 

e resultados. Portanto, o presente estudo difere-se sob este aspecto, ao considerar a 

participação orçamentária e os julgamentos de justiça como variáveis mediadoras da relação 

entre percepção de justiça (formal e informal) e desempenho gerencial.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES 

2.1 Abordagens da Justiça Organizacional 

A justiça organizacional geralmente é abordada na literatura sob três dimensões de 

justiça: distributiva, processual e interacional (Langevin & Mendoza, 2013). Uma série de 

estudos foram realizados evidenciando a relação de cada tipo de justiça com atitudes e/ou 



 

 

comportamentos de indivíduos com reflexos no ambiente organizacional (para mais detalhes, 

vide estudos de meta análises de: Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt, Colon, Wesson, 

Porter, & Ng, 2001; Colquitt, Scott, Rodell, Long, Zapata, & Conlon, 2013).  

No entanto, Ambrose e Schminke (2009) mencionam que pesquisadores passaram a 

questionar os benefícios de se concentrar exclusivamente em tipos específicos de justiça, 

sugerindo uma mudança e passar a examinar os julgamentos de justiça em geral. De acordo 

com os autores, existe um reconhecimento crescente na literatura de justiça organizacional de 

que o foco em diferentes tipos de justiça pode não captar com precisão as experiências de 

justiça dos indivíduos. Greenberg (2001) esclarece que, quando os indivíduos formam 

impressões de justiça, fazem um julgamento holístico. Neste sentido, Ambrose e Schminke 

(2009) propuseram que os tipos específicos de justiça afetam os julgamentos gerais de justiça, 

que, por sua vez, afetam os resultados, ou seja, a justiça geral é o condutor próximo dos 

resultados, enquanto que os tipos específicos de justiça desempenham um papel mais distante. 

Outras formas de conceber a questão da justiça organizacional vão surgindo. Por 

exemplo, Goldman e Cropanzano (2014) alertam que pesquisadores de justiça organizacional 

tendem a tratar como sinônimos os termos justice e fairness. Após uma discussão teórica, os 

autores concluíram que estes dois conceitos são distintos. Entendem que a justiça (justice) 

deve ser definida como a adesão a regras de conduta, enquanto a equidade/justiça (fairness) 

como as avaliações morais individuais dessa conduta. Desse modo, a justiça organizacional 

pode ser analisada sob a perspectiva de regras de justiça (justice) e julgamentos de justiça 

(fairness) (para maiores esclarecimentos vide os estudos de Cugueró-Escofet & Fortin, 2013; 

Goldman & Cropanzano, 2014; Cropanzano, Fortin & Kirk, 2015).  

Cugueró-Escofet e Fortin (2013) explicam que, na primeira abordagem, as regras de 

justiça usam teorias filosóficas para prescrever o que a justiça deve ser. Ao passo que a 

segunda abordagem (julgamentos de justiça) é descritiva e tem o propósito de investigar a 

justiça como uma experiência subjetiva. Neste caso, busca compreender o que as pessoas 

percebem ser justo e como elas reagem a esta percepção de justiça (Cugueró-Escofet & 

Fortin, 2013). Segundo Goldman e Cropanzano (2014), justice denota conduta que é 

moralmente necessária, enquanto fairness representa um julgamento avaliativo se esta 

conduta é moralmente louvável. Um procedimento justo, por exemplo, pode fornecer voz, 

mas a voz pode ou não ser vista como justa, dependendo do indivíduo e da situação.  

Cuguero-Escofet e Rosanas (2013) defendem a incorporação da justiça na concepção 

dos Sistemas de Controle Gerencial (SCG). Explicam que justice refere-se às disposições ex-

ante de um sistema e a forma como será usado, enquanto fairness refere-se às consequências 

ex-post do sistema. Cugueró-Escofet e Rosanas (2016) distinguem dois tipos de justiça na 

concepção de regras: a justiça formal, que se refere aos aspectos baseados em regras do 

sistema formal, e a justiça informal, que se refere ao uso específico de um sistema, que 

posteriormente será alvo de avaliação/julgamento do indivíduo. Depreende-se que a justiça 

formal refere-se ao desenho do SCG, ao passo que a justiça informal ao uso, já os julgamentos 

de justiça referem-se às avaliações/percepções que o usuário faz do desenho e uso.  

Diante desta proposição, a ênfase é colocada na concepção e uso de sistemas de 

controle mais éticos, sendo que os julgamentos de justiça (avaliação do indivíduo) são 

consequentes da justiça formal e informal (Goldman & Cropanzano, 2014). Portanto, as 

regras de justiça perpassam a abordagem normativa ou prescritiva (Cropanzano & Stein, 

2009), assim, se preocupam com o que é justo e consideram a justiça um ideal (Cugueró-

Escofet & Fortin, 2013), uma condição necessária (Cropanzano, Fortin, & Kirk, 2015). No 

entanto, Cugueró-Escofet e Rosanas (2016) enfatizam que o desenho do SCG está relacionado 

com o respectivo uso, sendo que a justiça informal é um elemento chave na dinâmica de um 

SCG.  



 

 

Nesta perspectiva, o desenho do SCG entendido como justo (justiça formal), conforme 

Cugueró-Escofet e Rosanas (2013), é aquele que: (i) define metas de uma forma que integre 

objetivos organizacionais e individuais; (ii) distribui recursos e responsabilidades entre as 

subunidades e avalia as subunidades de acordo com as realizações reais de cada subunidade e 

as competências do seu pessoal, de acordo com as regras estabelecidas de forma explícita ex-

ante; (iii) inclui de alguma forma o critério de controlabilidade, o que significa que os 

gestores devem somente ser avaliados em elementos sobre os quais têm alguma influência; 

(iv) estabelece uma recompensa mínima a ser recebida por todos os participantes, e define um 

limite para pagar as desigualdades; e (v) inclui meios formais de reparação de injustiças e 

fornece mecanismos para melhorar o desenho do sistema para torná-lo mais justo. Esses 

autores propuseram ainda que o uso de um SCG justo deva: (i) incluir a disposição/vontade 

por parte dos gestores para o uso de um sistema justo e para cuidar da equidade nos 

resultados; (ii) incluir vontade por parte dos gestores de propor mudanças no desenho do SCG 

para torná-lo mais justo; (iii) explicitar e explicar as desigualdades específicas em qualquer 

recompensa ou reconhecimento, com critérios fundamentados, para evitar arbitrariedades. 

