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RESUMO 

 

Essa dissertação pretende contribuir para o desenvolvimento de recursos organizacionais para 

o favorecimento de atitudes dos empregados, a partir de práticas de responsabilidade social 

empresarial (RSE). Estudando a percepção dos empregados de uma unidade de operações de 

empresa do setor de Energia localizada na Região Norte do Brasil, objetiva-se verificar a 

relação entre as práticas de RSE e a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional, 

a fim de propor diretrizes de RSE para aumentar a satisfação e o comprometimento dos 

empregados em empresas brasileiras. A pesquisa pode ser classificada como exploratória, 

bibliográfica, descritiva, de abordagem qualitativa. Adotou-se como estratégia para o estudo de 

caso único: revisão teórica da literatura, análise bibliométrica, observação direta e entrevistas 

realizadas com empregados na organização estudada. Os resultados descritivos obtidos nas 

entrevistas foram analisados por metodologia de análise de conteúdo. A discussão dos 

resultados buscou propor recomendações para melhoria da gestão e das práticas de RSE, 

comunicação organizacional e gestão de pessoas, destacando-se a proposição de diretrizes para 

organizações aumentarem a satisfação e o comprometimento dos empregados em função de 

desenvolvimento de práticas de RSE. Estima-se que esta pesquisa será de interesse para 

acadêmicos e profissionais de empresas, nas áreas de RSE e gestão de pessoas, pois a 

convergência desses conceitos e análises pode ser útil como referência para organizações de 

diversos setores. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial; empregados; satisfação no trabalho; 

comprometimento organizacional; diretrizes. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to contribute to the development of organizational resources to favor 

employee attitudes, based on corporate social responsibility (CSR) practices. Studying the 

perception of the employees of a business operations unit in the Energy sector, located in the 

Northern Region of Brazil, the objective is to verify the relationship between CSR practices 

and job satisfaction and organizational commitment, in order to propose guidelines for CSR to 

increase employee satisfaction and commitment in Brazilian companies. The research can be 

classified as exploratory, bibliographic, descriptive, qualitative approach. It was adopted as 

strategy for the single case study: theoretical review of the literature, bibliometric analysis, 

direct observation and interviews with employees in the organization studied. The descriptive 

results obtained in the interviews were analyzed by content analysis methodology. The 

discussion of the results sought to propose recommendations to improve CSR management and 

practices, organizational communication and people management, highlighting the proposal of 

guidelines for organizations to increase employee satisfaction and commitment in the 

development of CSR practices. It is estimated that this research will be of interest to academics 

and business professionals in the areas of CSR and people management, since the convergence 

of these concepts and analyzes can be useful as reference for organizations in different sectors. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Employees; Job satisfaction; Organizational 

commitment. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Modelo de RSE proposto por Archie Carroll .......................................................... 21 

Figura 2 - Desenvolvimento de conceitos relacionados à RSE ................................................ 23 

Figura 3 - Evolução quantitativa de artigos de RSE na literatura de gestão ............................ 24 

Figura 4 - Princípios do Pacto Global da ONU ........................................................................ 29 

Figura 5 - Temas da Agenda 2030 da ONU ............................................................................. 30 

Figura 6 - Organização estrutural da ISO 26000 ...................................................................... 32 

Figura 7 - O modelo de relato integrado do IIRC..................................................................... 34 

Figura 8 - Fatores que afetam a satisfação dos empregados..................................................... 40 

Figura 9 - Modelo conceitual de satisfação no trabalho ........................................................... 42 

Figura 10 - Mediadores e catalizadores da Satisfação no Trabalho. ........................................ 42 

Figura 11 - Categorias de fatores que influenciam a Satisfação no Trabalho. ......................... 44 

Figura 12 - Antecedentes do Comprometimento Organizacional em suas diferentes 

dimensões: afetiva, instrumental e normativa. ......................................................................... 49 

Figura 13 - Modelo tridimensional de comprometimento organizacional com antecedentes e 

correlação com consequências.................................................................................................. 50 

Figura 14 - Evolução das publicações utilizando as palavras-chave selecionadas ................... 55 

Figura 15 - Evolução das publicações dos artigos selecionados na pesquisa bibliométrica. ... 56 

Figura 16 - Periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema da pesquisa ... 57 

Figura 17 - Artigos da pesquisa bibliométrica com maior número de citações ....................... 58 

