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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Este estudo objetiva investigar os reflexos da percepção de justiça organizacional e do burnout em 

atitudes no trabalho (satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e intenções de 

turnover) de auditores internos. Uma pesquisa de levantamento foi realizada com profissionais da 

área de auditoria interna de empresas e obteve-se um total de 124 respostas válidas. Os resultados da 

modelagem de equações estruturais indicam relações diretas entre a justiça distributiva e as variáveis 

atitudinais. Também revelam mediação completa de burnout entre as relações de justiça processual 

com a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional afetivo. Duas dimensões de 

burnout, exaustão emocional e despersonalização, conseguem melhor explicar essas interações. Tal 

sugere que a capacidade de satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional afetivo dos 

auditores internos será maior quando os níveis de exaustão emocional e despersonalização forem 

reduzidos por meio de procedimentos justos na organização. Os resultados mostram ainda que 

funcionários que percebem injustiça processual em suas organizações apresentam atitudes 

disfuncionais de intenções de turnover na medida em que os indivíduos se sentem exaustos 

emocionalmente e em estado despersonalização. Conclui-se que a criação de um ambiente justo na 

gestão pode além de criar respostas emocionais positivas, pode prevenir ações disfuncionais. 
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RESUMO 

Este estudo objetiva investigar os reflexos da percepção de justiça organizacional e do burnout 

em atitudes no trabalho (satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e 

intenções de turnover) de auditores internos. Uma pesquisa de levantamento foi realizada com 

profissionais da área de auditoria interna de empresas e obteve-se um total de 124 respostas 

válidas. Os resultados da modelagem de equações estruturais indicam relações diretas entre a 

justiça distributiva e as variáveis atitudinais. Também revelam mediação completa de burnout 

entre as relações de justiça processual com a satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional afetivo. Duas dimensões de burnout, exaustão emocional e despersonalização, 

conseguem melhor explicar essas interações. Tal sugere que a capacidade de satisfação no 

trabalho e o comprometimento organizacional afetivo dos auditores internos será maior quando 

os níveis de exaustão emocional e despersonalização forem reduzidos por meio de 

procedimentos justos na organização. Os resultados mostram ainda que funcionários que 

percebem injustiça processual em suas organizações apresentam atitudes disfuncionais de 

intenções de turnover na medida em que os indivíduos se sentem exaustos emocionalmente e 

em estado despersonalização. Conclui-se que a criação de um ambiente justo na gestão pode 

além de criar respostas emocionais positivas, pode prevenir ações disfuncionais. 

 

Palavras chave: Justiça organizacional; Burnout; Satisfação no trabalho; Comprometimento 

organizacional afetivo; Intenções de turnover. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A percepção de justiça organizacional tem-se demonstrado relevante para a 

compreensão dos fatores que influenciam as atitudes (Prestes, Mendonça & Ferreira, 2013), 

cognições e comportamentos dos funcionários em relação às organizações e seus membros 

(Silva & Caetano, 2016). De maneira geral, a justiça organizacional, diz respeito à maneira com 

que os funcionários percebem a justiça sobre o sistema organizacional, política e mensuração 

correspondentes ao nível de interesse individual na organização (Greenberg, 1990). Quanto 

maior for o nível de justiça organizacional percebido, maior a probabilidade de sentimento de 

que são tratados de forma justa e reações positivas em relação ao trabalho, supervisores e 

resultados do trabalho (Moorman, 1991), apresentando benefícios, tais como: maior confiança 

e comprometimento organizacional afetivo, melhor desempenho no trabalho, melhoria da 

satisfação no trabalho e diminuição de conflitos (Bowen & Gilliand, 2007). 

Percepções de injustiça no local de trabalho podem impactar negativamente no 

comprometimento organizacional afetivo (Folger & Konovsky, 1989; Rego & Souto, 2004; 

Filenga & Siqueira, 2006; Prestes, Mendonça & Ferreira, 2013), na satisfação no trabalho 

(Folger & Konovsky, 1989; Colquitt et al.,2001; Cohen-Charash & Spector, 2001) e na 

intenções de turnover (Flint et al, 2013; Vaamonde, Omar & Salessi, 2018). A justiça 

organizacional abrange ainda efeitos no estresse (Greenberg, 2004). Funcionários que sentem 

que seus esforços não são reconhecidos pela organização, podem demonstrar frustrações e ao 

ponto de resultar em esgotamento (Maslach & Leiter, 1997; Moliner et al., 2008). A necessidade 

de reconhecimento, avanço na carreira e remuneração, podem gerar estresse crônico e burnout 

(Maslach, 2007), inclusive prejudicar a saúde do indivíduo (Cohen-Charash; Spector, 2001). 

A incidência de psicopatologias, disfunções e desenvolvimento de síndromes podem 

decorrer do estresse continuo vivenciado no ambiente de trabalho. Neste estudo o foco é na 

Síndrome de Burnout, uma condição psicológica em que os indivíduos sofrem de exaustão 

emocional, assim, tendem a despersonalizar outros (colegas, superiores, clientes) e sentem 
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baixa capacidade de realização pessoal (Freudenberger, 1974). Além de implicar em efeitos 

físicos e/ou mentais, estes fatores refletem nas relações sociais do indivíduo com o seu meio e 

a organização e, como consequência, podem apresentar comportamentos contraproducentes e 

disfuncionais, que violam normas organizacionais, e serem prejudicais ao resultado da 

organização (Maslach &Jackson, 1984).  

Uma profissão contábil particularmente sujeita ao burnout é a auditoria. Essa profissão 

exige um conjunto de habilidades e está exposta a desafios que implicam uso de diversas 

tecnologias de informação, mudanças de normativas e excesso de trabalho, fatores que 

condicionam os auditores a ambientes de trabalho altamente estressantes (Fisher, 2001). A 

sobrecarga, a falta de controle e o excesso de exigências podem diminuir a qualidade do 

desempenho das funções de auditoria (Kalbers & Fogarty, 2005; Utami & Nahartyo, 2013). 

Também podem criar insatisfação no trabalho, alta rotatividade de funcionários e redução do 

nível de atuação, o que prejudica a credibilidade da profissão (Utami & Nahartyo, 2013). 

Apesar da Síndrome de Burnout estar prevista como doença do trabalho, há desconhecimento 

e despreparo sobre o assunto em diversas ocupações profissionais (Benevides-Pereira, 2003). 

Argumenta-se que as organizações devem estar cientes da importância das percepções 

da (in)justiça organizacional entre seus funcionários, que implica em fatores que podem 

desencadear estado de burnout, e apresentar efeitos em suas operações (Maslach & Jackson, 

1984). Embora se admita que a temática é relevante para as organizações, poucos estudos têm 

explorado as implicações da justiça organizacional sobre a saúde dos trabalhadores (Tepper, 

2001). Ademais, pouco conhecimento há sobre os fatores de estimulam reações negativas e 

disfuncionais em trabalhos estressantes, ou que leva indivíduos ao estado de burnout (Fogarty 

et al., 2000), mesmo que já se reconheça que estes elementos tendem a afetar negativamente a 

saúde dos trabalhadores e a organização (Almeida & Silva, 2006).  

Pesquisas acadêmicas sobre o tema na área organizacional ainda se apresentam de forma 

embrionária. Estudos anteriores relacionaram as dimensões de justiça organizacional com 

apenas uma das dimensões do burnout (Silva, Almeida & Carvalho, 2005; Goodwin, Groth & 

Frenkel, 2011) ou com alguma atitude ou comportamento no trabalho (Rego & Souto, 2004; 

Filenga & Siqueira, 2006; Ribeiro & Bastos, 2010). Outros estudos testaram as relações entre 

justiça organizacional, burnout e algum comportamento funcional ou disfuncional (Sousa & 

Mendonça, 2009; Campbell et al., 2013; Shkoler & Tziner, 2017). Entretanto, em geral os 

estudos analisam as relações de justiça organizacional, burnout e comportamentos 

organizacionais de maneira fragmentada, investigando dimensões isoladas ou até mesmo como 

construtos únicos, em que os resultados não são unânimes. 