Em analogia com o processo orçamentário, Magner et al. (2006, p. 410) entendem que 

um orçamento justo deva contemplar os seguintes aspectos formais: (i) voz, os procedimentos 

orçamentários formais devem proporcionar aos gestores uma oportunidade adequada para 

expressarem os seus pareceres sobre as decisões orçamentárias que afetam a sua unidade; (ii) 

recursos, os procedimentos orçamentários formais devem conter disposições que permitam 

aos gestores recorrer das decisões orçamentárias que afetam a sua unidade; (iii) precisão, 

procedimentos orçamentários formais devem assegurar que as decisões orçamentárias que 

afetem a unidade de gestores incorporem informação precisa; e (iv) consistência, 

procedimentos orçamentários formais devem ser aplicados de forma consistente entre 

unidades e a cada período. Tais proposições contemplam os aspectos do desenho de um 

processo orçamentário justo (justiça formal), ou seja, referem-se às condutas necessárias de 

justiça, que podem ser ou não percebidas pelos indivíduos. Embora o desenho seja 

importante, é necessário ver o seu uso, ou seja, a justiça informal, visto que é impossível 

estabelecer um contrato que antecipe todas as contingências possíveis que possam surgir 

(Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013). Além disso, existe a possibilidade de aprendizagem, em 

que o processo de interação com controle gerencial pode resultar em mudanças, em que 

aspectos de poder e flexibilidade estão envolvidos (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013).  

Magner et al. (2006, p. 411) sugerem que os seguintes procedimentos orçamentários 

devam ser implementados para serem justos: (i) sensibilidade interpessoal, os decisores 

orçamentários devem mostrar preocupação com os direitos dos gestores, ao implementar os 

procedimentos orçamentários; (ii) consideração de opiniões, os decisores orçamentários 

devem considerar as opiniões dos gestores sobre o orçamento de sua unidade. Este critério 

não exige necessariamente que os decisores incorporem os pedidos dos gestores no 

orçamento; (iii) explicações, os decisores orçamentários devem fornecer aos gestores 

explicações claras, oportunas e adequadas sobre as razões das suas decisões; e (iv) supressão 

de dicotomias, os decisores orçamentários devem suprimir possibilidades que venham a 

favorecer uma unidade em detrimento de outra na execução dos procedimentos 

orçamentários. Desse modo, o desenho e uso justo do processo orçamentário terá reflexos nos 

julgamentos de justiça. Para Magner et al. (2006), se os gestores perceberem critérios de 

imparcialidade nos procedimentos orçamentários formais e equidade na sua implementação, 

terão atitudes e comportamentos mais positivos em relação as suas unidades de negócios. 

Neste sentido, formulou-se a primeira hipótese da pesquisa: 

H1: As percepções de justiça formal e informal  do processo orçamentário influenciam 



 

 

nos julgamentos de justiça de gestores.  

Com esta hipótese espera-se que a concepção/configuração e o uso do processo 

orçamentário levem aos julgamentos de justiça dos gestores. De acordo com Greenberg 

(2001), embora essa distinção possa parecer trivial, ela está no cerne do que entendemos por 

justiça. Entender o conceito de justiça organizacional exige esclarecer os parâmetros básicos 

da construção da justiça. Cropanzano, Fortin e Kirk (2015) explicam que esta distinção é 

necessária, porque algo importante precisa acontecer antes que uma ocorrência seja julgada 

(não) justa. Rupp e Paddock (2010) mencionam que as regras ou avaliação do indivíduo 

dessas regras são frequentemente antecedentes de um julgamento avaliativo, portanto, é por 

meio da aplicação dessas regras que os indivíduos são capazes de avaliar a justiça. 

2.2 Justiça Organizacional, Participação Orçamentária e Desempenho Gerencial 

A relação entre justiça organizacional, participação orçamentária e desempenho 

gerencial é explorada na literatura a partir de duas correntes principais. A primeira considera 

que um orçamento justo proporciona a participação dos gestores no processo orçamentário. 

Nesta linha de investigação destacam-se os estudos de Lindquist (1995), Libby (1999), Libby 

(2001), Lau e Lim (2002a) e Mazzioni, Politelo e Lavarda (2014). A segunda corrente, 

preconiza que a participação orçamentária é um antecedente da justiça organizacional, visto 

que tal prática proporciona maiores sentimentos de justiça com a organização. Nesta linha, 

tem-se os estudos de Wentzel (2002), Lau e Lim (2002b), Maiga e Jacobs (2007) e Zainuddin 

e Isa (2011). Um dos possíveis motivos para as diferenças apontadas está na ausência de 

distinção entre regras de justiça e julgamentos propriamente ditos nestes estudos, que 

envolveram tanto aspectos de justiça do desenho e do uso do processo orçamentário, como 

aspectos de percepções individuais dos envolvidos, os julgamentos de justiça.  

Lau e Lim (2002a) investigaram o papel da participação na relação entre justiça 

processual e desempenho dos subordinados, alinhado com a primeira corrente de pesquisa. 

