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RESUMO 

  

 O estudo dos Comportamentos de Cidadania Organizacional constitui uma área 

de interesse crescente para a Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das 

Organizações. Um dos principais motivos desse interesse reside no facto de os 

Comportamentos de Cidadania Organizacional terem sido ligados à eficácia e à 

produtividade organizacional e ao bom desempenho e motivação dos colaboradores. 

 Neste projecto de estudo procura-se analisar, do ponto de vista teórico, que tipo 

de influência têm os Comportamentos de Cidadania Organizacional na relação entre os 

colaboradores e a organização, quer através da sua avaliação de desempenho, quer 

através da sua intenção e acção de sair da organização. Assim, apresenta-se uma 

proposta de investigação destas relações com uma amostra de colaboradores de vários 

departamentos de uma unidade de vendas (Vendas, Serviço de Apoio ao Cliente, 

Restaurante, Decoração e Logística) de uma organização internacional a operar em 

Portugal. 

 Prevê-se, tendo em conta os estudos já realizados nesta área, que se confirme a 

relação dos Comportamentos de Cidadania Organizacional com as classificações das 

avaliações de desempenho, bem como com a intenção de turnover e de turnover 

voluntário. 

 Por fim, é de salientar que o objectivo último deste projecto será o da construção 

de um plano de investigação que possa vir a ser aplicado no estudo da relação entre as 

organizações e os seus colaboradores, por intermédio dos Comportamentos de 

Cidadania Organizacional, sugerindo-se, igualmente, algumas implicações práticas e 

possíveis estratégias de intervenção no âmbito da Psicologia dos Recursos Humanos. 

 

 Palavras-Chave: Comportamentos de Cidadania Organizacional, Avaliação de 

Desempenho, Intenção de Turnover, Turnover Voluntário. 
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ABSTRACT 

 

 The study of the Organizational Citizenship Behaviours constitutes an area of 

growing interest to Psychology of Human Resources, Work and Organizations. One of 

the main reasons for this interest has to do with the fact that the Organizational 

Citizenship Behaviours had been conected to the organizational efficiency and 

productivity and also to good performance and motivation of co-workers.  

 This project aims to analyze, from a theoretical point of view, what kind of 

influence do the Organizational Citizenship Behaviors have in the relationship between 

co-workers and their organizations, whether through their performance evaluation, or 

through their turnover intention and actual turnover. Therefore, an investigation for 

these relationships is proposed through the theoretical examination of a sample of co-

workers from several departments of a sales unit (Sales, Customer Service, Food and 

Beverages, Decoration and Logistics) of an international organization operating in 

Portugal. 

 Bearing in mind the research accomplished in this area, it is foreseen that the 

relationship between Organizational Citizenship Behaviors and the results of the 

performance evaluation and with the turnover intention and voluntary turnover are to be 

confirmed. 

 Finally, it is noteworthy that the final goal of this project would be the design of 

an investigation plan that could be employed in the study of the relationship between 

organizations and their co-workers through Organizational Citizenship Behaviors, being 

also suggested some practical implications and possible intervention strategies in the 

scope of Human Resources Psychology. 

 

 Keywords: Organizational Citizenship Behaviors, Performance Evaluation, 

Turnover Intention, Voluntary Turnover. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para melhor responder às constantes mudanças dos mercados envolventes, as 

organizações alteraram as suas estruturas de hierarquias rígidas e funções muito 

especializadas, para estruturas de trabalho mais autónomas e baseadas no trabalho de 

equipa. Tal mudança aumentou a importância de comportamentos organizacionais que 

estimulassem a iniciativa individual e a cooperação, bem como aumentassem a eficácia 

organizacional.  

Um dos comportamentos organizacionais que tem recebido muita atenção, por 

parte da comunidade científica e das próprias chefias nas organizações, pela sua 

importância na resposta às actuais mudanças no mundo do trabalho e das organizações, 

é o de “cidadania organizacional”, ou Comportamentos de Cidadania Organizacional 

(CCO). Costumam ser definidos enquanto comportamentos discricionários, com um 

contributo indirecto para a eficácia dos grupos e das organizações, através da 

manutenção do seu sistema social (Organ, 1997). 

É atribuído aos CCO a possibilidade de facilitar o progresso de coordenação de 

actividades inter e intragrupos; de libertar recursos susceptíveis de serem usados para 

objectivos mais produtivos; de tornar as organizações mais competitivas nos mercados 

actuais; de ajudar a organização a atrair e reter os melhores colaboradores e de se 

adaptar às mudanças ambientais com maior eficácia (Podsakoff & MacKenzie, 1997). 

Deste modo, é o facto de os CCO estarem pressupostamente ligados à eficácia 

organizacional que os torna tão relevantes enquanto objecto de estudo. De facto, apesar 

de a relação causal ainda não estar totalmente estabelecida, os estudos empíricos 

realizados neste âmbito revelam que os CCO contribuem para uma melhoria do trabalho 

dos grupos (e.g. MacKenzie et al, 1991, 1993, citados por Podakoff & MacKenzie, 

1997; Podsakoff, Ahearne & MacKenzie, 1997) e do funcionamento das organizações 

(e.g. Podakoff & MacKenzie, 1994, citados por Podakoff & MacKenzie, 1997).  

O pressuposto de que os CCO se relacionam positivamente com a eficácia 

organizacional faz com que seja mais provável que as chefias os tomem em 

consideração quando realizam as avaliações de desempenho dos seus colaboradores. Os 

resultados dos estudos de campo e de laboratório indicam que, tanto o desempenho na 
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tarefa como os CCO são tidos em conta nas avaliações de desempenho e nas 

recomendações de compensações (e.g. promoções, aumento salarial), por parte das 

chefias (e.g. Allen & Rush, 1998; MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 1993; Orr, Sackett & 

Mercer, 1989; Rotundo & Sackett, 2002). 

Se a existência de CCO está relacionada, em termos teóricos e empíricos, com 

um bom desempenho dos colaboradores e também da própria organização, é de esperar 

que a sua ausência ou menor incidência esteja relacionada com o oposto, nomeadamente 

em termos de desempenho individual dos colaboradores. No limite, níveis baixos de 

CCO poderão levar ao afastamento do colaborador em relação à organização, podendo 

conduzir à sua saída. Se os níveis de CCO implicam a distância que um colaborador 

gostaria de manter entre si e a organização (Chen et al, 1998), é de supor que os níveis 

de desempenho de CCO de um colaborador tenham influência, tanto na sua avaliação de 

desempenho, como na sua intenção ou não de sair da organização. As pesquisas 

realizadas que relacionam os CCO com o turnover referem os níveis baixos de CCO 

como um comportamento de evitamento do colaborador para com a organização, o que 

faz com que os CCO sejam tidos como antecedentes ou preditores comportamentais do 

turnover (Chen, 2004; Chen, Hui & Sego, 1998). 