Diante do exposto, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Em que medida estão 

relacionados a justiça organizacional (nas dimensões distributiva, processual e interacional), o 

burnout (nas dimensões exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal) e 

atitudes no trabalho (satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e 

intenções de turnover)? Objetiva-se investigar os reflexos da percepção de justiça 

organizacional e do burnout em atitudes no trabalho de auditores internos. Analisam-se os 

efeitos diretos e indiretos com a mediação do burnout nestas interações. 

O estudo contribui com a literatura pertinente ao investigar o papel da justiça 

organizacional como um fator antecedente de estados de burnout e de efeitos funcionais e 

disfuncionais de atitudes do indivíduo no trabalho. Amplia-se, assim, as discussões relativas 

aos diferentes efeitos das percepções individuais sobre as dimensões da justiça organizacional, 

principalmente ao demonstrar a relevância processual sobre os processos psicológicos na 

previsão das atitudes no trabalho dos auditores internos, bem como os reflexos do burnout no 

contexto organizacional, geralmente explorado na área de saúde ocupacional e educacional.  

Este estudo contribui para a prática das organizações em geral e aos profissionais de 

auditoria em particular, visto a necessidade de maior atenção às percepções dos funcionários 
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sobre suas atividades e as situações estressantes, que podem culminar em burnout. Em conjunto 

estes dois fatores podem afetar o bem-estar dos trabalhadores, as relações interpessoais internas 

e externas e os resultados organizacionais. As organizações podem agir preventivamente, 

atribuindo especial atenção aos fatores que permitem identificar, inibir ou minimizar tendências 

negativas no ambiente de trabalho, como as apontadas neste estudo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A justiça organizacional está relacionada à maneira pela qual os funcionários percebem 

como são tratados de forma (in)justa em seu trabalho e de que forma outras variáveis 

relacionadas ao trabalho podem ser influenciadas neste processo (Moorman, 1991; Folger & 

Cropanzano, 1998). Ela vem sendo estudada como um constructo multidimensional que leva 

em conta o indivíduo, a interação e o contexto no qual a justiça surge (Sousa & Mendonça, 

2009b). Apesar das divergências sobre a quantidade de dimensões, neste estudo assume-me que 

a justiça organizacional é explicada por três dimensões: distributiva, processual e interacional 

(Moorman, 1991; Cohen-Charash; Spector, 2001).  

A dimensão distributiva refere-se ao conteúdo das distribuições (Adams, 1965) e à 

justiça dos resultados alcançados (Assmar; Ferreira; Souto, 2005). As percepções de justiça 

acontecem quando os indivíduos confrontam os seus próprios inputs ou resultados, levando em 

conta o seu investimento (inteligência, habilidades, experiências, treinamentos) versus seu 

retorno (incentivos da organização, dinheiro, responsabilidades, estima, responsabilidade 

social) a outras pessoas (Rego & Souza, 2004). O indivíduo, ao ter esta percepção de iniquidade, 

pode reagir negativamente, expressando reações disfuncionais na organização (Adams, 1965). 

A justiça processual está ligada à percepção de justiça nos procedimentos formais de 

uma organização (Cropanzano & Folger, 1989; Skarlicki & Folger, 1997). Por meio deles “são 

estabelecidos os resultados e recompensas, como são feitas as avaliações de desempenho, quais 

os critérios adotados nas promoções e regras utilizadas para definição de aumentos, orçamentos, 

benefícios, promoções, demissões de empregados, entre outras decisões” (Almeida & Silva, 

2006, p. 162). E a justiça interacional centra-se no aspecto interpessoal das práticas 

organizacionais, mais especificamente no tratamento e na comunicação entre superior e 

subordinados (Cohen-Charash & Spector, 2001) e as explicações ou justificativas dadas aos 

trabalhadores sobre ações, decisões e atitudes dos gestores na condução dos procedimentos da 

tomada de decisão (Bies & Moag, 1986).  

Reconhece-se que a percepção de (in)justiça pelo trabalhador, quanto a distribuição de 

recursos, adoção de procedimentos e tratamento interpessoal pela gestão, pode fazê-lo vivenciar 

prazer ou sofrimento no trabalho (Sousa & Mendonça, 2009b). Quando o ambiente 

organizacional é percebido pelos indivíduos como justo, há uma gama de atitudes positivas para 

o indivíduo e a organização (Greenberg, 1990). Porém, sentimento de injustiça poderão se 

refletir de forma negativa em aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. Indivíduos 

expostos a recorrentes situações estressantes, como injustiças organizacionais, podem 

desenvolver a Síndrome de Burnout (Almeida, Silva & Carvalho, 2006). 

2.1 Justiça Organizacional e Burnout 

A Síndrome de Burnout é um fenômeno do trabalho, oriunda da exposição prolongada 

a estressores emocionalmente exigentes (Maslach & Jackson, 1986). A discrepância de esforços 

empregados, somados ao estresse interpessoal e de trabalho de longo prazo, podem exceder as 

habilidades de enfrentamento dos indivíduos (Feldman & Weitz, 1988), gerar perda de energia 

causada pelo esgotamento do trabalho e, em seguida, produzir fadiga física e mental e estado 

de indiferença para o trabalho (Demerouti, Bakker, & Schaufeli, 2005).  

Há consenso na literatura de que o burnout remete a um modelo multidimensional que 

compreende questões psicológicas, que envolvem recursos físicos e emocionais dos indivíduos, 

elementos interpessoais com atitudes para com os seus colegas e elementos sociais de 
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autoavaliação quanto ao trabalho desempenhado (Maslach, 2007). Este modelo remete a três 

características que, de forma isolada ou conjunta, trazem implicações pessoais e 

organizacionais: exaustão emocional, cinismo/despersonalização e ineficácia, ou falta/baixa 

realização pessoal (Freudenberger, 1974; Maslach & Jackson, 1986). 

A dimensão da exaustão emocional, considerada a manifestação central de burnout, está 

relacionada aos aspectos individuais causadores de estresse, envolve a fadiga física ou 

emocional (Maslach, Jackson & Leiter, 1996), sentimentos de desgaste e carência de recursos 

emocionais para enfrentar suas atividades. A dimensão da despersonalização, refere-se ao 

distanciamento em relação às pessoas, com o intuito de se defender da carga emocional derivada 

do contato direto com o outro (Maslach, Jackson & Leiter, 1996), pode levar ao decréscimo da 

quantidade de trabalho executado, ao desenvolvimento de sentimentos e reações negativas às 

pessoas com quem convive e ao trabalho (Maslach, 2007). A dimensão da baixa realização 

pessoal, que surge como consequência da exaustão emocional e despersonalização, refere-se às 

avaliações do próprio trabalho de forma negativa e a sensação de incompetência, ausência de 

realizações profissionais e de produtividade no trabalho (Maslach & Jackson, 1981).  

Pesquisas anteriores indicam que o burnout pode se desenvolver principalmente em 

contextos em que os funcionários se encontram imersos em situações de estresse crônico, e  

ambientes em que a injustiça organizacional prevalece (Moliner et al., 2005; Almeida & Silva, 

2006; Moliner et al., 2008; Souza & Mendonça, 2009; Kroon, Van de Voorde & Van 

Veldhoven, 2009; Campbell et al., 2013; Flint et  al., 2013; Shkoler & Tziner, 2017; Vaamonde, 

Omar, & Salessi, 2018). No entanto, nem todas as dimensões da justiça organizacional e de 

burnout foram analisadas nestes estudos. Experiências de injustiça distributiva se mostraram 

positivamente relacionadas com o burnout (Brown & Benson, 2003; Howard e Cordes 2010). 