Consideraram a justiça processual como um antecedente da participação orçamentária, sob a 

premissa que para manter a equidade processual é necessário que os supervisores selecionem 

procedimentos que permitam aos seus subordinados mais privilégios de participação nos 

assuntos organizacionais, já que procedimentos participativos elevados são percebidos como 

justos. Constataram que, embora a justiça processual tenha se mostrado significativamente 

associada ao desempenho gerencial, o efeito da justiça processual sobre o desempenho 

gerencial foi indireto, por meio da participação orçamentária. Todavia, o construto de justiça 

processual apresentou relação com avaliação de justiça dos procedimentos adotados para 

avaliar o desempenho, comunicar o feedback e determinar os aumentos salariais e promoções, 

ou seja, aspectos da justiça formal e informal propostos por Cugueró-Escofet e Rosanas 

(2013), assim como alguns deles (comunicação do feedback) aos procedimentos de 

implementação preconizados por Magner et al. (2006). Portanto, estão relacionados à 

percepção de justiça formal e informal e não contemplam os julgamentos de justiça.  

Lindquist (1995) já havia proposto que um dos antecedentes do orçamento 

participativo é o desejo de manter a justiça nos sistemas de controle de compensação baseados 

em incentivos. Segundo esse autor, os empregadores buscam maior participação dos 

funcionários no desenvolvimento de sistemas de controle de compensação baseados em 

incentivos, a fim de introduzir equidade no processo orçamentário. Além disso, as 

consequências de maior participação dos funcionários incluem maior satisfação com o 

orçamento, satisfação no trabalho e desempenho. Libby (1999) também investigou o efeito 

interativo da voz e da explicação sobre o desempenho gerencial. Em ambos os estudos, a 

justiça processual foi discutida, mas não sistematicamente avaliada (Lau & Lim, 2002a), 



 

 

porém, contemplaram procedimentos que caracterizam como (in)justo o desenho e o uso do 

processo orçamentário, ou seja, aspectos da justiça formal e informal. Os construtos utilizados 

por Lau e Lim (2002a) e as operacionalizações adotadas por Lindquist (1995) e Libby (1999) 

estão relacionadas a tais preceitos, não envolvendo, os julgamentos de justiça propriamente 

ditos. Tsui (2001) também considerou a participação orçamentária como um consequente do 

desenho do SCG. Neste sentido, considerando os resultados dos estudos de Lindquist (1995), 

Libby (1999), Tsui (2001), Lau e Lim (2002a), as proposições de Magner et al. (2006) no que 

concerne aos procedimentos formais e de implementação de um processo orçamentário justos, 

assim como, os preceitos de Cugueró-Escofet e Rosanas (2013) acerca de elementos que 

caracterizaram um desenho e uso justos do SCG, propõe-se a segunda hipótese da pesquisa: 

H2: As percepções de justiça formal e informal do processo orçamentário influenciam 

na participação orçamentária. 

Derfuss (2015) menciona que, devido ao mecanismo cognitivo, o orçamento 

participativo é um processo de troca de informações entre superior e subordinado, que resulta 

em uma melhor compreensão das tarefas a serem cumpridas, bem como, em melhores 

resultados de decisões e desempenho. Segundo Venkatesh e Blaskovich (2012), a participação 

orçamentária constitui-se de um instrumento que pode ser utilizado para que os funcionários 

realizem com êxito tarefas desafiadoras. Assim, propõe-se a hipótese H3a da pesquisa: 

H3a: A participação orçamentária influencia no desempenho gerencial. 

Lau e Lim (2002a) entendem que os reflexos da justiça processual no desempenho 

gerencial podem ser mais complexos do que uma simples relação direta, e preconizam que a 

participação orçamentária pode atuar como uma variável mediadora. Segundo os autores, o 

aumento da participação conduz à maior comunicação, confiança e cooperação e, 

consequentemente, melhoria do desempenho. Cabe destacar que, no presente estudo, não se 

entende a justiça processual como sinônimo de justiça formal e alguns aspectos da informal, 

apesar de apresentar algumas semelhanças. Isso posto, propõe-se a hipótese H3b da pesquisa: 

H3b: As percepções de justiça formal e informal influenciam no desempenho 

gerencial mediadas pela participação orçamentária. 

Devonish e Greenidge (2010) identificaram em sua pesquisa relação entre justiça 

distributiva e desempenho de tarefas, desempenho contextual e comportamento 

contraproducente no trabalho. Apesar das evidências apresentadas darem suporte à predição 

inicial da Teoria da Equidade, outras pesquisas empíricas (Wentzel, 2002; Sholihin & Pike, 

2009) não encontraram relação direta entre justiça distributiva e desempenho. Entretanto, os 

contextos analisados e a própria forma de avaliar o desempenho diferem em cada estudo, o 

que pode ter originado os resultados não congruentes. Pesquisas de meta-análise (Cohen-

Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001) não observaram fortes relações entre justiça 

distributiva e desempenho, apontando relações mais fortes deste com a justiça processual. 

Lindquist (1995) e Sholihin e Pike (2009) não conseguiram confirmar a relação direta entre a 

justiça processual e desempenho, enquanto, Sholihin e Pike (2009) encontraram apenas 

relação indireta por meio do comprometimento organizacional. Neste sentido, formulou-se a 

hipótese H4a:  

H4a: As percepções de justiça formal e informal do processo orçamentário 

influenciam no desempenho gerencial. 

Wentzel (2002) averiguou como a percepção de justiça no processo orçamentário 

aumenta o desempenho gerencial e orçamentário, por meio do comprometimento com as 

metas orçamentárias. Os resultados mostraram que os gestores que possuem percepções 

favoráveis de justiça organizacional tendem a apresentar desempenho superior aos que não 

possuem percepção de justiça. Todavia, o construto de justiça continha tanto assertivas de 

regras de justiça, como julgamentos de justiça. Ambrose e Schminke (2009) mostraram que 



 

 

os julgamentos globais de justiça medeiam a relação entre julgamentos de justiça específicos e 

atitudes dos funcionários, por exemplo, desempenho gerencial. Little, Magner e Welker 

(2002) constataram que os gestores com desempenho de trabalho elevado percebem que tanto 

os procedimentos orçamentários formais como a implementação desses procedimentos são 

justos. Asseveram ainda que, quando algum procedimento orçamentário é concebido de 

maneira injusta, os gestores podem fazer um julgamento global de que todo o processo 

orçamentário (incluindo os procedimentos formais) é injusto e responder com baixo 

desempenho no trabalho, ou seja, os julgamentos de justiça estão subjacentes à justiça formal 

e informal do processo orçamentário. Cropanzano, Fortin e Kirk (2015) e Goldman e 

Cropanzano (2014) reforçam que são os julgamentos de justiça originados das regras (justiça 

formal e informal) que estão relacionados com as atitudes e comportamentos dos indivíduos. 