Este projecto de investigação procura estudar se os CCO têm influência na 

relação dos colaboradores com a sua organização, quer através do resultado concreto do 

seu desempenho, i.e., a sua avaliação de desempenho, quer através da sua intenção de 

sair ou não. Para isso, propõe-se o estudo destas relações numa amostra de 

colaboradores de uma unidade de vendas, pertencentes a vários departamentos (Vendas, 

Serviço de Apoio ao Cliente, Restaurante, Decoração e Logística), de uma organização 

internacional, a operar em Portugal. A obtenção de resultados de vários departamentos 

de uma mesma organização permite ao investigador controlar as diferenças que possam 

ser atribuídas aos produtos e serviços de diferentes organizações. Utilizando as mesmas 

medidas quantitativas em todos os departamentos de uma mesma organização, assegura-

se, tal como foi defendido por Podsakoff e colaboradores (1997), que as mesmas 

medidas são utilizadas para avaliar todos os desempenhos, para, deste modo, evitar 

enviezamentos. 



7 

 

A maioria da investigação sobre os CCO foca-se na identificação dos seus 

preditores ou antecedentes, i.e., os factores que causam os CCO, como as variáveis 

atitudinais (e.g. satisfação na função, empenhamento, justiça percebida) e as variáveis 

ditas de personalidade (e.g. conscienciosidade). No entanto, existem menos estudos 

sobre as consequências dos CCO, i.e., sobre a determinação da influência dos CCO 

sobre os locais de trabalho, o que faz com que a ligação entre os CCO e a eficácia 

organizacional seja a área de estudo menos compreendida (Niehoff, 2005). Com este 

projecto de estudo, propõe-se investigar, em termos teóricos, a relação entre os níveis de 

CCO nos colaboradores e o seu desempenho na organização, quer através dos resultados 

das suas avaliações de desempenho, quer através da sua intenção de ficar ou de sair da 

organização. Primeiro, fez-se um enquadramento teórico das pesquisas já realizadas 

sobre os CCO e a sua relação com a eficácia organizacional e a avaliação de 

desempenho, e a relação entre os CCO e o turnover; segue-se o projecto da metodologia 

a ser aplicada para a obtenção das relações entre as variáveis em estudo; finalmente, na 

conclusão deste projecto de estudo, faz-se referência às suas implicações e a algumas 

práticas de Recursos Humanos que podem ser úteis para a promoção dos CCO junto dos 

colaboradores, com vista a uma melhor eficácia individual e organizacional. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conceito de Comportamentos de Cidadania Organizacional 

 

Existem várias concepções de comportamentos extra-papel, ou seja 

“comportamentos discricionários que ultrapassam as expectativas de papel e os 

conteúdos funcionais formalmente estabelecidos, mas que, simultaneamente, beneficiam 

a organização” (Rego, 2000, p. 200). O constructo que tem recebido a maior parte da 

atenção das pesquisas neste domínio é o referente aos comportamentos de cidadania 

organizacional (CCO). A definição mais utilizada é a de Organ (1988), que identifica os 

CCO como “comportamentos discricionários, não directa ou explicitamente 

reconhecidos pelo sistema formal de compensações e que, no seu conjunto, promovem 

o funcionamento eficaz da organização” (Organ, 1988, citado por Rego, 2000). 
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Esta definição foi alvo de várias críticas, sobretudo devido à dificuldade de se 

definir se um comportamento é o não discricionário, ou se é recompensado ou não pela 

organização. Tendo em conta estas críticas, Organ (1997) propôs uma 

reconceptualização da sua definição de CCO: mantendo o facto de os CCO não serem 

directa ou formalmente recompensados pelo sistema de compensações da organização, 

acrescenta que tal não quer dizer que os CCO não sejam recompensados. Os CCO 

podem trazer futuras recompensas, como influenciar as recomendações da chefia para 

aumentos salariais ou promoções, na medida em que seriam comportamentos que 

contribuem manter e melhorar o contexto social e psicológico que envolve o 

desempenho na tarefa (Organ, 1997). Deste modo, Organ passa a entender CCO 

enquanto sinónimo de “desempenho contextual” (Borman & Motowidlo, 1993, 1997, 

citados por Rego, 2000), o que implica que os CCO são tidos enquanto acções que não 

se relacionam directamente com o núcleo central de tarefas de cada colaborador, mas 

cuja importância reside no facto de modelarem o contexto organizacional, social e 

psicológico onde essas tarefas são realizadas (Rego, 2000). O que está implícito é que 

os colaboradores podem influenciar a obtenção dos objectivos organizacionais, não 

apenas através do seu desempenho na tarefa (i.e., todas as contribuições formalmente 

prescritas para uma determinada função), mas também através de contribuições de apoio 

e incremento do contexto onde as actividades formais têm lugar.  

Segundo Borman e Motowidlo (1993, citados por Rego, 2002), estas actividades 

contextuais são, por vezes, tidas em conta nos critérios da avaliação do desempenho, o 

que levou os autores a considerarem que são reconhecidas como importantes para a 

eficácia organizacional. 

  A diferença entre os CCO e o desempenho contextual advém do facto deste 

último não requerer que o comportamento em causa seja extra-papel ou não 

recompensado, mas sim que seja “não-tarefa” (Organ, 1997). Assim, admite-se que 

possa estar ligado às expectativas para uma determinada função e conduzir a 

recompensas devido ao seu efeito nas avaliações de desempenho. É por isso que os 

CCO, na sua reconceptualização, são tidos como sinónimos de desempenho contextual. 

Dos três aspectos fundamentais da primeira definição de CCO (discricionalidade, não-

recompensa e eficácia), Organ manteve apenas o último, afastando a necessidade (mas 

não a probabilidade) dos primeiros (Rego, 2002). 
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Na medida em que nunca houve e ainda não existe consenso acerca da 

dimensionalidade dos CCO, existem vários modelos que propõem diferentes taxinomias 

para os CCO. Smith, Organ e Near (1983, citados por Organ, 1997) defendem um 

modelo de duas dimensões, que inclui o altruísmo (comportamentos directa e 

intencionalmente dirigidos para ajudar pessoas específicas em situações face a face - 

e.g. ajudar quem está com uma grande carga de trabalho, orientar novos colaboradores 

quando tal não é pedido, etc.) e a obediência geral (comportamentos mais impessoais, 

que não proporcionam ajuda imediata a nenhuma pessoa específica, mas que, 

indirectamente, ajudam outras pessoas envolvidas no sistema – e.g. ser pontual, não 

perder tempo em pausas, etc.).  

Mais tarde, Organ (1988, citado por Organ, 1997) propõe uma taxinomia mais 

extensa dos CCO, de cinco dimensões, que inclui o altruísmo (uma forma menos 

abrangente do altruísmo de Smith et al, 1983), a conscienciosidade (uma forma menos 

abrangente da conformidade generalizada de Smith et al, 1983), o desportivismo (e.g. 

não reclamar sobre questões triviais), a cortesia (e.g. consultar os outros antes de tomar 

uma acção que possa afectar o seu trabalho) e a virtude cívica (e.g. manter-se 

actualizado em relação a questões que afectam a organização).  