Os funcionários podem perceber injustiça distributiva quando sentirem que investem mais em 

seu trabalho do que são recompensados (Colquitt et al., 2001). A falta de reconhecimento de 

seus esforços gera frustrações que podem culminar em esgotamento (Maslach & Leiter, 1997). 

Sentimento de impotência e de falta de controle, decorrentes da percepção deturpada dos 

esforços, levam a atitudes e sentimentos negativos e de despersonalização com os colegas e 

com a organização (Lewin & Sager, 2007). 

Argumenta-se que as percepções de (in)justiça processual também refletem nas três 

dimensões de Burnout. A falta de energia e entusiasmo decorrente da percepção de que os 

processos formais da gestão impactam diretamente em sua rotina profissional pode levar à 

exaustão emocional, dada a sobrecarga de tarefas, pressões e conflitos interpessoais no local de 

trabalho (Maslach & Goldberg, 1998). Assim, menor controle e incerteza sobre os processos 

organizacionais, aumentam a probabilidade de desenvolver o burnout (Rousseau et al. 2009). 

Ao considerarem que os processos são injustos, os trabalhadores podem ter atitudes hostis, 

comportamentos ríspidos, distantes e de indiferença com os outros e com a organização, 

característicos de despersonalização (Maslach & Goldberg, 1998). A não realização 

profissional pode decorrer do desequilíbrio entre o que o trabalhador espera da organização e a 

injustiça procedimental por ela empregada (Moliner et al., 2005; Kroon, Van de Voorde & Van 

Veldhoven, 2009), em que o indivíduo não tem voz no processo organizacional, suas 

expectativas não conseguem ser alcançadas e há ambiguidade de papéis (Lewin & Sager, 2007). 

Percepção de justiça interacional implica em melhores relacionamentos interpessoais 

entre subordinados e supervisores. No entanto, quando ocorrem retenções de informações 

importantes dos supervisores (Tepper, 2000) e uma sensação de não estarem inseridos na 

organização, podem ocorrer experiências negativas, prejudiciais para estas interações sociais. 

Entre estes comportamentos negativos podem surgir tensões e o aumento do sentimento de 

esgotamento (Moliner et al., 2008), condutas mais frias, impessoais ou insensíveis (Maslach & 

Goldberg, 1998) e falta de motivação e insatisfação própria e no trabalho. 

Depreende-se do exposto que a justiça organizacional é capaz de impactar 

file:///C:/Users/dcber/AppData/Local/Temp/FineReader12.00/sndt4541.htm%23bookmark7
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negativamente na exaustão emocional, na despersonalização e na baixa realização pessoal 

(Moliner et al., 2005; Almeida & Silva, 2006; Moliner et al., 2008;  Kroon, Van de Voorde & 

Van Veldhoven, 2009; Souza & Mendonça, 2009; Campbell et al., 2013 ; Flint et  al., 2013; 

Shkoler & Tziner, 2017; Vaamonde, Omar & Salessi, 2018). Isso sugere que quanto maior o 

nível de justiça organizacional percebida pelos funcionários no ambiente de trabalho, menor 

será a ocorrência de burnout. Com base nestes argumentos, formula-se a primeira hipótese: 

H1: A justiça organizacional é negativamente relacionada com o burnout. 

2.2 Burnout e Atitudes no Trabalho 

A Síndrome de Burnout, além de implicações à saúde com reflexos físicos e 

psicológicos nos indivíduos, impacta nas atitudes, muitas vezes disfuncionais, nas relações e 

resultados organizacionais (Kalbers & Fogarty, 2005). Os indivíduos em estado de burnout, 

conforme Fogarty et al. (2000), param de tomar o grau usual de cuidado em seu trabalho, e 

níveis mais baixos de qualidade podem resultar. Maslach (1982) destaca ainda que profissionais 

com esta síndrome podem visualizar a organização como adversária, tendendo a retirar-se 

psicologicamente da mesma. 

 Os principais impactos na organização, como consequência do estado de burnout, são: 

deterioração da qualidade do atendimento, elevado absentismo, diminuição do interesse e 

esforço para realizar as atividades laborais, aumento dos conflitos interpessoais com os colegas, 

usuários e supervisores, diminuição na qualidade de vida no trabalho (Gil-Monte, 2003), 

constantes atrasos, baixa produtividade e comprometimento organizacional afetivo, 

insatisfação no trabalho e intenções de turnover (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

A satisfação no trabalho pode ser compreendida como uma resposta emocional ou 

afetiva quanto a avaliações de diversos fatores no contexto laboral (Locke, 1984).  Tem sido 

reconhecida como um fator que pode ser influenciado negativamente pelo burnout (Scanlan & 

Still, 2013). Indivíduos que sofrem de exaustão emocional, despersonalização e/ou baixa 

realização pessoal no trabalho, tendem a experimentar insatisfação no trabalho (Maslach & 

Jackson, 1981; Kuo, Lin & Li, 2014), já que tendem a se avaliar negativamente e sentirem-se 

insatisfeitos consigo e com suas realizações no trabalho (Maslach & Jackson, 1981). 

Intenções de turnover, ou de rotatividade, tem sido considerada uma variável afetada 

pelo burnout. Pode ser definido como a última sequência de cognições de afastamento, que 

implica no pensamento de desistir da ocupação e procurar outro emprego (Tett & Meyer, 1993). 

Implica em custos quando a retirada se torna efetiva, e ainda pode influenciar negativamente 

nas relações sociais internas e externas, causando desanimo e queda de produtividade. Pesquisas 

anteriores identificam uma relação positiva entre burnout e intenções de turnover (Lee & 

Ashforth, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998; Schaufeli & Bakker, 2004; Kuo, Lin & Li, 2014).  

Comportamentos organizacionais afetivos, que se referem a estados de identificação, 

afetivos ou emocionais, com o alvo de seu comprometimento (Allen & Meyer, 1990), e ao 

desejo de manter o vínculo e defender a organização (Mowday, Steers & Porter, 1979), estão 

ligados ao burnout (Leiter & Maslach, 2005). Os resultados de Leiter & Maslach (2005) 

indicaram que elevado nível de burnout está relacionado com baixo comprometimento 

organizacional e aspectos do ambiente interpessoal da organização. 

Lee e Ashforth (1996) identificaram que todas as dimensões de burnout se relacionam 

de forma negativa com a satisfação no trabalho e com o comprometimento organizacional e 

positivamente com as intenções de turnover. Com base nestes achados, esta pesquisa sugere 

que indivíduos em estado de burnout serão afetados diretamente por atitudes no trabalho, que 

incluem: (i) redução da satisfação no trabalho, (ii) comprometimento organizacional afetivo; e 

(iii) aumento da intenção de turnover (Kahill, 1988). Assim, propõe-se a segunda hipótese: 

H2. O burnout está relacionado às atitudes no trabalho, negativamente com a satisfação 

no trabalho (H2a), negativamente com o comprometimento organizacional afetivo (H2b), e 

positivamente com as intenções de turnover (H2c). 

file:///C:/Users/dcber/AppData/Local/Temp/FineReader12.00/sndt4540.htm%23bookmark29
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2.3 Interações entre a Justiça Organizacional, Burnout e Atitudes no Trabalho 

A percepção de justiça organizacional é considerada um importante elemento para 

explicar atitudes e comportamentos dos empregados na organização (Folger & Konovsky, 

1989; Greenberg, 1990). Estudos anteriores têm revelado consequências para as organizações 

e seus membros (Folger& Cropanzano, 1998), e a relevância de estuda-la como um preditor de 

atitudes e comportamentos no trabalho (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt et al., 2001). 

As consequências das percepções de (in)justiça referem-se a respostas atitudinais, como 

satisfação no trabalho, comprometimento e confiança no supervisor, que geram posturas 

positivas e respostas comportamentais de cidadania organizacional, ou agressão no ambiente 

do trabalho e rotatividade, que levam a ações disfuncionais (Assmar, Ferreira & Souto (2005).  