Figura 18 - Etapas para planejamento e implementação das entrevistas .................................. 69 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Organização estrutural da dissertação ..................................................................... 20 

Quadro 2 - Resumo dos estudos sobre RSE, satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional ........................................................................................................................... 62 

Quadro 3 - Resultados alcançados na revisão da literatura com relação à questão objetivos e 

hipóteses da pesquisa ................................................................................................................ 64 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Parâmetros das pesquisas realizadas na base Scopus em maio de 2016 ................. 55 

Tabela 2 - Participantes das entrevistas e pesquisa sobre RSE, satisfação e comprometimento 

dos empregados ........................................................................................................................ 73 

Tabela 3 - Perfil dos participantes das entrevistas e pesquisa sobre RSE, satisfação e 

comprometimento dos empregados .......................................................................................... 74 

Tabela 4 - Resultados de acordo com as categorias da PCSR-Scale. ....................................... 84 

Tabela 5 - Avaliação do cumprimento da legislação trabalhista pelos entrevistados .............. 91 

Tabela 6 - Unidades de análise sobre práticas trabalhistas que guardam relação com a gestão 

de prestadores de serviços terceirizados ................................................................................... 94 

Tabela 7 - Unidades de análise ligadas à comportamento ético e conduta............................. 101 

Tabela 8 - Avaliação de equilíbrio entre vida pessoal e profissional entre os entrevistados . 106 

Tabela 9 - Unidades de análise ligadas à investimento em projetos sociais........................... 112 

Tabela 10 - Unidades de análise ligadas ao apoio a causas sociais ........................................ 116 

Tabela 11 - Unidades de análise ligadas a lucratividade ........................................................ 125 

Tabela 12 - Avaliação dos principais fatores que favorecem o clima organizacional ........... 130 

Tabela 13 - Principais unidades de análise relacionadas à satisfação com trabalho .............. 133 

Tabela 14 - Principais unidades de análise ligadas ao sentimento do empregado com relação à 

empresa ................................................................................................................................... 137 

Tabela 15 - Principais unidades de análise ligadas ao significado pessoal de trabalhar na 

empresa ................................................................................................................................... 138 

Tabela 16 - Principais unidades de análise ligadas ao custo de saída ou decisão pessoal de 

deixar a empresa ..................................................................................................................... 141 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA ......................................................................... 14 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA ........................................................................................... 15 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA ....................................................................................... 15 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA ...................................................................................... 16 

1.4.1 Objetivo geral ............................................................................................................... 16 

1.4.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 16 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA ................................................ 16 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ................................................................................ 18 

1.7 HIPÓTESES DA PESQUISA ...................................................................................... 18 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................. 19 

2 EMPRESA E GESTÃO DE PESSOAS: A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

PERSPECTIVA DOS EMPREGADOS ................................................................... 14 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E A RELAÇÃO ENTRE AS 

EMPRESAS E SEUS STAKEHOLDERS NA CONTEMPORANEIDADE ................ 14 

2.1.1 Evolução da Responsabilidade Social das Empresas: resgate da literatura .................. 15 

2.1.2 Fatores que levam à adoção de práticas de RSE ........................................................... 25 

2.1.3 Políticas, normas e tendências em RSE ........................................................................ 28 

2.1.4 Abordagem da RSE focada nos stakeholders ............................................................... 35 

2.2 A PERCEPÇÃO PELOS EMPREGADOS A RESPEITO DAS PRÁTICAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS: IMPACTOS NA SATISFAÇÃO 

NO TRABALHO E NO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL ................. 37 

2.2.1 Satisfação no trabalho ................................................................................................... 38 

2.2.2 Comprometimento organizacional dos empregados ..................................................... 47 

2.3 PESQUISA BIBLIOMÉTRICA ................................................................................... 53 

2.3.1 Base de dados ............................................................................................................... 53 

2.3.2 Período coberto pela análise ......................................................................................... 54 

2.3.3 Escolha das palavras-chave .......................................................................................... 54 

2.3.4 Seleção dos artigos para a pesquisa .............................................................................. 56 

2.4 PERCEPÇÃO SOBRE RSE E EFEITOS SOBRE OS EMPREGADOS: 

CONCLUSÕES DA REVISÃO DA LITERATURA E PONTOS PARA 

APROFUNDAMENTO ................................................................................................ 59 

2.4.1 Indicações da literatura sobre a relação entre RSE, satisfação e comprometimento dos 

empregados ................................................................................................................... 60 