Esta estrutura de cinco dimensões tem sido objecto de uma maior quantidade de 

pesquisa empírica, o que leva a que os autores que estudam os CCO meçam todas ou 

quase todas as dimensões usando o modelo de Organ, de 1988 (LePine, Erez & 

Johnson, 2002), o que define os CCO enquanto conceito multidimensional.  

Há, também, autores que, aceitando os CCO como multidimensionais, 

operacionalizam-nos enquanto constructo global (e.g. Allen & Rush, 1998; Chen, Hui & 

Sego, 1998), em que cada dimensão será uma manifestação dos CCO. Deste modo, esta 

operacionalização considera os CCO como um constructo multidimensional composto 

por várias categorias diferentes mas correlacionadas (Van Dyne, Graham & Dienesch, 

1994). 

Na sua meta-análise, LePine e colaboradores (2002), chegaram à conclusão que 

as medidas das cinco dimensões de Organ (1988, citado por Organ, 1997) estão 

fortemente correlacionadas, daí que possam ser encaradas enquanto indicadores 

equivalentes dos CCO. Por conseguinte, defendem que as pesquisas sobre os CCO 
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devem considerar explicitamente as cinco dimensões de CCO de Organ (1988) 

enquanto um “constructo latente”, ou seja, enquanto uma tendência mais geral para 

cooperar e ser prestável em ambientes organizacionais (LePine et al, 2002). Por seu 

lado, mas seguindo esta mesma corrente, Hoffman, Blair, Meriac e Woehr (2007), na 

sua meta-análise, investigaram os CCO utilizando uma metodologia de constructo 

latente ou global, o que também os levou a defender que as operacionalizações dos 

CCO são melhor encaradas enquanto indicadores de um factor de CCO geral.  

O presente projecto de estudo irá procurar examinar os CCO na perspectiva 

mencionada, utilizando uma medida global compósita de CCO, e não medidas 

separadas. Para além disso, também vai ter em conta os CCO enquanto constructo 

latente ou global. A abordagem de constructo latente, ao contrário da abordagem de 

CCO enquanto constructo agregado, implica fazer a média dos itens retirados de escalas 

multidimensionais de CCO para formar uma medida global de CCO, o que implica o 

tratamento das dimensões de CCO enquanto indicadores de um constructo singular 

(Hoffman et al, 2007). Ao examinar os CCO nesta perspectiva, é possível estimar a 

relação entre o que há de comum entre as dimensões de CCO e outras variáveis, o que 

faz com que esta abordagem represente uma estimativa mais precisa da relação entre os 

CCO e outras variáveis, como as envolvidas neste estudo - os resultados da avaliação de 

desempenho, a intenção de turnover e o turnover voluntário. Por outro lado, como os 

CCO são o constructo em estudo, deve evitar-se o foco em dimensões específicas dos 

CCO quando se conduz uma pesquisa e se interpretam os resultados (LePine et al, 

2002). Assim, em vez de se usar medidas dimensionais separadas, irá usar-se uma 

medida compósita global. 

Com esta investigação, pretende-se estudar de que forma é que os CCO 

influenciam a avaliação de desempenho e o turnover, voluntário e intencionado, dos 

colaboradores, ou seja, a relação entre os CCO e, por um lado, o resultado tangível do 

desempenho de um colaborador numa organização – a avaliação de desempenho – e, 

por outro, a intenção ou acção de sair da organização – o turnover. Segundo Chen, Hui 

e Sego (1998), os níveis de CCO envolvem a distância que cada colaborador deseja 

manter entre si e a sua organização, por isso, espera-se que os níveis de desempenho de 

CCO de um colaborador tenham influência na sua avaliação de desempenho e na sua 

intenção ou acção de sair da organização. 
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Comportamentos de Cidadania Organizacional e Avaliação de Desempenho 

 

Alguns autores defendem que as classificações globais do desempenho de um 

colaborador podem ser tidas como as medidas do valor global desse colaborador para 

uma organização (Conway, 1999, citado por Podsakoff et al, 2000). Isso sugere que o 

peso que as chefias dão aos CCO quando estão a avaliar os seus colaboradores 

corresponde ao impacto que estes comportamentos têm no desempenho organizacional. 

Apesar de as evidências empíricas não apoiarem totalmente o facto de as chefias 

realmente conseguirem avaliar positivamente os CCO que permitem melhorar a eficácia 

organizacional (c.f. Podsakoff & MacKenzie, 1994, citados por Podsakoff et al, 2000), 

o facto é que os CCO são avaliados tendo em conta a presunção de que influenciam o 

desempenho da organização.  

 Apesar de a relação causal entre os CCO e a eficácia organizacional ainda não 

estar totalmente comprovada empiricamente, há, contudo, vários dados empíricos que 

sugerem a existência desta relação. Em termos gerais, foi defendido desde o início do 

estudo dos CCO que estes comportamentos “podem melhorar o desempenho ao 

‘lubrificar’ a maquinaria social da organização, reduzindo a fricção e/ou aumentando a 

eficácia” (Podsakoff & MacKenzie, 1997, p. 135). De facto, os estudos empíricos 

revelam que os CCO melhoram o trabalho de grupo e o funcionamento organizacional 

em termos de desempenho global. Ao nível do grupo, os CCO estão positivamente 

relacionados com a quantidade e qualidade dos resultados do trabalho (Podsakoff, 

Ahearne & MacKenzie, 1997) e contribuem para a eficácia da equipa (MacKenzie et al, 

citados por Podakoff & MacKenzie, 1997). As pesquisas também mostram que os 

colaboradores de unidades de trabalho com elevado desempenho estavam mais 

satisfeitos e apresentavam níveis mais elevados de CCO do que os colaboradores de 

unidades de trabalho com baixo desempenho (Karambayya, 1990, citado por Podakoff 

& MacKenzie, 1997). Ao nível organizacional, os CCO mostraram contribuir para o 

desempenho global (Podakoff & MacKenzie, 1994, citados por Podakoff & MacKenzie, 

1997). Niehoff (2005) propõe um modelo teórico segundo o qual os CCO influenciam 

importantes resultados organizacionais através de duas variáveis mediadoras: a 

facilitação do trabalho (CCO enquanto promotores de partilha de conhecimentos ou 

competências, de capacidade de poupar tempo a realizar a tarefa e de capacidade para a 
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resolução de problemas) e o apoio sócio-emocional entre colaboradores (e.g. o apoio 

social para lidar com o stresse e a liderança apoiante melhoram a motivação e o moral 

da equipa, promovendo atitudes positivas e melhorando o lado emocional do ambiente 

de trabalho). Podsakoff e MacKenzie (1997) também enunciaram exaustivamente os 

vários motivos para o impacto dos CCO no trabalho do grupo e na eficácia 

organizacional (e.g. aumenta a produtividade dos colaboradores e das chefias através da 

libertação de recursos que podem ser usados para propósitos mais produtivos; facilita o 

processo de coordenação de actividades inter e intragrupos; aumenta a capacidade da 

organização de atrair e reter os melhores colaboradores; melhora a estabilidade do 

desempenho organizacional). Para o contexto português, Rego (2002) também levou a 

cabo estudos sobre a relação entre os CCO e a eficácia organizacional, tendo os dados 

sugerido que as unidades organizacionais onde se podiam observar mais CCO eram, 

também, as que apresentavam melhores indicadores de desempenho (Rego, 1999, 2000, 

citados por Rego, 2002). 