Segundo Tepper (2001), trabalhadores que sentem que são tratados de maneira justa, 

acatam melhor as decisões, apresentam comprometimento socialmente favorável e evitam 

comportamentos antissociais, maior qualidade no trabalho, saúde e bem-estar. A percepção de 

justiça distributiva no estudo de Folger e Konovsky (1989) associou-se positivamente com a 

satisfação no trabalho. Esta interação ocorre, na medida em que os indivíduos percebem 

equilíbrio entre seus esforços e rendimentos, com consequente aumento na satisfação no 

trabalho e menor interesse em retirar-se da organização (Colquitt et al.,2001). Os estudos de 

McFarlin e Sweeney (1992), Martin e Bennet (1996) e Cohen-Charash e Spector (2001) 

observaram que tanto a justiça processual quanto a distributiva impactam positivamente na 

satisfação no trabalho. Já Choi (2011) identificou que as dimensões de justiça organizacional 

(distributiva, processual e interacional) atuam positivamente na satisfação no trabalho 

Estudos evidenciam que maiores percepções de injustiças distributivas se alinham com 

as intenções de turnover (Colquitt et al.,2001). Flint et al (2013) analisaram as relações 

negativas com as dimensões de justiça processual e interpessoal, e constataram que ambas se 

relacionam com fenômenos de trocas sociais (a primeira com a organização e a segunda com 

os superiores). Elementos que podem influenciar intercâmbios dos funcionários com sua 

organização e fazer com que pensem em se retirar da quando suas interações lhes passam 

sensações de injustiça. Vaamonde, Omar e Salessi (2018) constataram que as dimensões de 

justiça organizacional estão negativamente relacionadas às intenções de turnover. 

Filenga e Siqueira (2006) evidenciaram o impacto da percepção de justiça 

organizacional como antecedente do comprometimento organizacional (afetivo, calculativo e 

normativo). Prestes, Mendonça e Ferreira (2013) identificaram que a percepção de que recebe 

um salário justo, de que é tratado com respeito e consideração e de que tem poder de voz na 

organização está significativamente relacionada ao comprometimento afetivo e normativo. As 

dimensões de justiça processual (Folger & Konovsky, 1989) e interpessoal conseguem melhor 

explicar os laços afetivos do funcionário com a organização (Rego & Souto, 2004).  

Além dos reflexos diretos em variáveis atitudinais, cada dimensão de justiça 

organizacional desempenha um papel distinto no processo de estresse (Greenberg, 2004) e estas 

relações merecem ser mais exploradas, já que os conceitos e processos de estresse e de justiça 

são similares (Almeida, Silva & Carvalho, 2006). Segundo Robbins, Ford e Tetrick (2012), a 

injustiça sinaliza um sintoma de um cenário de alto esforço/baixa recompensa, onde os 

funcionários são colocados em situações exigentes sem serem recompensados adequadamente, 

em função dos procedimentos, ou tratados interpessoalmente com desrespeito. Ou seja, 

indivíduos que percebem que seus esforços não são reconhecidos pela organização, podem ser 

acometidos de burnout (Maslach & Leiter, 1997; Moliner et al., 2008). Assim, a injustiça 

organizacional pode representar um fator de estresse, que medeia o efeito das características e 

experiencias do trabalho (Cropanzano, Goldman, & Benson, 2005). 

Neste contexto, argumenta-se que níveis de injustiça organizacional (distributiva, 

processual e interacional) podem aumentar os níveis de burnout (exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização pessoal) e levar a atitudes disfuncionais no trabalho 



7 
 

 

(redução da satisfação no trabalho, menor comprometimento organizacional afetivo e maior 

intenção de turnover). Em que o burnout atua como variável mediadora por influenciar na 

magnitude dos relacionamentos entre a justiça organizacional e as atitudes no trabalho. Nesta 

perspectiva, formulou-se a terceira hipótese da pesquisa: 

H3. O burnout medeia a relação entre a justiça organizacional e atitudes no trabalho 

(satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e intenções de turnover). O 

modelo teórico proposto, neste estudo, é ilustrado pela Figura 1. 

 
Figura1. Modelo teórico e hipóteses da pesquisa. 

Este estudo sugere que a percepção de injustiça organizacional pode levar o funcionário 

a: aumento do estado de burnout (H1); menores níveis de satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo e aumento de intenções de turnover, principalmente 

quando relacionadas a sintomas de burnout (H3). Ao mesmo tempo, menores níveis de burnout 

podem levar os funcionários a atitudes mais positivas, como maior satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional afetivo e menor intenção de turnover (H2). 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Seleção da amostra e coleta de dados 

Esta pesquisa de levantamento (survey) foi realizada com auditores internos que atuam 

em empresas em âmbito nacional. Para a identificação da população da pesquisa contou-se com 

o auxílio de grupos que possuem o suporte destes profissionais, tais como: Instituto de 

Auditores Internos no Brasil (IIA Brasil), Grupo de Auditores Internos e Grupo de Auditoria 

Interna, Controles Internos e Gestão de Riscos, Grupo de Auditores Internos do Paraná (GAIP). 

Após a identificação de profissionais, pela rede Linkedin foi encaminhado o convite para 

participar da pesquisa, após o aceite encaminhou-se o link de acesso ao questionário, formatado 

na plataforma Google Docs, para aproximadamente 450 auditores internos, e obteve-se uma 

amostra final de 124 respostas válidas. 

Nesta amostra, 73% dos respondentes são do gênero masculino, possuem em média 35 

anos de idade e a maioria possui pós-graduação Lato Sensu (65%). Em relação ao cargo que 

ocupam na empresa houve predomínio de cargos de gerência (35%) e analistas (27%). Cerca 

de 30%, referem-se a outros cargos: auditores seniores, auditores plenos, coordenadores, 

diretores, sócios, supervisores, superintendentes, etc. Em termos de tempo de empresa, 47% 

dos respondentes afirmaram trabalhar mais de 5 anos na mesma empresa. Esses dados 

demográficos indicam que os respondentes reúnem as condições para responder a pesquisa. 

3.2 Mensuração dos construtos da pesquisa 

Nesta pesquisa, todos os constructos foram mensurados a partir de instrumentos 

originais ou adaptados com escala Likert de 7 pontos. Para auxiliar na redução de vieses que 

pudessem comprometer a validade das respostas e distorcer as inferências durante o processo 

de investigação, foram tomados alguns cuidados: (1) os instrumentos foram compostos por 

assertivas com declarações positivas e negativas, com o uso de questões reversas, com intuito 

de manter o respondente alerta; (2) as questões foram apresentadas de forma variada; (3) cada 

constructo apresenta solicitações de respostas diferentes umas das outras, por exemplo 

Atitudes no Trabalho 
 

• Satisfação no Trabalho 
• Intenções de Turnover 
• Comprometimento 
Organizacional Afetivo 
 

Burnout 

• Exaustão Emocional 
• Despersonalização 
• Baixa Realização Pessoal 

 

Justiça Organizacional 
 

• Justiça Distributiva 
• Justiça Processual 
• Justiça Interacional 

 

H1 H2 

H3 
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(0=discordo totalmente/nunca/nenhuma; 6=concordo totalmente/todo dia/ todo o tempo); e (4) 

o instrumento, como um todo, garantiu o anonimato dos respondentes e empresas em que 

trabalham para evitar constrangimento ou viés nas respostas (Scheaffer & Mendenhall,1996). 

O constructo justiça organizacional foi mensurado a partir do instrumento de Escala de 

Percepção de Justiça Organizacional (EPJO), por meio de frases relativas a aspectos do trabalho 

(0=discordo totalmente; 6=concordo totalmente), sobre três dimensões: distributiva (6 itens), 

processual (7 itens) e interacional (6 itens). Em termos de confiabilidade este constructo 

apresenta um alfa de Cronbach de 0,964. A análise fatorial exploratória (AFE) gerou um 

modelo de dois fatores: justiça distributiva e justiça processual (agrupando itens processuais e 

interacionais). Isso coaduna com a literatura, visto que a justiça interacional pode ser 

considerada como uma ramificação (Konovsky & Cropanzano, 1991) ou uma forma social de 

justiça processual (Cropanzano & Greenberg, 1997). Foram excluídas duas assertivas que 

afetavam o modelo. Em conjunto estes dois constructos representam 70,89% da variância total 

explicada e um KMO de 0,930, sinalizando consistência interna do construto. 