2.4.2 Resultados alcançados na revisão da literatura ............................................................. 63 



 
 

3 MÉTODO DE PESQUISA ......................................................................................... 65 

3.1 DEFINIÇÃO DA PESQUISA ...................................................................................... 65 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA QUALITATIVA: ESTUDO DE CASO ÚNICO ..... 66 

3.3 METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS: ENTREVISTA .................................. 68 

3.3.1 Pré-teste da ferramenta de pesquisa .............................................................................. 72 

3.3.2 Critério e seleção dos participantes da pesquisa ........................................................... 72 

3.3.3 Aplicação do instrumento de pesquisa ......................................................................... 75 

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS: ANALISE DE CONTEÚDO ........ 75 

3.4.1 Categorias de análise .................................................................................................... 77 

3.4.2 Codificação e ordenamento .......................................................................................... 78 

3.5 FERRAMENTA DE PESQUISA: DEFINIÇÃO OPERACIONAL DOS 

CONSTRUTOS E ROTEIRO DE ENTREVISTA ...................................................... 79 

3.5.1 O conceito de RSE na perspectiva dos empregados ..................................................... 79 

3.5.2 Avaliação da percepção das práticas de RSE ............................................................... 81 

3.5.3 Operacionalização da satisfação no trabalho ................................................................ 82 

3.5.4 Operacionalização do comprometimento organizacional dos empregados .................. 82 

3.5.5 Roteiro para entrevistas em profundidade .................................................................... 82 

4 RESULTADOS ........................................................................................................... 83 

4.1 A DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DOS EMPREGADOS .......................................................................... 83 

4.2 ASPECTOS DE RSE INTERNA E IMPACTOS NA SATISFAÇÃO E NO 

COMPROMETIMENTO ............................................................................................. 87 

4.2.1 Treinamento e formação profissional ........................................................................... 87 

4.2.2 Cumprimento da legislação trabalhista ......................................................................... 90 

4.2.3 Respeito à pessoa com deficiência e equidade de gênero e raça .................................. 95 

4.2.4 Comportamento ético e conduta ................................................................................. 101 

4.2.5 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional ................................................................ 105 

4.2.6 Cuidado com o meio ambiente ................................................................................... 108 

4.3 PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE RSE EXTERNA .......... 110 

4.3.1 Investimento em projetos sociais ................................................................................ 111 

4.3.2 Apoio a causas sociais ................................................................................................ 115 

4.3.3 Relacionamento comunitário ...................................................................................... 119 

4.3.4 Desenvolvimento de fornecedores .............................................................................. 122 

4.3.5 Rentabilidade e lucratividade ..................................................................................... 124 

4.4 INFLUÊNCIA DA RSE NA SATISFAÇÃO DOS EMPREGADOS ........................ 129 

4.5 INFLUÊNCIA DA RSE NO COMPROMETIMENTO DOS EMPREGADOS ....... 135 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 145 



 
 

5.1 PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA GESTÃO ................................................. 157 

5.1.1 Treinamento introdutório à RSE para todos os empregados da organização ................ 157 

5.1.2. Adoção de anexo de RSE para fiscalizar a aplicação de práticas trabalhistas ............. 158 

5.1.3 Plano de comunicação para ações de diversidade e combate à discriminação .............. 159 

5.1.4 reporte periódicos da apuração de violações éticas e casos de corrupção ..................... 159 

5.1.5 Plano de comunicação para aspectos de segurança e gestão ambiental ........................ 160 

5.1.6 Concentrar o investimento em projetos sociais na área de influência ........................... 160 

5.1.7 Plano de comunicação para causas sociais apoiadas pela empresa ............................... 161 

5.1.8 Manter ferramentas e fóruns com comunidades, envolvendo empregados ................... 162 

5.1.9 Comunicar de forma transparente escolhas de negócio e resultados econômicos ........ 163 

6 CONCLUSÕES ......................................................................................................... 164 

6.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA .......................................................... 165 

6.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA PESQUISA .......................................................... 166 

6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ...................................................... 167 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 169 

APÊNDICE A - DETALHAMENTO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

BIBLIOMÉTRICA ................................................................................................... 182 

APÊNDICE B - FERRAMENTA DE PESQUISA ............................................................ 185 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos temas mais relevantes na discussão sobre o papel social da sociedade recai 

sobre a necessidade de as empresas participarem ativamente na busca do equilíbrio com os 

contextos social e ambiental nos locais onde atuam e com relação às pessoas e grupos que são 

diretamente interessados e impactados por suas atividades (TENÓRIO, 2015). 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está na agenda de múltiplos atores sociais e sua 

importância continua a crescer (ALLED; QUELHAS, 2009).  