Assim, formulou-se a hipótese H4b:  

H4b: As percepções de justiça formal e informal influenciam no desempenho 

gerencial mediadas pelos julgamentos de justiça. 

Portanto, o modelo teórico da pesquisa parte da premissa de que as percepções de 

justiça formal e informal do processo orçamentário (variáveis independentes) influenciam no 

desempenho gerencial (variável dependente) por meio da participação orçamentária e 

julgamentos de justiça (variáveis mediadoras). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Este estudo descritivo foi realizado a partir de pesquisa de levantamento, com 

aplicação de um questionário encaminhado via rede Linkedin no formato Google Forms, no 

segundo semestre de 2016. Os gestores de empresas diversas foram identificados no Linkedin 

pelo uso do termo gerente, no processo de busca. A partir desta seleção, foi enviado o convite 

para comporem uma rede criada no Linkedin. A partir do aceite do convite, foi encaminhado o 

link do instrumento de pesquisa. A amostra da pesquisa compreendeu os 110 respondentes, 

que se mostra adequada para análise do modelo teórico proposto. 

 

3.1 Mensuração das Variáveis da Pesquisa 

Todos os construtos foram mensurados por meio de itens múltiplos, com escala Likert 

de sete pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente para as variáveis de 

justiça formal, justiça informal, julgamentos de justiça e participação orçamentária. Já a escala 

de desempenho gerencial variou de (1) muito baixo a (7) muito alto. A participação 

orçamentária foi avaliada por meio de seis itens, em que os respondentes avaliaram o seu 

nível de envolvimento com o processo orçamentário. Estas assertivas foram retiradas de 

Milani (1975) e Leach-López, Stammerjohan e McNair (2007). O alpha de Cronbach deste 

construto foi de 0,926.  

O desempenho gerencial foi medido a partir da escala desenvolvida por Mahoneny, 

Jerdee e Carroll (1963), em que os respondentes se auto avaliam nas seguintes dimensões: 

planejamento, coordenação, avaliação, investigação, supervisão, gestão de pessoal, 

negociação e representação (Wentzel, 2002). Além disso, foram incluídos mais dois itens: a 

avaliação do desempenho geral (Lau & Lim, 2002b) e o cumprimento das metas orçamentária 

estabelecidas. Ao todo, o construto compreendeu 10 itens e resultou num alpha de Cronbach 

de 0,962. As questões foram retiradas da pesquisa de Lau e Lim (2002b), com acréscimo do 

item que se refere ao cumprimento das metas orçamentárias, visto o propósito desta pesquisa.  

Para mensurar a justiça organizacional adotou-se o critério proposto por Lind (2001) 

de medidas indiretas e diretas, cujo intuito é distinguir as regras de justiça (formal e informal) 

dos julgamentos de justiça. As medidas indiretas referem-se às regras e consultam os 

pesquisados sobre eventos reais em seus ambientes, por exemplo, se a remuneração foi 



 

 

dividida equitativamente. Ao passo que as medidas diretas referem-se aos julgamentos de 

justiça e questionam sobre como os indivíduos avaliam tais eventos (Goldman & Cropanzano, 

2014). Ambrose e Schminke (2009) explicam que as medidas indiretas operacionalizam a 

justiça organizacional perguntando sobre a presença ou ausência de vários eventos, resultados 

e/ ou transações que podem ser presumidas como causadoras de julgamentos de justiça. Esses 

instrumentos exigem que os indivíduos avaliem vários padrões normativos (por exemplo, 

padrões e procedimentos consistentes foram usados na alocação de recursos; os 

procedimentos foram livres de vieses). Portanto, é solicitado ao respondente que aplique um 

padrão avaliativo a um evento (Goldman & Cropanzano, 2014). Por sua vez, as medidas 

diretas requerem uma avaliação subjetiva de justiça ou um julgamento avaliativo (por 

exemplo, considero justos os procedimentos usados para tomar a decisão).  

As assertivas para este construto foram retiradas e adaptadas das pesquisas de Colquitt 

(2001), Wentzel (2002) e Sotomayor (2007). As adaptações referem-se à contextualização 

para o ambiente do processo orçamentário. Para classificar as assertivas no construto de 

justiça formal, informal e julgamentos de justiça levou-se em consideração as recomendações 

de distinção de medidas indiretas e diretas propostas por Lind (2001), reforçadas e explanadas 

por Ambrose e Schminke (2009), Cropanzano e Stein (2009), Goldman e Cropanzano (2014) 

e Cropanzano, Fortin e Kirk (2015). Além disso, considerou-se as proposições de Cugueró-

Escofet e Rosanas (2016) sobre procedimentos que devem ser observados para um desenho e 

uso justos do SCG, além dos procedimentos formais e de implementação preconizados por 

Magner et al. (2006). Ao todo foram 15 assertivas para o construto de justiça organizacional, 

sendo, cinco para cada perspectiva investigada. São exemplos de assertivas: (i) justiça formal 

- Os procedimentos orçamentários são aplicados de forma consistente em todas as áreas de 

responsabilidade e ao longo do tempo; (ii) justiça informal - Durante o processo orçamentário 

o seu superior hierárquico forneceu-lhe feedback que possibilitou aprender como executar 

melhor o seu trabalho; (iii) julgamentos de justiça - Eu considero o orçamento da minha área 

de responsabilidade como sendo justo. O alpha de Cronbach dos construtos de justiça formal, 

justiça informal e julgamentos de justiça foram respectivamente de 0,897, 0,933 e 0,909.  