 Relativamente à relação entre os CCO e as medidas de desempenho, existem 

algumas condições moderadoras que interferem no processo. Em relação aos efeitos 

moderadores do contexto organizacional, um dos moderadores relaciona-se com os 

sistemas de compensações. Se estes forem exclusivamente individuais, os indivíduos 

podem levar a cabo menos comportamentos de ajuda do que se os sistemas de 

compensações tiverem em conta o desempenho da equipa (Podsakoff, Ahearne & 

MacKenzie, 1997). Outro moderador do contexto organizacional poderá ser o nível de 

turnover (Podsakoff & MacKenzie, 1994, citados por Podsakoff et al, 2000); se houver 

um turnover muito elevado, os indivíduos que receberam ajuda por parte de outros 

podem não ficar na organização o tempo suficiente para que os conhecimentos assim 

obtidos tenham algum peso na eficácia da organização, ou para compensar o decréscimo 

na produtividade dos indivíduos que empregaram o seu tempo para ajudar. Outro tipo 

de efeitos moderadores tem a ver com os requisitos tecnológicos e da tarefa. Assim, se a 

função exigir uma maior interdependência nas tarefas, haverá um grau de cooperação 

maior entre os membros de uma equipa, o que pode aumentar os CCO. Segundo o 

estudo de Bachrach, Powell, Bendoly & Richey (2006), a interdependência da tarefa 

pode influenciar as percepções da importância dos CCO (nomeadamente, 

comportamentos de ajuda) nas avaliações de desempenho globais dos indivíduos, no 
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sentido em que os avaliadores dão uma maior ênfase aos CCO quando existe uma 

elevada interdependência de tarefa.  

Outra questão que se prende com a relação entre os CCO e a eficácia 

organizacional é o facto de se manter a incerteza sobre a direcção da relação de 

causalidade, i.e., se são os CCO que causam o desempenho, se é o desempenho que 

causa os CCO, se se influenciam mutuamente ou se ambos são causados por um terceiro 

factor (Rego, 2002). Rego (2002) afirma haver argumentos mais plausíveis no sentido 

do desempenho para os CCO, ou seja, é possível que exista uma maior satisfação entre 

os membros das unidades com um melhor desempenho, o que leva a que estejam mais 

dispostos a realizarem CCO.  

Se os CCO se relacionam positivamente com a eficácia organizacional, é de 

supor que as chefias os tomem em consideração quando realizam as avaliações de 

desempenho dos seus colaboradores. As evidências empíricas parecem apontar para 

esse facto, sendo que as chefias tomam em consideração, e diferenciam, não só o 

desempenho na tarefa, como também comportamentos extra-papel, como os CCO (e.g. 

MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 1993; Van Dyne & LePine, 1998). Num estudo com 

338 gestores portugueses (Rego, 1999, citado por Rego, 2002), pertencentes a 61 

organizações de sectores de actividade muito diversos, constatou-se que os gestores 

valorizavam fortemente a harmonia interpessoal, a conscienciosidade, a iniciativa e a 

identificação com a organização ao avaliar o desempenho dos seus colaboradores. Para 

os gestores, a conjugação destas quatro categorias faziam de um colaborador um 

“excelente colaborador” (Rego, 2002). 

Os resultados dos estudos de campo e de laboratório indicam que, tanto o 

desempenho na tarefa, como os CCO, são tidos em conta para a avaliação de 

desempenho e para recomendações de compensações por parte das chefias (e.g. Allen & 

Rush, 1998; MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 1993; Orr, Sackett & Mercer, 1989; 

Rotundo & Sackett, 2002). E, apesar de as evidências empíricas demonstrarem que o 

desempenho na tarefa costuma ter um peso maior para as avaliações de desempenho do 

que os CCO (Bergeron, 2007), devido ao facto de o primeiro ser prescritivo para a 

função, os CCO não deixam de ter um impacto positivo em várias decisões importantes 

das chefias, ao nível dos seus colaboradores, e de ter um efeito pelo menos tão grande 
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quanto o desempenho na tarefa (Podsakoff et al, 2000). Outros autores defendem que 

nem mesmo um bom desempenho contextual origina necessariamente recompensas 

(Rego, 2002), sendo que são poucas as recompensas contratualmente garantidas. No 

entanto, os CCO podem suscitar recompensas por via indirecta, como melhores 

avaliações de desempenho, que podem levar a promoções, aumentos salariais, entre 

outras recompensas. 

Vários estudos indicam diversos motivos porque as chefias têm em conta os 

CCO ao avaliar o desempenho de um colaborador. Alguns destes motivos podem ter a 

ver com a norma da reciprocidade e de justiça (e.g. Blau, 1964, citado por Podsakoff et 

al, 2000), a forma como as chefias formam as suas avaliações (e.g. Rotundo & Sackett, 

2002) e o processamento e acessibilidade da informação sobre os CCO na memória (e.g. 

Allen & Rush, 1998), segundo o qual os colaboradores que desempenham CCO 

apresentam um melhor ajustamento no protótipo do “bom colaborador”. Deste modo, os 

indivíduos que apresentem mais CCO no desempenho da sua função poderão vir a obter 

melhores resultados nas suas avaliações de desempenho do que os indivíduos que 

apresentem menos CCO. Como a prioridade causal dos CCO sobre as avaliações de 

desempenho não está inequivocamente patente nestes estudos, apesar de existirem 

estudos de laboratório (e.g. Kiker & Motowidlo, 1999; Orr, Sackett & Mercer, 1989) 

que sugerem essa direcção (Rego, 2002), pode elaborar-se a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1: Os colaboradores que desempenham mais CCO têm melhores resultados 

nas avaliações de desempenho do que os colaboradores que desempenham menos 

CCO. 

 

 

Comportamentos de Cidadania Organizacional e a intenção de turnover e o 

turnover voluntário 

  

 Vários estudos (e.g. Podsakoff & MacKenzie, 1997; Podsakoff, Ahearne & 

MacKenzie, 1997) vieram demonstrar que o turnover está ligado ao desempenho e à 

eficácia organizacional. Se, para ser bem sucedida, uma organização tem que ter 
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colaboradores altamente competentes e conhecedores da sua função, e se, para além 

disso, necessita que a sua força de trabalho seja relativamente estável, as chefias devem 

compreender quais os processos subjacentes à decisão de turnover.  