Nas últimas décadas, as empresas em todo o mundo têm sido pressionadas a adotar 

comportamentos de gestão mais socialmente responsável (WADDOCK, 2008) – ou seja, os 

consumidores passaram a evitar o que eles veem como produtos ou serviços socialmente 

irresponsáveis; investidores que começaram a preferir investimentos socialmente responsáveis; 

futuros empregados que começaram a revelar uma preferência por empregadores responsáveis. 

A adoção de um comportamento empresarial socialmente responsável é uma forma 

das empresas para se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, o que por sua 

vez tem impacto sobre todos os seus públicos de interesse (ALLEDI FILHO, 2002; TURKER, 

2009). Nas últimas quatro décadas, desenvolveu-se um razoável consenso em torno da ideia de 

que empresas são atores sociais decisivos no contexto socioeconômico e o movimento para o 

desenvolvimento sustentável só é possível se houver envolvimento efetivo das grandes 

corporações no processo (CLARKSON, 1995). 

No Brasil, o interesse e a implementação de práticas de gestão em RSE é bastante 

recente, mas está ganhando mais visibilidade e força todos os dias. O que distingue o significado 

atual da RSE das iniciativas sociais anteriores é o pressuposto explícito de múltiplas 

responsabilidades para com a sociedade, demandando relacionamento transparente com seus 

diversos stakeholders (CARROLL, 1999; ALLEDI FILHO; QUELHAS, 2009). 

Apesar da forte ênfase da comunidade empresarial na adoção de responsabilidades 

sociais diversificadas, o debate sobre o papel das empresas na sociedade contemporânea está 

longe de ser fechado, indo em direção a uma noção de responsabilização e cumprimento das 

obrigações para com múltiplas partes interessadas, e não exclusivamente os acionistas 

(DONALDSON; PRESTON 1995; SEN, BHATTACHARYA; KORSCHUN, 2006; COSTA; 

MENICHINI, 2013). 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Um dos temas mais relevantes na discussão sobre o papel social da sociedade recai 

sobre a necessidade de as empresas participarem ativamente na busca do equilíbrio com os 

contextos sociais e ambientais nos locais onde atuam e com relação às pessoas e grupos que são 

diretamente interessados e impactados por suas atividades – além de promover o crescimento 

econômico, como forma de obtenção de melhores níveis de desenvolvimento. 

Contudo, a relação entre RSE, atitudes e comportamentos dos empregados ainda é 

pouco pesquisado e muitas vezes é uma relação que não é sequer explorada nas empresas. Os 

estudos em língua portuguesa têm negligenciado a RSE como um antecedente potencial de 

atitudes de trabalho e comportamentos dos empregados (AL-BDOUR, NASRUDDIN; LIN, 

2010; AL-BDOUR; ALTARAWNEH, 2012; DUARTE, MOURO; NEVES, 2010; DUARTE; 

NEVES, 2012). Como consequência, pouco ainda se sabe sobre a relação entre estas variáveis 

– como, por exemplo, a influência da responsabilidade social como fator de motivação ou bem-

estar do trabalhador, assim como fatores psicológicos que potencialmente atuem como variáveis 

intervenientes (GOMES, 2003; ZANELLI, BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 

Entendendo esta lacuna existente na literatura como um campo relevante de pesquisa, 

estudiosos começaram, principalmente nos últimos 10 anos, a estudar mais profundamente essa 

relação, em diferentes países (COLLIER; ESTEBAN, 2007; SHAFER; FUKUKAWA; LEE, 

2007; RETTAB; BRIK; MELLAHI, 2009; TURKER, 2009; DAVIES; CRANE, 2010; 

DUARTE, MOURO; NEVES, 2010; GOND, 2010; VITELL; RAMOS HIDALGO; 

NISHIHARA, 2010; ELLEMERS et al., 2011; GODOS-DIEZ; FERNÁNDEZ-GAGO; 

MARTÍNEZ-CAMPILLO, 2011; HANSEN, 2011; TZINER et al., 2011; BAUMAN; 

SKITKA, 2012; LEE; PARK; LEE, 2013; ODUMERU, 2014; SENASU; VIRAKUL, 2014). 