3.2 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). A forma de coleta de dados utilizada, em que todas as medidas foram 

colhidas simultaneamente e na mesma fonte, sugere a existência de common method bias 

(método comum de coleta de dados). Para minimizar eventuais efeitos do viés de uso do 

método comum foram adotadas algumas medidas processuais, recomendadas por Podsakoff, 

MacKenzie, Lee e Podsakoff (2003): (i) assegurado o anonimato dos respondentes; (ii) 

orientação de que não havia respostas certas ou erradas e que os respondentes deveriam 

responder as perguntas de acordo com o momento; (iii) contrabalanceado a ordem das 

perguntas das variáveis dependentes e independentes; (iv) realizado pré-teste; (v) diferencial 

semântico nas medidas da variável critério e preditora. Como procedimento estatístico, 

utilizou-se teste do fator único de Harman (1976) e constatou-se na análise fatorial 

exploratória que cinco fatores explicam 75,35% da variância total, o que sugere que não são 

significativos os riscos de variância do método comum (Podsakoff et al., 2003).  

Para examinar os efeitos de mediação utilizou-se a análise passo a passo dos 

caminhos, em que primeiramente é examinada a relação das variáveis independentes com a 

dependente (modelo 1). Em seguida, é acrescentado cada moderador separadamente, como, 

participação orçamentária (modelo 2), julgamentos de justiça (modelo 3), e os dois 



 

 

moderadores em conjunto (modelo 4). Tal procedimento está consubstanciado em Baron e 

Kenny (1986), e já foi realizado por outros estudos, como de Klarner, Sarstedt, Hoeck e 

Ringle (2013). Na Figura 1 evidencia-se os modelos usados para testar a mediação.  

 
Figura 1. Modelos utilizados para testar a mediação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Infere-se que a mediação completa ocorre se a variável independente não tiver efeito 

sobre a dependente quando o mediador é inserido (Baron & Kenny, 1986). 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Modelo de Mensuração 

A primeira etapa do PLS-SEM a ser realizada é o modelo de mensuração, em que são 

analisadas a confiabilidade (confiabilidade individual e composta) e a validade (validade 

convergente e discriminante) das medidas dos construtos (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt 

(2014), 2014). Neste sentido, procedeu-se à validação do modelo de mensuração PLS, o que 

confirmou que as medidas são confiáveis (confiabilidade individual de itens e de construto) e 

válidas (validade convergente e discriminante) (Hair Jr et al., 2014).  

Neste aspecto, todos os itens individuais apresentaram cargas fatoriais maiores que 

0,70, sendo a menor 0,72 para um item da participação orçamentária, cuja assertiva menciona: 

Eu elaboro o orçamento da minha área de responsabilidade, porém meu superior o revisa. Em 

relação à confiabilidade dos construtos, os Cronbachs Alpha e a confiabilidade composta 

foram maiores que 0,70, o que é considerado adequado de acordo com Hair Jr et al. (2014).  

No caso, os menores Cronbachs Alpha e índice de confiabilidade compostas encontrados 

foram respectivamente de 0,900 e 0,927 para o construto de justiça formal.   

A avaliação da validade convergente foi realizada por meio da variância média 

extraída (AVE), em que a AVE resultou maior que 0,5 para todos os construtos, variando 

entre 0,717 (justiça formal) e 0,793 (julgamentos de justiça). A validade discriminante foi 

avaliada no nível dos indicadores (Chin, 1998) e pelas variáveis latentes pelo critério de 

Fornell e Larcker (1981), em que se mostrou procedente para ambos os critérios. Estes 

resultados validam a inclusão de todas as variáveis latentes na análise.  

4.2 Modelo Estrutural 

Após a verificação da adequação do modelo de mensuração, realizaram-se as 

estimativas das equações estruturais por meio da análise do Bootstrapping, com uma amostra 

de 110 casos e 1.000 de reamostragens, para avaliar a significância das relações entre as 

variáveis latentes utilizadas no estudo (Hair Jr et al., 2014). Para avaliação do modelo 

estrutural considerou-se: (i) o coeficiente de determinação de Pearson (R2); (ii) a Relevância 



 

 

Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser,; e (iii) o Índice de Adequação do Modelo (GoF 

– Goodness of Fit) (Klarner et al., 2013; Hair Jr et al., 2014). Na Tabela 1, evidenciam-se os 

resultados do teste de hipóteses dos coeficientes de caminhos do modelo proposto. 

Tabela 1. Resultados do modelo estrutural – participação orçamentária e julgamentos de justiça como 

mediadores da justiça formal e informal no desempenho gerencial 

Avaliação do Modelo Estrutural: R2: JJ=0,749; PO=0,562; DG=0,357. 
Relevância Preditiva (Q2): JJ=0,585; PO=0,405; DG=0,255. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se que as percepções de justiça formal e informal explicam os julgamentos de 

justiça em 74,9% (R2), sendo que a justiça formal é a maior preditora, com coeficientes de 

caminho de 0,587. Estes resultados estão condizentes com as proposições de Ambrose e 

Schminke (2009), Cugueró-Escofet e Fortin (2013) e Goldman e Cropanzano (2014), de que a 

avaliação de regras e eventos antecedem aos julgamentos avaliativos dos indivíduos. Isso 

implica dizer, que a justiça percebida no desenho e uso do processo orçamentário reflete-se 

nos julgamentos de que o orçamento atribuído às áreas de responsabilidade é justo e está 

alinhado às necessidades dos gestores (Wentzel, 2002). Isso permite aceitar a H1: As 

percepções de justiça formal e informal do processo orçamentário influenciam nos 

julgamentos de justiça de gestores. Além disso, reforçam a importância da concepção e uso 

justos de um SCG nas organizações.  