 Segundo Chen (2004), as pesquisas sobre o turnover mostram haver cinco 

grandes categorias de variáveis que permitem predizer ou explicar como é que um 

colaborador toma a decisão de sair da organização: variáveis atitudinais (e.g. satisfação 

na função e empenhamento para com a organização, sendo que ambas as variáveis se 

relacionam negativamente com o turnover), variáveis cognitivas (e.g. análise racional 

sobre os custos/benefícios de deixar um emprego; a procura de um emprego), variáveis 

focadas no grupo de trabalho, organização ou comunidade (e.g. a liderança do grupo de 

trabalho; a ligação para com a função, que inclui a ligação com outras pessoas e 

equipas; a percepção de encaixe na função, na organização e na comunidade), variáveis 

não relacionadas com o trabalho (e.g. a situação do mercado de trabalho, conflitos entre 

o trabalho e os papéis familiares, eventos ou “choques” que precipitam à saída) e, 

finalmente, variáveis comportamentais. Estes antecedentes comportamentais do 

turnover são comportamentos de evitamento que os colaboradores usam para se 

distanciarem das suas funções ou para evitar as suas tarefas no trabalho, incluindo 

absentismo, atraso, demora na realização do trabalho, entre outros. Assim, as pesquisas 

realizadas (e.g. Chen, 2004; Chen, Hui & Sego, 1998) incluem os níveis baixos de CCO 

como um destes comportamentos de evitamento e, deste modo, como um antecedente 

ou preditor comportamental do turnover. 

 Para Chen e colaboradores (1998), a razão porque a maioria dos estudos 

realizados tenham mostrado o absentismo, o atraso e a demora na realização do trabalho 

como maus preditores do turnover, prende-se com o facto destes comportamentos de 

evitamento não serem discricionários, mas sim constrangidos pela organização e/ou 

parte do sistema de compensações. Daí que os autores se tenham debruçado sobre os 

CCO enquanto preditores directos do turnover, na medida em que são comportamentos 

discricionários e extra-papel, que os colaboradores podem escolher diminuir quando se 

sentem desiludidos ou insatisfeitos com a organização. Como exibir baixos níveis de 

CCO não terá um impacto directo sobre as compensações monetárias, a falta de vontade 

de um colaborador para levar a cabo CCO pode indicar o seu distanciamento em relação 

à organização. Independentemente dos motivos subjacentes, os autores defendem que 
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níveis baixos de CCO indiciam um nível baixo de empenhamento na organização, e, 

como esta é uma variável atitudinal relacionada negativamente com o turnover, tal 

aumenta a possibilidade de turnover. 

 Para se estudar o poder preditivo dos CCO sobre o turnover, Chen e 

colaboradores (1998) examinaram a relação entre os CCO e a intenção de turnover, pois 

esta tem sido tida como o único antecedente com um efeito directo sobre o turnover 

voluntário. A intenção de turnover também está sob um maior controlo por parte do 

indivíduo do que o turnover voluntário, que pode ser afectado por vários factores. Se a 

intenção de turnover é a indicação atitudinal, os CCO são a indicação comportamental. 

Os resultados do estudo mostraram que, não só os CCO eram um preditor válido do 

turnover, como eram ainda melhores preditores do que a intenção de turnover. Assim, 

os colaboradores que exibiam baixos níveis de CCO estavam mais propensos a deixar a 

organização do que os que exibiam níveis elevados de CO. 

 Relativamente às variáveis satisfação na função e empenhamento 

organizacional, os dois antecedentes atitudinais mais frequentemente testados na 

pesquisa sobre o turnover, Chen (2004) demonstrou que os CCO, enquanto 

antecedentes comportamentais, têm um poder preditivo superior a estas variáveis 

relativamente ao turnover. Tal facto demonstrou que os CCO complementam e 

amplificam a compreensão sobre os antecedentes do turnover. Deste modo, colocam-se 

as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 2a: Os colaboradores com níveis baixos de CCO apresentam uma maior 

intenção de turnover. 

Hipótese 2b: Os colaboradores com níveis baixos de CCO apresentam uma maior 

percentagem de turnover voluntário. 
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MÉTODO 

 

 Participantes 

Para a caracterização da proposta de amostra para o presente projecto de 

investigação, ter-se-á em conta as variáveis sexo, idade, tipo de horário, duração do 

contrato e habilitações literárias. A informação sobre a amostra foi disponibilizada pelo 

departamento de Recursos Humanos da empresa em causa, sendo os dados relativos ao 

mês de Fevereiro de 2008. 

A proposta de amostra para este projecto de investigação é de 555 colaboradores 

de uma loja retalhista, situada na Grande Lisboa, pertencente a uma organização 

internacional que opera no comércio a retalho de móveis e artigos de decoração para o 

lar. A unidade de venda em causa está a funcionar em Portugal há mais de 4 anos. 

A amostra é constituída por 248 homens (44,7%) e 307 mulheres (55,3%), com 

uma média de idade de 30 anos, sendo a idade mínima 18 anos e a idade máxima 58 

anos. O tipo de contrato dos colaboradores pode ser a tempo inteiro, com 341 

colaboradores (61,4%) ou a tempo parcial, com 214 colaboradores (38,6%) e, quanto à 

duração do contrato, 402 colaboradores são efectivos (72,4%) e 153 estão a contrato a 

termo (27,6%), sendo que 149 (97,4%) têm contratos de 6 meses. Relativamente às 

habilitações literárias, 314 colaboradores (56,6%) têm o ensino secundário (12º ano), 

157 colaboradores (28,3%) têm o ensino preparatório (9º ano), 82 colaboradores 

(14,8%) têm o ensino superior (Bacharelato/Licenciatura ou superior) e 2 colaboradores 

(0,4%) têm o ensino básico (4º ano). Saliente-se que as variáveis “tipo de contrato” e 

“duração do contrato” pretendem, de uma certa forma, substituir uma variável mais 

usada neste tipo de investigações, chamada “tempo na organização”, na medida em que 

a empresa em causa não tem dados disponíveis para esta última variável. 

 

 

Medidas 

CCO. A medida de CCO proposta para este estudo é o Questionário de 

Comportamentos de Cidadania Organizacional desenvolvido por Rego (2002), que 

mede quatro dimensões ou categorias de cidadania: harmonia interpessoal (inclui 
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comportamentos corteses e respeitosos em relação a outros, e, também, uma atitude 

positiva relativamente a aspectos mais desagradáveis do trabalho - e.g. “está sempre a 

referir-se ao lado negativo das coisas, mais do que ao positivo”), conscienciosidade 

(grau com que o colaborador desempenha o seu trabalho com um sentido de 

responsabilidade e faz um uso eficaz das horas de trabalho - e.g. “desperdiça tempo em 

assuntos não relacionados com o trabalho”), espírito de iniciativa (refere-se à procura 

proactiva de soluções para os problemas, sugestões de melhoria, procura espontânea de 

auto-desenvolvimento e tendência para encontrar soluções para os problemas antes de 

apresentar ao seu superior - e.g. “mantém-se informado acerca do que se passa na 

organização”) e identificação com a organização (agrega comportamentos que reflectem 

um compromisso para com a função e a organização, bem como uma inclinação para 

fazer sacrifícios pessoais quando necessário para o bem da organização - e.g. “quando 

descobre oportunidades de negócio para a organização, comunica-as aos responsáveis”). 