O instrumento utilizado para mensurar o constructo Burnout refere-se ao Maslach 

Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS), aplicado em diversos contextos ocupacionais 

de trabalho (Maslach; Schaufeli; Leiter, 2001), que foi analisado em três dimensões: exaustão 

emocional (6 itens), baixa realização pessoal (4 itens-reversos) e despersonalização (6 itens), 

que busca a indicação da frequência e o sentimento de cada uma das frases relativas ao seu 

trabalho (0=nunca; 6=todo dia). Este constructo apresenta um alfa de Cronbach de 0,904, uma 

variância total explicada de 66,73% e um KMO de 0,829. 

Para os constructos de atitudes no trabalho solicitou-se que os respondentes indicassem 

o número que representava a ocorrência de situações relativas ao convívio, rotinas e posturas 

com seu trabalho atual. Para o constructo satisfação no trabalho, adotou-se o instrumento de 

Hoppock (1935), a partir de 4 itens, que revelou um alfa de Cronbach de 0,757, um KMO de 

0,624 e uma variância total explicada de 68,43%. O constructo intenções de turnover foi 

mensurado a partir de 4 itens, adaptadas dos instrumentos de Mobley, Horner e Hollingsworth 

(1978) e Lee (1996). Foi excluída uma assertiva que afetava o modelo (TN7). Este constructo 

apresenta um alfa de Cronbach de 0,917, que representa 85,90% da variância total explicada e 

KMO de 0,709. Para o constructo comprometimento organizacional afetivo utilizou-se o 

instrumento de Meyer, Allen e Smith (1993). Conforme a AFE, formaram-se dois constructos 

denominados de ligação emocional (3 itens) e significação (3 itens). Juntos, apresentam um alfa 

de Cronbach de 0,751, KMO 0,737 e variância total explicada de 67,53%. 

3.3 Procedimentos para análise dos dados 

Antes de realizar as análises estatísticas, foram aplicados testes viés de não resposta, 

com o intuito de validar as informações obtidas por meio dos instrumentos de pesquisa.  

Primeiramente adotou-se o método first last (comparação das médias das 10 primeiras com as 

10 últimas respostas) e não houve diferenças estatisticamente significativas em todos os 

construtos (p-values entre 0,236 e 0,678). O mesmo ocorre ao analisar as 62 respostas iniciais 

e as 62 finais (p-values entre 0,241 e 0,832). Após os testes de viés de respostas, testes de 

confiabilidade e AFE, realizou-se a análise do viés de método comum (Common bias method), 

por meio do teste de fator único de Hartman. A variância total explicada para um único fator 

foi 71,40%, o que sugere a inexistência de tendência de método comum. Isso sinaliza que os 

instrumentos não introduzem variações nas respostas, e que a existência de ruídos não afeta os 

dados e suas inferências (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff (2003). 

Os dados foram analisados por meio da técnica de modelagem de equações estruturais 

(Structural Equations Modeling – SEM) estimada a partir dos Mínimos Quadrados Parciais 

(Partial Least Squares – PLS) com auxílio do software SmartPLS. Esta técnica PLS-SEM, é 

considerada o método mais recomendado, quando se busca explicar a variação entre as variáveis 

dependentes ao examinar o modelo, pela sua capacidade de estimar coeficientes que 
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maximizam os valores de R2 dos constructos independentes (Hair Jr. et al, 2013). 

Para analisar a mediação, foram consideradas as recomendações de Baron e Kenney 

(1986) e sugestões de Hayes (2013) de análise dos efeitos diretos, indiretos e o efeito total do 

modelo a partir do Bootstrapping. Segundo Baron e Kenney (1986), para confirmar uma 

mediação completa, os seguintes quesitos devem ser atendidos de maneira significativa: (1) 

relações diretas das variáveis independentes (VI) com as variáveis dependentes (VD) (relação 

c); (2) relações das VI com as variáveis mediadoras (VM) (relação a); (3) relações entre VM e 

VD (relação b); e (4) efeito da VI sobre a VD (relação c' – efeito direto - com influência de VM 

no modelo) é menor, e/ou insignificante comparado a relação c (VI -> VD). Caso o ponto 4 não 

seja atendido e a relação c’ seja significativa, confirma-se a mediação parcial. No entanto, se 

algum critério não for alcançado, não se pode inferir que existe mediação. De maneira 

suplementar, o estudo realizou o Teste Sobel para confirmar as mediações encontradas no 

modelo, que analisa os coeficientes e erros dos efeitos indiretos.  
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Avaliação do modelo de mensuração  
A validação dos modelos de mensuração reflexivos é avaliada por meio da validade 

(convergente e discriminante) e a confiabilidade (interna e composta) dos construtos (Hair Jr. 

et al., 2013). A Tabela 1 confirma a validade convergente deste modelo com base na variância 

média extraída (AVE), pois todos os coeficientes de AVE estão acima de 0,50 (Peng & Lai, 

2012). Da mesma forma, atesta-se a validade discriminante, segundo o critério de Fornell e 

Larcker (1981), ao avaliar os valores da diagonal de cada construto e constatar que cada 

construto se diferencia dos demais em captar fenômenos exclusivos. A análise das cargas 

cruzadas (Cross Loading), critério sugerido por Chin (1998), também indica que as cargas 

fatoriais são maiores nas variáveis latentes do que em outras, e que cada um dos itens (questões) 

é explicado por seu construto. Em termos de confiabilidade, também há indicação de que o 

modelo é adequado e as respostas são confiáveis, uma vez que o alfa de Cronbach 

(confiabilidade interna) e a confiabilidade composta apresentaram-se superiores a 0,70. 

 
Tabela 1. Resultados do modelo de mensuração e estatística descritiva 

 Constructos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.JD 0,870         
2.JP 0,755** 0,817        
3.EE -0,357** -0,431** 0,828       
4.DESP -0,251* -0,306** 0,629** 0,834      
5. BRP -0,227* -0,284** 0,352** 0,441** 0,747     
6.SAT 0,452** 0,444** -0,510** -0,416** -0,604** 0,826    
7. INT -0,492** -0,455** 0,654** 0,661** 0,380** -0,548** 0,927   
8.CALE 0,189 0,285** -0,513** -0,542** -0,128 0,316** -0,510** 0,824  
9. CASIG 0,411** 0,426** -0,464** -0,466** -0,441** 0,548** -0,536** 0,373** 0,799 

AVE 0,756 0,667 0,685 0,695 0,558 0,682 0,859 0,68 0,639 
Conf. Composta 0,949 0,960 0,928 0,901 0,883 0,863 0,948 0,863 0,840 

Alfa Cronbach 0,935 0,954 0,907 0,854 0,846 0,763 0,917 0,767 0,722 

Média 4,70 4,79 3,27 2,45 2,13 5,42 2,85 5,41 5,03 

Desvio Padrão 1,47 1,38 1,35 1,45 0,78 0,95 1,86 1,37 1,39 

Legenda: JD=Justiça Distributiva; JP=Justiça Processual; EE=Exaustão Emocional; DESP=Despersonalização; 

BRP=Baixa Realização Pessoal; SAT=Satisfação no trabalho; ITN=Intenções de Turnover; 

CALE=Comprometimento afetivo- Ligação emocional; CASIG=Comprometimento afetivo - Significado.  

Significante (*) ao nível de 0,05; e (**) ao nível de 0,01. 