Verifica-se também que as percepções de justiça formal e informal influenciam na 

participação orçamentária, com destaque para a justiça informal, que apresenta um coeficiente 

de caminhos de 0,516. Estes resultados convergem com os de Lindquist (1995), Libby (1999), 

Libby (2001) e Lau e Lim (2002a) e Mazzioni, Politelo e Lavarda (2014), e permitem aceitar 

a H2: As percepções de justiça formal e informal do processo orçamentário influenciam na 

participação orçamentária. Verifica-se também que a participação orçamentária influencia 

positivamente o desempenho gerencial, ao nível de significância inferior a 1% e com 

coeficientes de caminho de 0,440. Tal resultado coaduna com os de Argyris (1952), Libby 

(1999) e Lau e Lim (2002a), o que permite aceitar a H3a: a participação orçamentária 

influencia no desempenho gerencial.  

A justiça formal influencia no desempenho gerencial com um coeficiente de 0,483, ao 

nível de significância de 1%. Ao passo que não foram encontradas relações positivas e 

significantes entre justiça informal e desempenho gerencial, o que possibilita aceitar 

parcialmente a H4a: As percepções de justiça formal e informal do processo orçamentário 

influenciam no desempenho gerencial.  

Para análise da mediação seguiu-se as recomendações preconizadas por Baron e 

Kenny (1986), reforçadas por Hair Jr et al., (2014) e aplicadas por Klarner, Sarstedt, Hoeck e 

Ringle (2013), em que a existência de um efeito mediador ocorre, quando: (i) a variável 

independente afeta a mediadora; (ii) a variável independente afeta a variável dependente na 

falta da variável mediadora; (iii) a mediadora afeta a variável dependente; e (iv) o efeito da 

variável independente sobre a variável dependente enfraquece no momento da adição da 

variável mediadora. Neste sentido, para examinar os efeitos de mediação, procedeu-se à 

Hipóteses 
Coeficiente 

Estrutural 

Erro 

Padrão 
Valor t Valor p 

Justiça Formal (JF) > Julgamentos de Justiça 0,587 0,077 7,601 0,000 

Justiça Informal (JI) > Julgamentos de Justiça 0,325 0,091 3,554 0,001 

Justiça Formal > Participação Orçamentária 0,273 0,114 2,383 0,019 

Justiça Informal > Participação Orçamentária 0,516 0,109 4,739 0,000 

Justiça Formal > Desempenho Gerencial (DG) 0,483 0,135 3,576 0,001 

Justiça Informal > Desempenho Gerencial -0,134 0,119 1,127 0,262 

Julgamentos de Justiça (JJ) > Desempenho Gerencial -0,180 0,137 1,311 0,193 

Participação Orçamentária (PO) > Desempenho Gerencial 0,440 0,118 3,727 0,000 



 

 

análise de quatro modelos apresentados na Figura 1. O primeiro sem as variáveis mediadoras, 

o segundo, incluindo a participação orçamentária, o terceiro, julgamentos de justiça, e o 

quarto, as duas mediadoras.  

Com aplicação do primeiro modelo, observou-se que a justiça informal não apresenta 

relação significativa com o desempenho gerencial sem a inserção dos mediadores. Desta 

forma, pode-se afirmar que tanto os julgamentos de justiça como a participação orçamentária 

não atuam como mediadores na relação entre justiça informal e desempenho gerencial, visto o 

não atendimento da condição de que a variável independente deve afetar a variável 

dependente na falta da variável mediadora (Baron & Kenny, 1986). Além disso, os resultados 

apresentados na Tabela 1 evidenciaram que não há relação entre os julgamentos de justiça e o 

desempenho gerencial. Neste sentido, pode-se rejeitar a H4b: As percepções de justiça formal 

e informal influenciam no desempenho gerencial mediadas pelos julgamentos de justiça, visto 

que não atendem a condição de que a mediadora deve afetar a variável dependente.  

Ao aplicar o Modelo 2 (participação orçamentária), constatou-se que a justiça formal 

apresenta efeito indireto (0,112) sobre desempenho gerencial pela mediação parcial da 

participação orçamentária. A mediação é parcial (22,7%), visto que foi reduzido o efeito 

direto entre justiça formal e desempenho com a inserção da participação orçamentária no 

modelo. Caso o efeito direto tivesse sido nulo ou não significativo, seria uma mediação 

completa ou pura (Vieira, 2009). Observou-se ainda que a justiça informal apresenta efeitos 

indiretos significativos com o desempenho, a partir da participação orçamentária, mas não 

chega a se caracterizar como mediadora. Vieira (2009) explica que um efeito indireto não 

pode ser tratado como sinônimo de efeito mediador, e que é possível encontrar efeito indireto 

significativo mesmo quando não existe evidência para um efeito total significativo. Assim 

aceita-se parcialmente a H3b: As percepções de justiça formal e informal influenciam no 

desempenho gerencial mediadas pela participação orçamentária.  

Ao comparar os quatro modelos, constatou-se que os Modelos 2 e 4 apresentaram os 

melhores índices de avaliação, com um pequeno destaque para o Modelo 4, em que 35,7% do 

desempenho gerencial é explicado pela justiça formal e participação orçamentária. De modo 

geral, observa-se que a participação orçamentária exerce influência sobre o desempenho 

gerencial e apresenta mediação parcial na relação entre justiça formal e desempenho.  

4.3 Discussão dos Resultados 

Na análise dos resultados observa-se que a justiça formal (desenho) e informal (uso) 

influenciam nos julgamentos de justiça dos gestores, com maior predição para a justiça 

formal. Neste aspecto, é necessário que o desenho do SCG, neste estudo restrito ao processo 

orçamentário, seja concebido de forma justa, em que os procedimentos sejam aplicados de 

forma consistente e sem vieses (Magner et al., 2006), considerando o princípio da 

controlabilidade (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013), que estabeleça o mecanismo de voz 

(Libby, 1999), além de possibilidades de reparação no sistema (Langevin & Mendoza, 2013). 