Seria pedido aos participantes para responderem aos quinze itens do questionário 

através de uma escala de Likert de sete pontos (1 - “não se aplica rigorosamente nada”, 

2 – “não se aplica”, 3 – “aplica-se pouco”, 4 – “aplica-se alguma coisa”, 5 – “aplica-se 

bastante”, 6 – “aplica-se muito”, 7 - “aplica-se completamente”).  

Avaliação de desempenho. Esta medida seria obtida através da classificação da 

última avaliação de desempenho de cada colaborador participante. No caso da 

organização em estudo, a avaliação de desempenho é feita mediante quatro categorias: 1 

(não satisfaz os requisitos da função; não há renovação do contrato), 2 (satisfaz em parte 

os requisitos da função; há pontos a melhorar), 3 (satisfaz plenamente os requisitos da 

função) e 4 (excede os requisitos da função; considerado um “exemplo”). 

Intenção de turnover.   Escala de três itens de Camman, Fichman, Jenkins e 

Klesh (1979)1, com a seguinte proposta de tradução para português: (1) “Penso muitas 

vezes em deixar a organização onde actualmente trabalho”; (2) “É bastante provável que 

procure um novo emprego no próximo ano”; (3) Se pudesse escolher novamente, 

escolheria trabalhar na organização onde actualmente trabalho” (codificado de forma 

invertida). Os itens seriam respondidos através de uma escala de Likert de cinco pontos, 
                                                           
1
 Original da escala de três itens de Camman, Fichman, Jenkins e Klesh (1979, citados por Chen et al, 

1998): (1) “I often think of leaving the organization”; (2) “It is very possible that I will look for a new job 
next year”; (3) “If I may choose again, I will choose to work for the current organization”. 
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desde 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Seria calculada a média de 

cada um dos três itens para formar uma única escala para a medida de intenção de 

turnover. 

Turnover voluntário. Esta medida seria obtida através de uma lista, elaborada 

pelos Recursos Humanos, com os indivíduos que tinham saído voluntariamente da 

organização durante o último ano, a partir do início do estudo. 

Variáveis de controlo. As cinco variáveis demográficas (sexo, idade, tipo de 

horário, duração do contrato e habilitações literárias) são incluídas como variáveis de 

controlo para o estudo sobre a relação entre os CCO e o turnover, pois pesquisas 

anteriores mostraram estarem associadas com vários comportamentos organizacionais, 

incluindo os CCO e o turnover (e.g. Chen, 2004; Chen et al, 1998). Estas variáveis são 

usadas como variáveis de controlo pois o objectivo é testar a relação entre os CCO e o 

turnover, para além dos efeitos que estas variáveis possam ter nos comportamentos de 

turnover dos colaboradores (Chen et al, 1998). 

 

 

Procedimentos 

Para evitar os problemas derivados da variância do método comum (Podsakoff 

& Organ, 1986, citados por Chen et al, 1998), a informação acerca dos quatro 

componentes abrangidos pelas hipóteses (CCO, classificação da avaliação de 

desempenho, intenção de turnover e turnover voluntário) deverá ser obtida através de 

fontes diferentes, respectivamente, o responsável directo, o departamento de Recursos 

Humanos, os colaboradores e o departamento de Recursos Humanos.  

Um dos passos a efectuar será fazer um pedido formal de autorização à direcção 

da organização e solicitar a colaboração dos Recursos Humanos, assim como dos 

participantes, e a subsequente explicação dos objectivos do estudo e dos procedimentos 

de classificação, sendo aplicados dois questionários para a recolha dos dados. A escala 

de três itens de Camman, Fichman, Jenkins e Klesh (1979) deverá ser aplicada aos 

colaboradores, medindo a sua intenção de turnover, e o questionário de 

Comportamentos de Cidadania Organizacional de Rego (2002) deverá ser aplicado aos 

responsáveis directos de cada colaborador, medindo os CCO de cada colaborador. Seria 
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recolhido o turnover voluntário através do contacto directo com o departamento de 

Recursos Humanos: um ano após a aplicação dos questionários, a organização em causa 

enviaria uma lista com os indivíduos que tinham saído voluntariamente, juntamente 

com a classificação da sua última avaliação de desempenho (caso não tivesse havido 

uma avaliação de desempenho por um determinado colaborador ter saído 

voluntariamente da organização antes de terminar o seu primeiro contrato, os dados 

desse colaborador seriam aplicados apenas às hipóteses 2a e 2b do estudo). Escolheu-se 

o período de um ano pois estará no intervalo entre os 3 e os 10 meses, usados para 

outros estudos sobre o turnover (Chen, 2004; Chen et al, 1998), e os dois anos (cf. 

MacEvoy & Cascio, 1987, citados por MacKenzie, Podsakoff & Ahearne, 1998), 

igualmente usados nas pesquisas sobre turnover. 

Ambos os questionários seriam codificados de modo a que pudessem ser 

emparelhados. Assim, seria atribuído um número de código representando cada 

colaborador, sendo este número impresso nos questionários sobre intenção de turnover, 

dados aos colaboradores. Nos questionários sobre os CCO, dados aos responsáveis 

directos, seriam impressos os nomes de cada colaborador. 

Os questionários seriam entregues pessoalmente a cada colaborador e 

responsável directo. Para garantir aos participantes que as suas respostas não seriam 

reveladas a nenhum membro da sua unidade de trabalho, os questionários seriam 

recolhidos imediatamente após o seu preenchimento que, deste modo, seria feito durante 

o horário normal de trabalho. Para encorajar a cooperação dos participantes, estes 

seriam informados de que as suas respostas seriam anónimas e que a participação 

seriam voluntária. Para se saber quantos seriam os participantes, pedir-se-ia uma lista 

juntos dos Recursos Humanos com os colaboradores e seus responsáveis directos que 

aceitavam participar. Só se a díade colaborador-responsável estivesse completa é que 

ambos os participantes seriam tidos em conta para o estudo, através da entrega dos 

questionários para preenchimento.  
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RESULTADOS 

 

 Resultados previsíveis 

 O objectivo deste projecto é o de proporcionar um plano de investigação 

susceptível de ser aplicado em contexto organizacional onde seja relevante o estudo 

destas variáveis.  

 Em primeiro lugar, relativamente às variáveis apresentadas na Hipótese 1 – CCO 

e avaliação de desempenho – não tendo dados empíricos donde retirar conclusões, 

prevê-se, à luz dos estudos já realizados, que se confirme a relação entre ambas, ou seja, 

que os colaboradores que desempenhem mais CCO terão melhores resultados nas 

avaliações de desempenho do que os colaboradores que desempenhem menos CCO.  

