
Capítulo 1 

O propósito deste capítulo é reflectir acerca da evolução das perspectivas 

do domínio da Psicologia dos Recursos Humanos e compreender em que 

medida esta área disciplinar tem contribuído para a eficácia das Organizações. 

 Começamos por enquadrar o aparecimento dos Comportamentos de 

Cidadania Organizacional, em termos da evolução histórica da Gestão de 

Recursos Humanos. 

Num segundo ponto, procuramos compreender de que forma o constructo 

Comportamento de Cidadania Organizacional pode contribuir para uma 

organização mais eficaz e eficiente e se pode articular com algumas das 

práticas do domínio da Psicologia dos Recursos Humanos. 

 

 

1.1  Evolução das perspectivas em Psicologia dos Recursos Humanos: os 
Comportamentos de Cidadania Organizacional  

 

Os objectivos da Gestão dos Recursos Humanos têm evoluído, 

acompanhando as modificações que ocorrem nas organizações, quer ao nível 

do mercado, quer ao nível das respectivas estruturas internas. Assistimos a 

uma tendência para a flexibilização destas estruturas, deixando para trás uma 

tradição fortemente hierarquizada (Camara, Guerra & Rodrigues, 2005). 

Há o reconhecimento de que não basta dispor de tecnologia avançada ou 

de uma base financeira sólida. É, também, necessário possuir uma força de 

trabalho motivada, com um perfil de aptidões orientado para o futuro e com 

elevada produtividade, o que constitui uma notável alteração na mentalidade de 

muitos gestores (Camara, Guerra & Rodrigues, 2005). 

As organizações devem, por isso, munir-se de mecanismos que permitam 

fazer face a essas exigências de uma forma rápida e eficaz. A gestão dos 

recursos humanos centra-se hoje na disponibilização de técnicas e 

instrumentos que auxiliem os gestores a atingir elevados índices de motivação 

e satisfação no trabalho, mas também a implementar formas de organização do 
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trabalho mais inovadoras, que aumentem a produtividade (Camara, Guerra & 

Rodrigues, 2005). 

Antes da revolução industrial, a economia estava em grande parte 

dependente da agricultura e de pequenas empresas familiares. Assim, a gestão 

dos recursos humanos era conduzida pelos trabalhadores mais antigos, ficando 

a seu cargo a integração dos novos membros como aprendizes, por norma 

seus familiares ou amigos. A recompensa incluía muitas vezes um pequeno 

salário, alimentação e habitação (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 1996). O 

empregado geria o seu tempo e organizava o seu trabalho, dependendo do 

empregador, apenas porque não dominava os circuitos comerciais (Camara, 

Guerra & Rodrigues, 2005). 

Com a revolução industrial, assistimos a uma alteração no modo de 

trabalho. A introdução da máquina permitiu uma diminuição do esforço do 

trabalhador, mas reforçou a perda do seu “saber fazer”. Já anteriormente 

tínhamos verificado, com o aparecimento das grandes cidades, a junção de 

trabalhadores dentro de um mesmo espaço de produção, criando a 

necessidade de implementação de normas e regras e permitindo um maior 

controlo sobre os trabalhadores (Caetano & Vala, 2002). 

Surge, desta forma, a necessidade da criação de serviços especializados 

de recrutamento e de formação de pessoal que, segundo Horts (1987, citado 

por Caetano & Vala, 2002), marca a primeira fase do desenvolvimento dos 

recursos humanos a que chamou Administração de Pessoal. Nesta fase, tudo é 

regulado e normativo, as organizações estão fechadas sobre si próprias e 

centradas na eficiência e eficácia, esses aspectos reflectindo-se segundo 

Camara, Guerra e Rodrigues (2005), no aparecimento de três importantes 

teorias clássicas da gestão: 

- A Organização Científica do Trabalho, de Frederick Taylor, que defende 

a análise científica e minuciosa das tarefas, com uma forte supervisão; 

- A Organização Administrativa do Trabalho de Henri Fayol, com os seus 

14 princípios, que defendem a gestão das organizações, através do reforço do 

comando, executada através de uma forte cadeia hierárquica que se rege por 

um elevado nível de planeamento, organização, coordenação e controlo;  
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- A Administração Burocrática de Max Weber, baseada na definição de 

regras e procedimentos burocráticos assentes numa autoridade racional e legal 

(Camara, Guerra & Rodrigues, 2005). 