Nota: n=124. Os elementos da diagonal em negrito representam as raízes quadradas da variância média extraída 

(AVE). Elementos fora da diagonal são as correlações entre os construtos.  

 

 As correlações revelam que os constructos de justiça organizacional (JD e JP) associam-

se positivamente com as variáveis comportamentais satisfação no trabalho e comprometimento 
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organizacional afetivo (ligação emocional e significado) e negativamente com o constructo 

intenções de turnover. Da mesma maneira, as dimensões de JO, se associam negativamente 

com Burnout em suas três dimensões (EE, DESP e BRP). Estes resultados sinalizam que quanto 

maior a percepção de justiça organizacional, menor será a incidência de Burnout e isso se 

refletirá em maiores níveis de satisfação no trabalho e comprometimento com a organização e 

menores intenções de retirar-se dela. 

Além destas analises, verificou-se existência de problemas com multicolinearidade 

entre as variáveis, já que a presença de correlações elevadas pode impactar nos resultados do 

modelo (Hair Jr. et al., 2016). Foram analisados o Variance Inflation Factors (VIF) no 

SmartPLS, e constatou-se ausência de multicoliearidade entre as variáveis latentes, pois todos 

os valores de VIF foram inferiores 5 (Hair Jr. et al., 2016). O fit do modelo apresenta um SRMR 

(Raiz do Erro Médio Quadrático Residual Padronizado) de 0,080, o que indica um bom 

ajustamento do modelo. Com base nas análises realizadas infere-se adequação do modelo de 

mensuração, já que todos os construtos do modelo foram considerados confiáveis e apresentam 

validade para serem analisadas no modelo estrutural. 

4.2 Avaliação do modelo estrutural 

Para aferir a validade do modelo estrutural verificam-se: o tamanho e significância dos 

coeficientes de caminhos (path), os coeficientes de determinação de Pearson (R2), a relevância 

preditiva (Q2) e o tamanho do efeito (F2) dos constructos (Hair Jr. et al., 2016). Estes dados 

são analisados a partir do Bootstrapping (path, t-value, p-value e R2) e do módulo Blindfolding 

(F2 e Q2). Para estas técnicas executou-se o teste bicaudal ao nível de significância de 5% (bias-

corrected and accelerated), com 5.000 interações (Hair Jr. et al., 2016). Na Tabela 2 

apresentam-se os resultados evidenciados pelo path. 

 
Tabela 2. Resultados do modelo estrutural e hipóteses 

Hipótese Path Coef. Erro t-value p.value 

Hipótese 1 

Justiça Distributiva -> Exaustão Emocional -0,073 0,132 0,558 0,577 

Justiça Distributiva -> Despersonalização -0,046 0,129 0,356 0,722 

Justiça Distributiva -> Baixa Realização Pessoal -0,03 0,146 0,203 0,839 

Justiça Processual -> Exaustão Emocional -0,375 0,143 2,625 0,009 

Justiça Processual -> Despersonalização -0,272 0,136 1,998 0,046 

Justiça Processual -> Baixa Realização Pessoal -0,262 0,157 1,67 0,095 

Hipótese 2 

Exaustão Emocional -> Satisfação no trabalho -0,266 0,1 2,654 0,008 

Exaustão Emocional -> Intenções de Turnover 0,302 0,077 3,927 0,000 

Exaustão Emocional -> C.afetivo-Ligação emocional -0,275 0,11 2,505 0,012 

Exaustão Emocional -> C.afetivo-Significado -0,156 0,097 1,605 0,109 

Despersonalização -> Satisfação no trabalho 0,022 0,098 0,228 0,820 

Despersonalização -> Intenções de Turnover 0,386 0,087 4,422 0,000 

Despersonalização -> C.afetivo-Ligação emocional -0,423 0,102 4,151 0,000 

Despersonalização -> C.afetivo-Significado -0,189 0,106 1,786 0,074 

Baixa Realização Pessoal -> Satisfação no trabalho -0,458 0,081 5,654 0,000 

Baixa Realização Pessoal -> Intenções de Turnover 0,044 0,064 0,693 0,488 

Baixa Realização Pessoal -> C.afetivo-Ligação emocional 0,179 0,084 2,143 0,032 

Baixa Realização Pessoal -> C.afetivo-Significado -0,234 0,09 2,61 0,009 

  

Com base na Tabela 2, a hipótese H1 é suportada parcialmente, pois, apenas a dimensão 

da justiça processual revelou relações significativas com burnout. Os dados revelam que os 

auditores independentes, quando sentem que sua organização atua de forma injusta em relação 

aos procedimentos realizados, têm a sensação de maior exaustão emocional (-0,375, p-value 

0,009), ações de despersonalização (-0,272, p-value 0,046) e baixa realização pessoal (-0,262, 

p-value 0,095). 

 Observa-se suporte para confirmar a hipótese H2, dos efeitos de burnout, em suas três 
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dimensões nas atitudes no trabalho. A satisfação no trabalho é afetada negativamente pela 

exaustão emocional (-0,266, p-value 0,008) e a baixa realização pessoal (-0,458, p-value 0,000), 

hipótese H2a; as intenções de turnover são afetadas positivamente pela exaustão emocional 

(0,302, p-value 0,012) e despersonalização (0,386, p-value 0,000),  hipótese H2c; o 

comprometimento organizacional afetivo em termos de ligação emocional é afetado 

negativamente pela exaustão emocional (-0,275, p-value 0,012) e pela despersonalização (-

0,423, p-value 0,000), entretanto, positivamente com baixa realização pessoal (0,179, p-value 

0,032), hipótese H2b; e o comprometimento organizacional afetivo de significação é afetado 

negativamente pela despersonalização (-0,189, p-value 0,074) e baixa realização pessoal (-

0,234, p-value 0,009), hipótese H2b. 

 Para a análise da hipótese H3, que prevê que a justiça organizacional afeta as atitudes 

organizacionais por meio da mediação de burnout, foi medida a partir dos preceitos de Baron e 

Kenney (1986), e sugestões de Hayes (2013). Foram analisados os efeitos diretos, indiretos e o 

efeito total do modelo, obtidos pelo Bootstrapping, estimando os componentes que constituem 

os efeitos indiretos (efeito de VI sobre as VM, e efeitos de VM sobre as VD) (Hayes, 2013). 

Oos efeitos indiretos são calculados a partir do produto das interações de VI -> VM e VM -> 

VD, sendo que a saída agrupa todos os valores de VM, neste caso o constructo burnout, 

constituído pelas dimensões exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. 

Na Tabela 3 apresentam-se os efeitos do modelo. 

 
Tabela 3. Teste das mediações - Hipótese 3 

Efeito Direto (c’) Efeito Indireto (a*b) Efeito Total (C) 

Path Coef. T-value Coef. T-value Coef. T-value 

JD-> Burnout -> SAT 0,240 2,363** 0,032 0,360 0,272 1,835* 

JD -> Burnout -> ITN -0,304 3,807**** -0,041 0,484 -0,345 2,904*** 

JD -> Burnout -> CALE -0,095 0,867 0,034 0,484 -0,060 0,481 

JD -> Burnout -> CASIG 0,182 1,723* 0,027 0,390 0,209 1,692* 

JP-> Burnout -> SAT 0,025 0,235 0,214 2,161** 0,239 1,690* 

JP-> Burnout -> ITN 0,035 0,367 -0,230 2,330** -0,194 1,492 

JP-> Burnout -> CALE 0,159 1,512 0,171 2,078** 0,331 2,994** 

JP-> Burnout -> CASIG 0,096 0,869 0,171 2,049** 0,267 2,162** 

Legenda: JD=Justiça Distributiva; JP=Justiça Processual; BN=Burnout; SAT=Satisfação no trabalho; 

ITN=Intenções de Turnover; CALE=Comprometimento afetivo - Ligação emocional; CASIG= Comprometimento 

afetivo - Significado. Significante ao nível de *0,1; **0,05; ***0,01; ****0,000. 