 Em segundo lugar, em relação às variáveis propostas na Hipótese 2a e 2b – 

CCO, intenção de turnover e turnover voluntário – e não havendo, também aqui, 

resultados empíricos, prevê-se que se confirme a relação entre as variáveis, ou seja, que 

os colaboradores com níveis baixos de CCO apresentem uma maior intenção de 

turnover e uma maior percentagem de turnover voluntário. 

 

 

 Procedimentos estatísticos 

Para o teste das hipóteses, no caso da hipótese 1, interessa saber se os 

colaboradores que desempenham mais CCO têm melhores resultados nas avaliações de 

desempenho do que os colaboradores que desempenham menos CCO. Em primeiro 

lugar, em relação às quatro dimensões da medida de CCO deste projecto de estudo, 

estudos anteriores mostraram que, apesar das várias dimensões dos CCO serem distintas 

empiricamente, apresentam correlações muito elevadas. Por isso, será necessário 

calcular a média dos quinze itens que constituem o questionário dos CCO para obter um 

resultado global para cada colaborador. Tal significa que não serão consideradas as 

médias para cada uma das dimensões (harmonia interpessoal, conscienciosidade, 

espírito de iniciativa e identificação com a organização), visto que o que interessa para 

este projecto é o resultado compósito de CCO. Esta opção justifica-se pelas razões 

teóricas atrás mencionadas, onde se defende que as várias dimensões dos CCO podem 
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ser melhor encaradas enquanto indicadores de um factor geral de CCO se o objectivo 

for estimar a relação entre a medida de CCO e outras variáveis, como é o caso deste 

projecto. 

Depois, propõe-se a constituição de quatro grupos, conforme as quatro 

classificações da avaliação de desempenho: o grupo 1, composto pelos colaboradores 

que tiveram “1” na avaliação de desempenho, o grupo 2, composto pelos colaboradores 

que tiveram “2” na avaliação de desempenho, o grupo 3, composto pelos colaboradores 

que tiveram “3” na avaliação de desempenho, e, finalmente, o grupo 4, composto pelos 

colaboradores que tiveram “4” na avaliação de desempenho. Seguidamente, compara-se 

as médias de CCO de cada um dos grupos (1, 2, 3 e 4), para se saber se se pode 

confirmar a hipótese ou refutá-la. Para isso, propõe-se uma análise de variância, ao nível 

de significância p<0.01 e p<0.05. Se os colaboradores do grupo 4 tivessem as maiores 

médias de CCO, os do grupo 3 uma média de CCO superior à do grupo 2, e, os do 

grupo 1 a média mais baixa de CCO, poder-se-ia confirmar a hipótese. 

Relativamente às hipóteses 2a e 2b, pretende-se saber se os colaboradores com 

níveis baixos de CCO apresentam uma maior intenção de turnover e de turnover 

voluntário. Para o teste destas hipóteses, dever-se-ia efectuar uma análise de variância 

para verificar se o grupo dos colaboradores que evidenciavam vontade de sair da 

organização (após o tratamento das respostas às três questões da escala de Camman et 

al, 1979) e o grupo de colaboradores que tinham realmente saído da organização 

(mediante a lista fornecida pelos Recursos Humanos da organização) apresentavam uma 

média total de CCO baixa. Simultaneamente, ter-se-ia de verificar se existia efeito das 

variáveis de controlo (sexo, idade, tipo de horário, duração do contrato e habilitações 

literárias) nos resultados obtidos, igualmente através de análises de variância. 

De referir outro tipo de análise, embora não directamente relacionada com o 

teste das hipóteses, mas que é importante para a investigação. Nesta análise, inclui-se o 

estudo dos instrumentos, para se averiguar a sua adequabilidade para a amostra em 

questão. Assim, há que se calcular o coeficiente de precisão, através do método alfa de 

Cronbach, para o Questionário de Comportamentos de Cidadania Organizacional (Rego, 

2002) e para a escala de Camman, Fichman, Jenkins e Klesh (1979), para determinar a 

sua consistência interna para a amostra a estudar. Como, segundo Pestana e Gageiro 
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(2000, citados por Abreu, 2007), considera-se como indicador de uma boa consistência 

interna resultados superiores a 0.80, se os resultados desta análise de consistência 

interna forem iguais ou superiores a este valor, estas duas medidas serão instrumentos 

úteis para este estudo. 

Por fim, embora também não directamente relacionado com o teste das 

hipóteses, mas sim com o estudo do instrumento de CCO, será importante estudar as 

intercorrelações entre as dimensões de CCO tidas em conta neste projecto de 

investigação (harmonia interpessoal, conscienciosidade, espírito de iniciativa e 

identificação com a organização), através de uma análise factorial, para verificar se, 

efectivamente, estas dimensões estão ou não fortemente correlacionadas, e, deste modo, 

para se saber se podem ou não ser encaradas enquanto indicadores equivalentes dos 

CCO. 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 Este projecto de estudo sobre os Comportamentos de Cidadania Organizacional 

partiu do pressuposto, já aceite pela comunidade científica, de que os CCO são 

realmente relevantes para as organizações e para as pessoas que delas fazem parte. Por 

isso, estudar os efeitos dos CCO nas avaliações de desempenho dos colaboradores e na 

sua vontade ou não de continuar numa dada organização pode ser um tema interessante 

pelo seu carácter prático e complementar das práticas de Recursos Humanos de 

qualquer organização. Deste modo, caso se confirmassem as hipóteses formuladas, seria 

mais uma prova de que os CCO são importantes na vida organizacional e que é 

importante criar condições para o seu desenvolvimento por parte dos colaboradores. 

Esta poderia ser uma das funções dos especialistas em Psicologia dos Recursos 

Humanos, para uma maior sensibilização dos colaboradores e dos seus responsáveis. 

Tal como vários autores já o afirmaram, não deve haver um conjunto de funções bem 

delimitadas, mas sim “um amplo campo de acções, de conteúdo incerto, para o qual 

cada membro deve contribuir com todas as suas faculdades” (Rego, 2002, p. 188). 
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 Os Comportamentos de Cidadania Organizacional podem revelar ser uma base 

importante para bons desempenhos organizacionais e individuais. As chefias, em 

conjunto com os responsáveis de Recursos Humanos das organizações, poderão, ao 

contribuir para que os seus colaboradores adoptem mais CCO, ter nas suas mãos um 

instrumento valioso para poder prever e promover uma boa “saúde” organizacional. 

 Relativamente à primeira hipótese, a relação entre os CCO e a avaliação de 

desempenho, um factor importante é a ligação entre os CCO e as recompensas 

organizacionais (como é o caso de bons resultados na avaliação de desempenho) por 

parte das chefias.  