Consequentemente, a justiça deve ser percebida no respectivo uso dos sistemas.  

Estes resultados reforçam a importância de um SCG ser concebido e utilizado de 

forma justa. Langevin e Mendoza (2013) apontam que os SCGs, quando concebidos de forma 

injusta, sem a existência da justiça formal, podem levar os gestores a terem comportamentos 

prejudiciais à empresa. Little, Magner e Welker (2002) constataram que procedimentos 

orçamentários justos e a respectiva implementação ocasionam comportamentos positivos dos 

gestores, que visam atingir as metas organizacionais. Beuren et al. (2015) mostram que o 

princípio da controlabilidade e a utilização de múltiplos indicadores de desempenho 

aumentam a percepção de justiça dos gestores com reflexos no comprometimento e confiança.  



 

 

Cugueró-Escofet e Rosanas (2016) asseveram que se o SCG for formalmente injusto 

desde o início, a injustiça informal fará com que permaneça nesse último estado, 

consequentemente, haverá uma situação de congruência mínima de metas, além da falta de 

identificação com a organização e aprendizagem disfuncional. Neste sentido, é necessário que 

os SCG, incluindo-se aqui o processo orçamentário, sejam concebidos com certo grau de 

flexibilidade, para promover a criatividade, reconhecer explicitamente a existência de falhas 

nos SCG, estabelecendo meios formais de reparar quaisquer injustiças que possam ser criadas 

(Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013). Estas injustiças podem ser identificadas no uso e 

discutidas durante o orçamento participativo, cujos resultados apresentados apontam para tal, 

visto a maior influência da justiça informal na participação orçamentária.  

No modelo proposto, os tipos de justiça (formal e informal) influenciam nos 

julgamentos, que, por sua vez, medeiam a relação entre as facetas de justiça e resultados 

específicos da justiça (Ambrose & Schminke, 2009), no caso deste estudo, o desempenho 

gerencial. Verifica-se, no entanto, que os julgamentos de justiça não foram significativos com 

o desempenho gerencial, o que exige algumas considerações. Primeiro, estudos teórico-

empíricos, como de Conlon, Meyer e Nowakowski (2005), já postularam acerca da relação 

nebulosa entre justiça e desempenho, que ainda não está clarificada. Evidências de meta-

análise (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001) apontam para resultados 

conflitantes entre as percepções de justiça e desempenho. Isso sugere que a relação entre 

julgamentos de justiça e desempenho gerencial não é tão direta. Segundo Kanfer (2012), o 

desempenho não é unicamente determinado pela motivação, também pode ser determinado 

pelo conhecimento do empregado, competência, disponibilidade ou falta de recursos externos. 

O desempenho é oriundo da satisfação no trabalho, comprometimento com metas 

(Wentzel, 2002), comprometimento organizacional (Sholihin & Pike, 2009). Pesquisas 

(Colquitt, 2001) já mostraram que elevadas percepções de justiça são responsáveis por 

atitudes e comportamentos positivos dos indivíduos, ao passo que a sensação e injustiça 

acarreta em resultados contraproducentes. Depreende-se que a relação entre julgamentos de 

justiça e desempenho não é direta, sendo influenciada por outros fatores, o que instiga 

pesquisas futuras. Cugueró-Escofet e Rosanas (2013) alertam que a preocupação não deve ser 

restrita aos julgamentos propriamente ditos, e sim com os eventos que antecedem às 

avaliações de justiça, no caso, a justiça no desenho e uso dos SCG. Os resultados evidenciam 

que a justiça informal é que apresenta maiores efeitos da justiça formal com o desempenho. 

Neste aspecto, Little, Magner e Welker (2002) constataram que os gestores com 

desempenho de trabalho elevado percebiam que tanto os procedimentos orçamentários 

formais quanto a implementação desses procedimentos eram justos. Aduzem ainda que, 

quando algum procedimento orçamentário é concebido de maneira injusta, os gestores podem 

fazer um julgamento global de que todo o processo orçamentário (incluindo os procedimentos 

formais) é injusto e responder com desempenho relativamente baixo no trabalho, ou seja, os 

julgamentos de justiça estão subjacentes à justiça formal e informal do processo orçamentário. 

Burney, Henle e Widener (2009) constataram que o desenho dos SCG, analisado a partir do 

uso de diversas medidas de desempenho, financeiras e não-financeiras, aumenta a percepção 

de justiça. Logo, os gestores reagem de forma mais positiva quando os SCG são 

implementados de maneira justa (Taylor, Masterson, Renard & Tracy, 1998). 

Neste estudo, divergindo de estudos anteriores (Libby, 1999, Lau e Lim 2002a), a 

participação orçamentária é influenciada predominantemente pela justiça informal ao invés da 

justiça percebida no desenho do processo orçamentário. Neste aspecto, entende-se que a 

mesma é intensificada quando ocorrem explicações, proposições de mudanças, considerações 

de opiniões, acompanhamento das metas orçamentárias, avaliação de desempenho e feedback.  



 

 

Cugueró-Escofet e Rosanas (2016) enfatizam que o desenho do SCG está relacionado 

com o respectivo uso, sendo que a justiça informal é um elemento chave na dinâmica de um 

SCG. Assim, o orçamento participativo oferece um ambiente no qual as informações e ideias 

sobre tarefas de gestão, metas e medidas financeiras e não-financeiras podem ser trocadas 

((Macinati, Bozzi, & Rizzo, 2016). Chong, Eggleton e Leong (2005) comentam que os 

benefícios do envolvimento dos gestores no processo de definição do orçamento derivam 

principalmente da troca e divulgação de informações relevantes para o trabalho, de modo a 

facilitar a tomada de decisões. Assim, espera-se que os processos de busca, comunicação, 

integração, disseminação e interpretação de informações durante o processo orçamentário 

possam influenciar nas crenças individuais dos gestores sobre a sua capacidade de realizar as 

tarefas de gestão (Macinati, Bozzi e Rizzo (2016).  