  

A Tabela 3 indica que burnout influencia significativamente apenas as interações de 

justiça processual com as atitudes organizacionais. Constata-se que burnout medeia totalmente 

as relações entre justiça processual e comprometimento organizacional afetivo (ligação 

emocional e significado p<0,05) e satisfação (p<0,1). A mediação completa é confirmada ao 

constatar interações significativas indiretas, ou seja, entre VI -> VM e VM-> VD e a diretas 

(efeitos totais), ou seja, entre VI -> VD, e relações não significativas com a inclusão da VM 

(efeito diretos c’) de VI -> VM -> VD (Baron & Kenney, 1986). Vale ressaltar que a interação 

entre JP-> Burnout -> ITN, embora pareça sofrer influência da variável mediadora foi 

significativa ao ser analisada de maneira integrada. 

Para aferir quais dimensões do burnout foram capazes de confirmar a mediação do 

modelo, utilizou-se o teste Sobel. Verificou-se que o constructo intenções de turnover é 

mediado pelas dimensões exaustão emocional JP->EE -> TN (t-value 2,610, p-value 0,009) e 

despersonalização JP->DESP -> TN (t-value 1,823, p-value 0,068). Este resultado sugere que 

a intenção de se retirar da empresa ocorrerá apenas quando os indivíduos se sentem 

emocionalmente em estado de despersonalização, causado por sentimentos de injustiça 

processual. Em si, uma baixa realização pessoal pode não influenciar os indivíduos a 

demonstrem tal comportamento disfuncional. 
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O teste Sobel ainda indicou que a dimensão exaustão emocional medeia a relação            

JP->EE -> SAT (t-value 2,610, p-value 0,009) e JP->EE -> CALE (t-value 1,809, p-value 

0,070). Na dimensão despersonalização evidencia-se mediação nas interações entre e                 

JP->DESP -> CALP (t-value 1,801, p-value 0,072). Estes achados também coadunam com as 

inferências da Tabela 3 e indicam que a capacidade de satisfação no trabalho dos auditores e o 

comprometimento organizacional afetivo será maior quando os níveis de exaustão emocional e 

despersonalização forem reduzidos por meio de procedimentos justos na organização. 

Diferente do esperado, não se constatou mediação da justiça distributiva com as atitudes 

no trabalho. Já as relações diretas, sem influência residual de burnout, são significativas com 

turnover (-0,345, p-vale 0,000), satisfação (0,360, p-value 0,1) e comprometimento 

organizacional afetivo (0,390, p-value 0,1). Estes dados sinalizam que distribuições justas e 

coerentes de resultados (recompensas), levam diretamente à satisfação no trabalho com os 

recursos alocados (Adams, 1965; Martin & Bennet, 1996), menores intenções de turnover e 

maior conexão afetiva com a organização (Tepper, 2001). 

Os coeficientes de determinação de Pearson (R2) apontaram qualidade e poder de 

explicação do modelo estrutural. Alguns constructos relevam efeitos grandes de explicação 

(intenções de turnover 60,3%, satisfação no trabalho 52,3%, comprometimento organizacional 

afetivo-ligação emocional 37,5% e de significado 37,9%), outros apresentam efeito moderado 

(exaustão emocional 18,8%), e efeitos pequenos (despersonalização 9,5% e baixa realização 

pessoal, 8,1%). No que se refere a qualidade da predição do modelo (Q2), identificou-se que 

todos os constructos são maiores que zero (Hair et al., 2013). O teste de tamanho do efeito (F2), 

que avalia a capacidade do constructo para explicar o modelo, também relevou que todos os 

constructos possuem efeitos grandes (0,35) de auxiliar no ajuste do modelo (Hair et al., 2013), 

com destaque aos constructos de justiça distributiva (0,662) e processual (0,605), exaustão 

emocional (0,551) e intenções de turnover (0,684). 

4.3 Discussão dos resultados 

Os resultados indicam suportar parcialmente a H1, e apresentam relações negativas 

entre justiça processual e as dimensões de burnout. A dimensão que apresentou maior interação 

foi a exaustão emocional. Ferreira et al. (2007) destacam que existe uma forte propensão à 

exaustão emocional quando os indivíduos possuem afetos negativos, dirigidos ao trabalho, tais 

como, sentimento de tristeza, angústia e descontentamento, fazendo com que os indivíduos 

estejam mais vulneráveis a sentir desgaste físico e emocional. Estes achados são congruentes 

com a pesquisa de Maslach et al. (2001), e sugerem que empresas que mantêm maiores níveis 

de comunicação e explicitam os procedimentos que afetam diretamente seus funcionários 

podem reduzir sentimentos de esgotamento. 

A despersonalização, por referir-se ao contexto interpessoal do burnout, nas quais os 

trabalhadores deixam de dar o melhor de si, realizando o que consideram o minimamente 

necessário para manter suas funções (Sousa & Mendonça, 2009), interage significativamente 

com a justiça processual. O que permite inferir que os funcionários agirão com ações cínicas, 

egoísticas de despersonalização quando a percepção do processo de tomada de decisão e seus 

processos são percebidos como injustos. Por fim, a relação evidenciada entre a dimensão da 

baixa realização pessoal e a justiça processual sinaliza que as relações interpessoais são 

impactantes nos comportamentos e atitudes das pessoas (Moorman, 1991), e podem implicar 

em atribuições de ineficácia, baixa motivação e redução da autoestima (Fogarty et al., 2000). 

Funcionários que sentem que não tiveram a oportunidade de crescer ou provar sua competência 

dentro de sua organização, provavelmente não sentirão lealdade ou identificação positiva com 

os processos utilizados por essa organização (Campbell et al, 2013). 

A falta de relações significativas entre a justiça distributiva e as dimensões de burnout 

sugerem que as recompensas não são suficientemente capazes de levar à exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização pessoal. Cropanzano e Folger (1989) afirmam que as 
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pessoas se preocupam além dos resultados das distribuições, com a forma como os 

procedimentos são adotados para fazer essas distribuições, ou seja, em um contexto mais amplo, 

fatores sociais e elucidação das condições nas quais as recompensas são afetadas (justiça 

processual), parecem influenciar de maneira mais impactante o burnout. A pesquisa de Spector 

(1985) identificou que os níveis se satisfação no trabalho são maiores em relação às percepções 

gerais da natureza do trabalho, relações com os supervisores e relacionamentos de trabalho, do 

que salários, promoções e benefícios. 

As interações previstas entre burnout e as atitudes organizacionais, na hipótese H2, são 

em parte suportados. As três dimensões de burnout (exaustão emocional, despersonalização e 

realização pessoal), conforme os achados de Lee e Ashforth (1996), relacionam-se 

negativamente com a satisfação no trabalho (H2a), comprometimento organizacional afetivo 

(H2b) e positivamente com as intenções de turnover (H2c). A dimensão exaustão emocional 

relaciona-se com as três atitudes no trabalho. Tal sinaliza que os sentimentos de esgotamento 

que o indivíduo apresenta em função das demandas psicoemocionais excessivas (Fogarty et al., 

2000) se refletem em insatisfação no trabalho, menor comprometimento afetivo e maior 

intensão de não continuar na organização. 

A dimensão de despersonalização afeta as intenções de turnover e o comprometimento 

organizacional afetivo em termos de ligação emocional e significado atribuído à organização. 

Na medida em que o funcionário se distancia dos outros, com o intuito de se defender 

emocionalmente (Maslach, Jackson & Leiter, 1996), isso se reflete diretamente em condições 

negativas com o trabalho. Assim que sofre de despersonalização, tende a se tornar menos leal 

ao seu empregador, o que pode gerar sentimentos de falta de pertencimento ao ambiente de 

trabalho e menor identificação com a organização (Campbell et al, 2013). 