 Mas, será conveniente ligar o desempenho de CCO a recompensas? Alguns 

autores debruçaram-se sobre essa questão. Foi o caso do estudo de Hui, Lam & Law 

(2000), que demonstrou que essa ligação deverá ser feita cuidadosamente. Segundo a 

sua pesquisa, os colaboradores que percepcionavam os CCO como instrumentais para 

obter uma recompensa organizacional (neste caso, uma promoção) estavam mais 

propensos a desempenhar CCO antes da decisão de promoção. No entanto, também se 

descobriu que os colaboradores que encaravam os CCO como instrumentais para a 

obtenção da promoção estavam mais propensos a deixar de os desempenhar após a 

promoção do que os colaboradores que também viam os CCO como instrumentais, mas 

que não tinham sido promovidos, e que os colaboradores que não viam os CCO como 

instrumentais. Sendo assim, os autores propõem que as chefias evitem ligar os CCO a 

recompensas organizacionais formais, pois, logo que os colaboradores esperem uma 

recompensa por aquilo que desempenham, a contingência da recompensa poderá ditar a 

probabilidade destes virem a desempenhar CCO. Para além disso, nem sempre as 

chefias conseguem observar e a avaliar correctamente um comportamento enquanto 

CCO e, mesmo que o façam, nem sempre lhes é possível recompensar esse 

comportamento. Por conseguinte, para fazer com que os colaboradores desempenhem 

CCO pela sua própria iniciativa e de forma mais consistente, as chefias devem procurar 

“gerir” os CCO de acordo com as exigências de uma dada situação. Por exemplo, sendo 

o altruísmo mais necessário quando existe um grande número de novos colaboradores, e 

a conformidade quando se tem que finalizar um projecto importante, serão estes CCO 

que, nestas situações, deverão ser mais apreciados. 
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 Outra autora que se debruçou sobre a ligação entre recompensas e CCO foi 

Bergeron (2007). Na sua meta-análise, afirma que, embora os CCO indiciem serem 

bons para a organização e também para o indivíduo, as organizações tendem a 

recompensar os colaboradores com base no seu bom desempenho na tarefa. Como o 

desempenho na tarefa é prescritivo para a função, um desempenho positivo nesta área 

geralmente leva a resultados positivos, como boas avaliações de desempenho, aumentos 

salariais, bónus e promoções. Mas, na medida em que os CCO não são necessariamente 

prescritivos para a função, podem não ser recompensados da mesma forma que o 

desempenho na tarefa. Os dois tipos de desempenho não são independentes, pois 

despender tempo numa actividade vai trazer consequências na outra. 

Consequentemente, Bergeron defende ser muito possível que o tempo dispendido em 

CCO tenha um impacto negativo ao nível dos resultados do indivíduo, tais como 

compensações e avanço na carreira. Logo, despender tempo com CCO pode ser bom 

para a organização mas pode acarretar algumas consequências negativas para o 

indivíduo. 

Para combater este trade-off entre o desempenho na tarefa e os CCO, Bergeron 

propõe dois tipos de intervenções: ao nível do indivíduo e ao nível da organização. Ao 

nível individual, por exemplo, defende que os indivíduos propensos a realizar CCO 

devem ser mais selectivos acerca dos tipos de CCO que devem realizar, i.e., CCO que 

tenham reciprocidade, visíveis para a chefia ou que consumam menos tempo. Para além 

disso, os colaboradores também devem conhecer os critérios usados na determinação 

das avaliações de desempenho, aumentos salariais e promoções, e se estes resultados 

diferem entre os tipos de resultados. A nível organizacional, as chefias devem assegurar 

que os sistemas de recompensas reflectem todos os comportamentos do colaborador 

necessários para ajudar a organização a alcançar os seus objectivos. Isto significa 

reconhecer e recompensar diferentes tipos de contribuições. Ao recompensar mais o 

desempenho na tarefa, as organizações podem estar a fazer com que os seus 

colaboradores renunciem à realização de CCO, o que pode tornar tanto os colaboradores 

como as próprias organizações menos eficazes. 

Deste modo, tanto as chefias como os colaboradores devem ter em atenção a 

ligação entre os CCO e as recompensas organizacionais, para que os CCO mais eficazes 
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numa dada situação sejam desempenhados, o que leva a uma melhor eficiência 

organizacional e individual, resultando em chefias e colaboradores satisfeitos. 

 

 Em relação às hipóteses que estudam a ligação entre os CCO e a intenção de 

turnover e o turnover voluntário, o facto de os CCO serem determinantes no turnover 

pode ter um valor prático para as chefias. Por um lado, podem observar os níveis de 

CCO dos seus colaboradores para predizerem a sua intenção de turnover (Chen et al 

1998), o que já não podem fazer, por exemplo, relativamente à satisfação na função e ao 

empenhamento. Enquanto estas últimas, sendo atitudes, só podem ser inferidas, os 

CCO, sendo comportamentos, podem ser observados. Logo, na perspectiva das chefias, 

fazer com que os colaboradores se empenhem no desempenho de CCO é mais prático e 

realizável do que aumentar o seu nível de satisfação e empenhamento (Chen, 2004). 

 Por outro lado, para as chefias, também é mais útil ajudar os colaboradores a 

aumentar os seus níveis de CCO para, assim, haver um decréscimo de turnover (Chen et 

al, 1998). Segundo os autores, esta prática é eficaz pois está em sintonia com a teoria da 

dissonância cognitiva de Festinger (1957, citado por Chen et al, 1998): quando os 

colaboradores se sentem empenhados em realizar CCO, têm que admitir a si mesmos 

que têm atitudes positivas em relação à organização; logo, ao apresentar atitudes 

positivas em relação à organização, terão, consequentemente, menos vontade de sair da 

organização.  

 Por conseguinte, poderá ser importante para as chefias procurarem aumentar o 

nível de CCO dos seus colaboradores para diminuir o turnover, através, por exemplo, da 

promoção do seu envolvimento nas actividades organizacionais. E, segundo Chen 

(2004), será mais conveniente procurar aumentar mais os níveis de algumas dimensões 

de CCO do que de outras, pois, cada dimensão afecta a predição de turnover de 

diferentes maneiras. Por exemplo, a conscienciosidade e o altruísmo podem estar mais 

relacionados com a personalidade, enquanto a virtude cívica pode reflectir mais o 

envolvimento do colaborador com a organização. Deste modo, por exemplo, a virtude 

cívica pode predizer melhor o turnover do que a conscienciosidade e o altruísmo. 

  

 Concluindo, o estudo dos Comportamentos de Cidadania Organizacional pode já 

ter uma história considerável e muitos autores empenhados em fazê-la avançar. No 
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entanto, continua um pouco aquém de todas as suas potencialidades. Existem muitas 

áreas pouco estudadas e muitas conclusões importantes a serem daí retiradas. Isto 

porque o estudo dos CCO já provou ser uma ferramenta muito importante para a gestão 

de Recursos Humanos do futuro e para uma melhor compreensão dos trabalhadores. 

Seria interessante que os resultados da pesquisa dos CCO passassem a fazer parte das 

práticas de Recursos Humanos de forma corrente, pois, se a existência de CCO numa 

organização melhora o desempenho e o bem-estar dos colaboradores e aumenta a 

eficácia da própria organização, tal também poderá contribuir para o sucesso de todos os 

envolvidos. É este ciclo de eficácia e sucesso causado pela existência dos CCO que 

seria positivo apoiar e incrementar no seio das organizações. 
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