A segunda fase da evolução da gestão dos recursos humanos, de acordo 

com Horts (1987, citado por Caetano & Vala, 2002), situa-se entre as duas 

grandes guerras e é caracterizada pelo agudizar do conflito entre o capital e o 

trabalho. As relações sociais tornam-se mais complexas, sendo necessário 

assegurar funções de organização e de disciplina no trabalho. Esta fase é 

designada “Relações Sociais ou Industriais” e nela é dada uma especial 

atenção à gestão do relacionamento com os parceiros sociais e às 

negociações. 

O pós-guerra caracterizou-se como um período de grande 

desenvolvimento da legislação de natureza social, dando origem a um período 

também designado por Relações Humanas, marcado pelas primeiras 

preocupações com a motivação e satisfação, na base da gestão das 

remunerações e das promoções (Caetano & Vala, 2002).  

Um dos grandes protagonistas da Escola das Relações Humanas foi 

Elton Mayo. Foi fundamental o seu interesse por aquilo que na época se 

designava como spleen industrial, fenómeno caracterizado pelo abatimento 

moral dos trabalhadores, acompanhado pela perda de interesse no trabalho e 

pela fadiga (Pina e Cunha, Rego, Campos e Cunha & Cabral-Cardoso, 2004). 

Desta forma, inicia-se a valorização dos aspectos motivacionais dos 

trabalhadores; a organização continua fechada sobre si própria, mas os 

factores psicossociais do indivíduo ganham importância. 

Nos finais da década de sesenta, desenvolve-se a quarta fase da 

evolução da gestão dos recursos humanos que se constitui como uma ruptura 

com as fases anteriores, valorizando a lógica qualitativa em detrimento da 

quantitativa. Designada por Direcção de Pessoal, nesta fase considera-se, 

entre outros aspectos: a gestão dos recursos ao nível do emprego, da 

remuneração, da formação, da higiene e segurança, dos regulamentos do 

trabalho. Esta fase pode, também, designar-se por Gestão Estratégica do 

Trabalho e observa-se o regresso à standartização dos procedimentos com 
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foco na eficácia e na qualidade do trabalho. Pela primeira vez, fala-se em 

Planeamento e Integração e prospera a consultadoria e a supervisão. É criada 

a gestão por objectivos, com efeitos reais sobre a remuneração. A visão aberta 

da organização ganha forma, valoriza-se a competitividade e a concorrência, 

surgem os planos de formação, desenvolvem-se as estratégias de 

comunicação (Caetano & Vala, 2002).  

A quinta fase tem início na década de oitenta e é apelidada de Direcção 

de Recursos Humanos ou Potencial do Desenvolvimento Humano. O conceito 

dinâmico do potencial humano é explicitado e considerado como uma variável 

estratégica. A organização torna-se mais aberta na mobilização dos seus 

colaboradores, tem uma visão estratégica e mobiliza as competências, 

implicando as pessoas na organização. A valorização do indivíduo torna-se um 

recurso decisivo da competitividade. Esta fase centra-se na mobilização e 

desenvolvimento das pessoas, encaradas como um investimento e não como 

um custo (Caetano & Vala, 2002).  

No âmbito da nossa investigação, procuramos compreender como 

surgem os CCO e em que medida estes podem influenciar o âmbito da gestão 

dos recursos humanos e a constante busca por Organizações mais aptas e 

eficientes para lidar com os desafios que se apresentam. Já na década de 

trinta do século XX, Roethlisberger e Dickson encontraram evidências de um 

funcionamento social, espontâneo e informal, dentro da organização. Para 

além disso, verificaram o impacto dos trabalhadores nos grupos de trabalho e o 

impacto poderoso que estes grupos têm nos indivíduos (Love, Macy & 

Dougherty, 2001). 

Barnard foi um dos primeiros autores a demonstrar interesse pela relação 

entre o indivíduo e a organização. Estava ciente da importância de 

compreender os sistemas cooperativos e a influência específica dos indivíduos 

na construção de uma organização eficiente. Mais tarde, Katz e Kahn chamam 

a atenção para a importância dos comportamentos extra-papel nessa mesma 

eficiência (Love, Macy & Dougherty, 2001). Mas é a partir da década de oitenta 

do século XX, com Organ e seus colaboradores, que este constructo começa a 

ganhar dimensão.  
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Vários autores (LePine, Erez & Johnson, 2002; Passos & Caetano, 2000; 

Podsakof, Mackenzie, Paine & Bachrach, 2000; Rego, 2000, 2002) concordam 

que a génese mais longínqua do conceito de Comportamento de Cidadania 

Organizacional (CCO) se encontra no trabalho de Barnard, segundo o qual a 

condição essencial das organizações é a vontade de cooperação das pessoas 

que nelas trabalham. As organizações são associações de esforços 

cooperativos e, por isso, dependentes da vontade dos trabalhadores de 

contribuírem para esse sistema. O conceito de Barnard, “Willingness to 

cooperate”, vai para além da eficácia, capacidade ou valor das contribuições, 

significando “abnegação” e sendo a base fundamental da actividade 

organizacional (Organ, 1988). 