 Já a dimensão da baixa realização pessoal, que se refere a percepções de incapacidade 

e incompetência de lidar com as tarefas anteriormente realizadas, impacta diretamente na 

satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo em termos de ligação 

emocional e de significação. Esta última interação parece sustentar que a baixa realização 

pessoal, pode gerar maiores vínculos emocionais com a organização. O indivíduo pode se 

identificar de tal forma com uma organização e com seus objetivos, que deseja manter-se 

afiliado a ela com vistas a realizar tais objetivos (Mowday, Steers & Porter, 1979). No entanto, 

estes resultados carecem de maiores investigações. 

As análises da hipótese H3 apontam que burnout somente medeia as relações de justiça 

processual com as variáveis comprometimento organizacional afetivo (ligação emocional e 

significado) e satisfação no trabalho. Estes resultados indicam que a forma como a supervisão 

e as políticas organizacionais são conduzidas, informações são compartilhadas, instaura-se um 

efeito motivador para os funcionários (Silva & Caetano, 2016). O uso de procedimentos justos 

gera expectativas de tratamento justo no longo prazo, e consequentemente, um sentimento 

generalizado de consideração positiva e lealdade à organização (Konovsky & Cropanzano, 

1991). Assim, tratamentos mais justos, criam fortes laços interpessoais (Cropanzano & Byrne, 

2000), e isso se reflete em atitudes mais positivas.  

Observa-se ainda que as dimensões de exaustão emocional e despersonalização 

conseguem mais fortemente explicar os efeitos mediadores destes constructos. Este achado está 

em conformidade com estudos anteriores, de que justiça organizacional parece estar fortemente 

ligada com a dimensão central de burnout, a exaustão e, posteriormente, a despersonalização 

(Schaufeli & Enzmann, 1998; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  Fogarty et al. (2000) 

encontrou evidências de um considerável grau de exaustão emocional e despersonalização em 

profissionais contábeis. Além destas relações, a análise consegue explicar de forma 

significativa as intenções de turnover. Este achado está alinhado com os de Vaamonde, Omar 

e Salessi (2018), de que indivíduos que percebem maior equidade em suas trocas 

organizacionais, reciprocidade, apresentam menores níveis de burnout e intenções de desistir 



14 
 

 

ou se afastarem de seus empregos. 

Em geral, os resultados indicam que a justiça percebida, em relação aos processos 

formais da organização promove respostas emocionais mais fortes no trabalho, do que a justiça 

distributiva. Isso porque, ela fornece uma base para o desenvolvimento de relacionamentos de 

maior confiança, lealdade e envolvimento com a organização (Colquitt et al., 2001). Assim, 

organizações que compartilham de forma transparente os critérios adotados nos processos que 

impactam nas rotinas de seus funcionários, que usam tratamentos interpessoais cordiais, tendem 

a menores níveis percebidos de injustiça organizacional, que aceleram o processo de burnout e 

impactam em suas operações (Maslach & Jackson, 1984). 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo investigou em que medida a justiça organizacional, o burnout e atitudes no 

trabalho (satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo e intenções de 

turnover) estão relacionados. Os resultados revelaram que a justiça distributiva afeta 

diretamente as atitudes, enquanto a justiça processual os afeta por meio da mediação de burnout. 

Conclui-se que as atitudes no trabalho dos auditores internos tendem a serem mais positivas 

quando as distribuições de recursos são consideradas justas, e os processos formais da 

organização não favorecem o estresse interpessoal e do trabalho, provocando burnout. 

5.1 Implicações teóricas  

Este estudo apresenta implicações teóricas ao explorar como as percepções de justiça 

organizacional são capazes de influenciar psicologicamente os indivíduos em atitudes no 

trabalho (maior satisfação no trabalho e comprometimento organizacional afetivo) ou 

disfuncionais (intenções de turnover) no âmbito organizacional. Contribui, desta maneira, ao 

explorar os antecedentes das atitudes no trabalho e fatores que podem conduzir os trabalhadores 

a enfrentar a Síndrome de Burnout. Assim, neste estudo ampliam-se as discussões sobre atitudes 

de iniciativa e interação social, bem como de atitudes passivas decorrentes do esgotamento do 

corpo e da mente e da indiferença ao trabalho, que podem decorrer de julgamentos quanto a 

distribuição de recursos, processos de tomada de decisões coesos e maiores interações com 

supervisores (Bakker & Schaufeli, 2008).  

Dentre as três dimensões de justiça organizacional, as evidências revelam que as 

percepções de justiça processual explicam melhor os fenômenos organizacionais, tanto de 

forma direta quanto indireta, do que as percepções de justiça distributiva. Os achados da 

pesquisa sugerem que as visões mais positivas acerca da remuneração e de incentivos impactam 

diretamente na redução de intenções de turnover e no aumento do comprometimento 

organizacional afetivo e na satisfação no trabalho. Entretanto, não se encontraram efeitos 

diretos entre justiça distributiva e burnout. Às discussões relacionadas aos efeitos do estado de 

burnout, constitui outra contribuição teórica deste estudo, pois, suas interações no contexto 

organizacional, especificamente de auditores internos são menos exploradas do que as áreas da 

saúde e educacionais.  

5.2 Implicações práticas 

O estudo apresenta implicações práticas às organizações em geral e aos profissionais de 

auditoria em particular, ao demonstrar que a percepção de (in)justiça organizacional e o estado 

de burnout são elementos que devem ser analisados na gestão, pois podem gerar consequências 

disfuncionais aos resultados. As evidências encontradas sinalizam que as organizações podem 

tentar prevenir esta síndrome ao reduzir as emoções negativas dos funcionários, ligadas às 

questões processuais e criação de um ambiente percebido como justo. A redução da percepção 

de injustiça organizacional pode advir de um sistema aberto, que amplia a divulgação e os 

canais de comunicação de informações, dando voz aos funcionários, e favorecer um maior nível 

de conhecimento e envolvimento nos processos que conduzem aos resultados da organização. 
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Um maior compartilhamento de informações internas pode gerar maior interação interpessoal 

e minimizar fatores que levem a desconexão com a organização. 

O estudo fornece evidências de que não basta considerar elementos que beneficiem a 

produtividade, por meio de remuneração, distribuição de bônus e recompensas, mas considerar 

elementos que permitem maior troca social, envolvimento e participação dos funcionários no 

direcionamento dos propósitos organizacionais. A gestão poderia adotar a percepção da justiça 

procedimental como uma avaliação das ações discricionárias tomadas por uma organização ou 

por seus agentes (Moorman, Blakely & Niehoff, 1998). Estudos indicativos sobre os níveis 

gerais de satisfação no trabalho podem identificar os sentimentos dos funcionários em relação 

às funções exercidas e o ambiente de trabalho, e servir de diagnóstico sobre problemas mais 

amplos com a organização e seus processos formais. 

5.3 Limitações e sugestões para pesquisas futuras 

Por se tratar de uma pesquisa transversal, está sujeita a limitações de viés de método 

comum, a autoavaliação e taxas das respostas dos participantes e o efeito de halo. Entretanto, 

os resultados sugeriram que o viés de método comum não é uma preocupação, pois não se 

identificou tendência de método comum. Além disso, os testes viés de não resposta validam as 

informações obtidas por meio dos instrumentos de pesquisa, todos medidos em escalas 

multidimensionais difusas, o que torna as autoavaliações menos suscetíveis ao efeito halo. Os 

testes de confiabilidade, inexistência de multicolinearidade também indicam que as respostas 

podem ser consideradas consistentes.  

O estudo concentrou-se na percepção de justiça organizacional como um antecedente 

de burnout, outras variáveis organizacionais podem ajudar a explicar os fenômenos que 

desencadeiam ou mitigam estes sintomas, como a participação, o envolvimento e a confiança 

organizacional. Da mesma forma, não analisou consequentes das atitudes no trabalho, por 

exemplo, desempenho, que pode ser diretamente afetado pelo nível de (in)satisfação no trabalho 

e pelo comprometimento organizacional afetivo. 
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