A ênfase da justiça informal decorre do orçamento participativo facilitar o processo de 

aprendizagem. Cugueró-Escofet e Rosanas (2013), mencionam que um dos motivos para se 

analisar a justiça informal, ou seja, olhar o uso do SCG, é por conta da aprendizagem, em que 

a interação entre duas pessoas pode mudar suas mentes sobre a conveniência de algum estado 

antecipado dos assuntos. Lindquist (1995) havia identificado que um dos antecedentes da 

participação orçamentária era o desejo de manter a justiça nos sistemas de controle de 

compensação baseados em incentivos. Além disso, Shields e Shields (1998) reforçam que a 

participação orçamentária aumenta a motivação e satisfação no trabalho, além do 

desempenho, conforme preconizado por Argyris (1952), e confirmado na presente pesquisa. 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo bjetivou analisar os reflexos das percepções de justiça formal e informal 

no desempenho gerencial mediadas pela participação orçamentária e pelos julgamentos de 

justiça de gestores. Os resultados revelaram que as percepções de justiça formal e informal 

influenciam nos julgamentos de justiça e na participação orçamentária. A justiça percebida no 

desenho do processo orçamentário é a preditora mais forte dos julgamentos de justiça, já a 

justiça percebida no uso do processo orçamentário intensifica a participação orçamentária. A 

justiça informal e os julgamentos de justiça não apresentaram relação direta com desempenho 

gerencial, mas este é influenciado pela justiça formal e participação orçamentária.  

A participação orçamentária apresenta mediação parcial entre justiça formal e 

desempenho. Enquanto que a justiça informal possui efeito indireto, visto que não há 

elementos que caracterizam a mediação. Isso sugere que os procedimentos consistentes, sem 

vieses, com informações precisas, concebidos no desenho do processo orçamentário, se 

materializam e/ou intensificam com a representatividade dos envolvidos no processo 

decisório. Ao passo que informações, considerações e explicações, inclusive o feedback, são 

trocados simultaneamente durante o orçamento participativo. Dentre as variáveis analisadas, a 

justiça advinda do desenho do processo orçamentário é a preditora mais saliente do 

desempenho gerencial. Enquanto o uso dos SCG se reflete no orçamento participativo e nos 

respectivos julgamentos de justiça, que por sua vez, refletem-se nas atitudes e 

comportamentos dos indivíduos, conforme já destacado na literatura. Os resultados enfatizam 

a importância de se manter a justiça nos SCG das organizações, visto que se caracterizam 

como antecedentes do orçamento participativo e dos julgamentos de justiça. As evidências 

sugerem que procedimentos formais considerados justos, desde a sua concepção, alinhados 

com a respectiva implementação e uso, e combinados com a participação orçamentária, 

apresentam reflexos no desempenho gerencial. 

Desse modo, este estudo apresenta algumas contribuições. A justiça organizacional foi 

analisada sob as perspectivas de justiça formal, informal e julgamentos de justiça em uma 

pesquisa teórico-empírica no contexto do processo orçamentário, até então tal proposição 



 

 

estava no campo teórico, assim amplia-se possibilidades de pesquisas. Os estudos de justiça 

organizacional se concentraram principalmente nas percepções individuais de justiça e nos 

seus respectivos efeitos nas atitudes e comportamentos dos indivíduos (Cuguero-Escofet & 

Fortin, 2013; Goldman & Cropanzano, 2014). Contudo, os resultados apontaram que a justiça 

percebida no desenho e no uso do processo orçamentário se caracterizam como antecedentes 

destes julgamentos, e refletem-se na participação orçamentária e no desempenho gerencial.  

Neste sentido, o foco de atenção das organizações deve centrar-se nos aspectos 

formais e informais dos SCGs, visando à congruência das metas, alinhamento com os 

objetivos organizacionais e, consequentemente, maior desempenho organizacional. Um 

desenho e uso de um SCG usado de forma injusta, percebido e julgado como tal, reflete-se em 

resultados insatisfatórios para as organizações, desvinculando-se do alinhamento com a 

estratégia organizacional (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013). De acordo com Goldman e 

Cropanzano (2014), percepções de justiça exigem ações gerenciais, porque as pessoas tendem 

a reagir contra regras e procedimentos percebidos injustos. Assim, recomenda-se ampliar 

estudos que investiguem aspectos da justiça formal e informal em contextos organizacionais.  

O estudo também contribui para a discussão sobre a relação entre participação 

orçamentária, percepções de justiça e desempenho. A participação orçamentária é tratada 

algumas vezes como antecedente dos sentimentos de justiça e em outras pesquisas como 

consequente. Neste estudo, constatou-se que a justiça percebida quanto a aspectos formais do 

SCG, constitui-se em um dos antecedentes. Já as avaliações subjetivas dos gestores acerca do 

processo orçamentário podem figuraram como consequentes, o que instiga pesquisas futuras. 

Porém, o modelo pode ser amplificado, considerando outras variáveis moderadoras, com 

possibilidades de inclusão de variáveis de controle. 

Recomenda-se parcimônia na interpretação dos resultados, visto que a estratégia de 

pesquisa utilizada se fundamentou na percepção dos respondentes às questões formuladas. 

Aspectos subjetivos podem estar presentes no momento da resposta, direcionando-a para uma 

situação desejada, diferente da encontrada na organização. Neste aspecto, destaca-se a 

mensuração do desempenho gerencial, que se fundamentou na autoavaliação dos gestores. 

Embora o estudo tenha contribuído ao abordar a justiça organizacional em uma perspectiva 

normativa e descritiva, considerando o contexto do processo orçamentário, novas proposições 

podem instigar a realização de um estudo empírico com outro entendimento acerca da relação 

entre percepções de justiça, participação orçamentária e desempenho gerencial.  
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