Katz e Kahn acrescentam que as organizações eficientes devem atrair e 

manter os trabalhadores no seu sistema, assegurar que estes cumpram e até 

ultrapassem certos critérios quantitativos e qualitativos previstos, nas suas 

funções, despertando comportamentos inovadores e espontâneos (Rego, 

2002). 

Podemos, pois, concluir que todas as organizações, serviços ou 

departamentos dependem, diariamente, de um conjunto de actos de 

cooperação, ajuda e sugestões, gestos de boa vontade e de altruísmo e de 

outros comportamentos que podemos chamar de Comportamentos de 

Cidadania (Smith, Organ & Near, 1983).  

Em 1983, Smith e seus colaboradores propõem uma definição para CCO, 

«comportamentos individuais que são discricionários, não reconhecidos directa 

ou explicitamente pelo sistema de recompensas formal e que, no seu conjunto, 

promovem o funcionamento eficaz da organização». Por ‘discricionários’, 

entendem-se «comportamentos que não fazem parte dos requisitos do papel 

ou da função» (Organ, 1988, p. 4), isto é, que não se encontram especificados 

no contrato com a organização, originando a sua inclusão na categoria de 

comportamentos extra-papel: eles são sujeitos a uma escolha individual e são 

percepcionados como comportamentos desinteressados em benefício de 

outros (Passos & Caetano, 2000).  
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Esta definição determina ainda que, para ser considerado um CCO não 

pode ser directa ou formalmente recompensado pela organização, o que não 

significa que pela exibição desses comportamentos não possam surgir 

recompensas ou benefícios para o trabalhador (Organ, 1988).  

Um outro requisito da definição inicial prende-se com o facto de estes 

comportamentos representarem acções que, no seu conjunto, melhoram o 

funcionamento da organização, contabilizando para isso a soma dos 

comportamentos individuais ao longo do tempo e os comportamentos de um 

conjunto de colaboradores num grupo ou departamento. 

 

 

1.2 Os Comportamentos de Cidadania Organizacional, a eficácia das 
Organizações e as práticas da Psicologia dos Recursos Humanos 

 

Em 1988, Organ dedica parte do seu livro “Organizational Citezenship 

Behavior. The Good Soldier Syndrome.”, ao que ele designa de gestão para os 

CCO. Refere ser essencial ter em conta a existência de uma série de medidas 

de gestão de recursos humanos que podem conduzir à exibição de CCO, mas 

que é de uma importância ainda maior que os gestores verifiquem se estes 

comportamentos estão a ser exibidos de forma espontânea, dado que se 

considera este aspecto fundamental para a natureza deste tipo de 

comportamentos.  

Algumas das medidas apontadas por Organ neste livro passam pela 

selecção, isto é, com base na investigação existente é possível identificar 

características disposicionais e de personalidade que se relacionam com estes 

comportamentos. Desta forma, seria possível integrar na organização 

indivíduos com uma maior predisposição para a exibição destes 

comportamentos. Outras medidas apontadas por Organ integram sistemas 

remuneratórios, avaliação, ambiente organizacional, comportamentos 

modelados pela chefia.  
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Organ reforça a ideia de que um dos aspectos fundamentais para uma 

organização de sucesso é a necessidade de os líderes “apreciarem o lento mas 

real contributo dos CCO frequentes” (Organ, 1988, p. 98). Esses líderes podem 

não saber invocar os CCO, mas preocupam-se em não os desencorajar e 

reflectem sobre as consequências que as políticas e estratégias adoptadas 

pela organização podem ter na exibição ou inibição destes comportamentos. 

As estratégias apontadas por este autor, estão muito centradas nos sistemas 

de recompensa. Mais tarde, também com base no desenvolvimento da gestão 

dos recursos humanos, viria a ser desenvolvida uma corrente de estudos que 

tem em consideração outras formas de promover os CCO. 

Morrison (1996, citado por Rego, 2000) assume um papel relevante na 

identificação de práticas da gestão de recursos humanos promotoras dos CCO 

e explicita medidas específicas, sugerindo que estas induzem os CCO. 

Algumas dessas práticas são descritas na figura 1.1 e enunciadas por Rego 

(2000): a organização deve considerar os seus colaboradores como membros 

organizacionais com quem se desenvolvem relações de confiança a longo 

prazo, através de programas de apoio à educação/formação, criando 

oportunidades de carreira, dando benefícios sociais extensivos à família. A 

organização deve assegurar uma razoável estabilidade de emprego, 

perspectivas de carreira e formação contínua, através de processos de 

selecção e socialização; os candidatos seleccionados devem partilhar dos 

mesmos valores da organização para que se identifiquem com os seus 

objectivos. Os processos de recrutamento e selecção devem privilegiar 

pessoas com forte espírito de iniciativa; os sistemas de 

recompensa/remuneração devem basear-se no desempenho da organização.  
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Figura 1.1 

A relação entre a gestão de recursos humanos, os CCO e a qualidade do serviço 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rego (2000, p. 180) 

 

 

O potencial dos recursos humanos é o ponto de partida para o 

Planeamento e Integração desses recursos numa organização. Mais 

especificamente, o planeamento de recursos humanos é um dos pontos 

centrais da concretização das estratégias da organização. Através dele deverá 

ser possível prever as necessidades quantitativas para a substituição daqueles 

que abandonam a organização. Deve, também, ser possível antecipar e 

proporcionar os movimentos das pessoas no seu local de trabalho (entrada, 

permanência, saída) (Dubois, Rothwell, Stern & Kemp, 2004). Este mecanismo 

da gestão dos recursos humanos serve como fio condutor das políticas, 

programas e procedimentos da organização, proporcionando uma maior 

capacidade de mudança e de adaptação a novas exigências (Ulrich, 1992, 

citado por Dubois, Rothwell, Stern & Kemp, 2004). O processo de planeamento 

é de extrema importância no confronto com o mercado competitivo e em 

constante mudança. 

O interesse pelo planeamento em recursos humanos tem aumentado ao 

longo dos anos e à medida que as pessoas vão assumindo uma maior 

importância para as organizações (Dubois, Rothwell, Stern & Kemp, 2004). 

Este planeamento é implementado, em parte, através do recrutamento e 
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selecção, garantindo um fluxo desses profissionais, com o perfil necessário, 

nas quantidades pretendidas e no momento ideal. Para corresponder às 

necessidades do negócio, procura-se a manutenção, através da criação de 

planos de carreira, da identificação de empregados de elevado potencial, 

proporcionando-lhes um percurso profissional com perspectivas de 

desenvolvimento a médio e longo prazo, a um ritmo compatível com as suas 

ambições e com a capacidade de resposta da organização (Camara, Guerra & 

Rodrigues, 2005).  

Podemos, então, escolher os indivíduos que oferecem melhores garantias 

de se tornarem “bons cidadãos” dentro das organizações e trabalhar ao nível 

da sua motivação, para que os CCO surjam de forma espontânea. Organ 

(1988) afirma que a questão a colocar não deve ser “o que fazemos para 

produzir comportamentos de Cidadania Organizacional”, mas sim “o que 

devemos fazer de forma a não bloquear/inibir a expressão natural destes 

comportamentos”. 

A questão colocada por Organ é claramente uma questão que se insere 

no âmbito da gestão dos recursos humanos. E como refere Caeiro (2005) o 

domínio da gestão dos recursos humanos pode concorrer para o aumento da 

produtividade: de forma indirecta, contribuindo para a qualidade de vida dos 

trabalhadores; de forma directa, com a aplicação de métodos, técnicas e 

instrumentos que assegurem a aplicação e o desenvolvimento das 

competências individuais e grupais. Desta forma, influenciam-se os 

comportamentos no sentido da concretização dos objectivos da organização e 

do reforço do envolvimento nos resultados.  

A prática formal das intervenções em gestão de recursos humanos, em 

particular, das relacionadas com os CCO, é fundamental para um 

conhecimento mais aprofundado, que passa pela discussão conceptual e pela 

operacionalização deste constructo. É o que faremos no capítulo 2, 

apresentando uma revisão teórica de modelos e investigações sobre CCO.  
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