Busca-se formas de delinear melhor os impactos das práticas e da atuação das empresas em 

responsabilidade social sobre atitudes e comportamentos dos empregados. 

Essas duas dimensões – refletidas em construtos teóricos da Psicologia Social e das 

Organizações, tais como satisfação com o trabalho e comprometimento organizacional – são de 

suma importância para as ciências da gestão na medida em que  constituem indicadores 

importantes de relacionamento entre organização e empregado, podendo refletir no 

comprometimento organizacional do mesmo (KIRKMAN; SHAPIRO, 2001; COSTA, 2003; 

GOMES, 2003; SILVA, 2003; TURKER, 2009; ARAÚJO, 2010; ELLEMERS et al., 2011;  

TEIXEIRA, 2012). 
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Tais fatores podem estar relacionados à RSE tanto em nível organizacional e quanto 

em nível individual – por exemplo, saúde física e psicológica, existência de discriminação por 

gênero, raça ou percepção pessoal de que decisões não são tomadas de forma ética (VITELL; 

PAOLILLO, 2004; ELLEMERS et al., 2011). 

 A busca contínua dos gestores de formas inovadoras para gerar maior satisfação e 

comprometimento dos empregados em um mercado competitivo envolveria a abordagem por 

questões que contemplem de forma mais sistêmica a relação do empregado com a empresa, na 

medida em que satisfação e comprometimento permitem alcançar padrões mais elevados de 

funcionamento e alargar a vantagem competitiva (MATOS, 2005; QUELHAS et al., 2006; 

MURILLO; LOZANO, 2006; DAVIES; CRANE, 2010; QUELHAS; SILVA; LONGO, 2010; 

EL AKREMI et al., 2017). A identificação de situações que favoreçam atitudes de trabalho 

positivo é vital para a sustentabilidade e crescimento das empresas. 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Este estudo busca entender como os empregados1 percebem as práticas de 

responsabilidade social empresarial - RSE nas organizações, e de que forma essa percepção 

influencia suas atitudes no trabalho. Especificamente, procura-se compreender em que medida 

as práticas de RSE impactam dois construtos clássicos da literatura de recursos humanos de 

gestão de pessoas – satisfação no trabalho e comprometimento organizacional – assim como 

relacionar que iniciativas as organizações podem tomar e que diretrizes devem utilizar para 

influenciar positivamente esses dois construtos. 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: 

 Como as práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) se relacionam às 

atitudes dos empregados, e que conjunto de diretrizes devem ser aplicadas nas 

decisões estratégicas na gestão de pessoas para promover a satisfação no 

trabalho e ao comprometimento organizacional? 

                                                 
1 Nessa dissertação, optou-se pela utilização do termo “empregado” em vez de outros comumente utilizados na 

literatura sobre gestão de pessoas (funcionários, trabalhadores, empregados etc), para designar as pessoas 

contratadas diretamente pela empregadora, adotando a padronização terminológica aceita na empresa na qual 

foi realizada a pesquisa. Assim, o termo empregado não se refere, no presente trabalho, a profissionais 

contratados por empresas que terceirizam serviços – sendo que o conjunto formado por empregados e 

profissionais prestadores de serviços terceirizados será chamado de força de trabalho. 
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1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Essa dissertação tem por objetivo analisar a relação entre as práticas de 

responsabilidade social empresarial (RSE) e as atitudes dos empregados, e desenvolver um 

conjunto de diretrizes para a obtenção da satisfação no trabalho e do comprometimento 

organizacional nas empresas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Visando estruturar a pesquisa e o alcance do objetivo principal, definem-se neste 

tópico os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar conceitos e fundamentos teóricos inerentes à responsabilidade social nas 

empresas, satisfação no trabalho e comprometimento dos empregados; 

 Desenvolver um instrumento de pesquisa qualitativa que permita compreender 

como práticas de RSE podem impactar a satisfação no trabalho e o 

comprometimento dos empregados; 

 Analisar e organizar os conceitos identificados na literatura sobre o tema na forma 

de um conjunto de “Diretrizes de RSE para aumentar a satisfação e o 

comprometimento dos empregados” em empresas brasileiras. 

 Disponibilizar diretrizes de RSE para a melhoria da satisfação no trabalho e 

comprometimento dos empregados em organizações brasileiras. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Esse projeto de pesquisa envolve aspectos teóricos oriundos de pelo menos dois 

campos de pesquisa distintos e já, cada um à sua maneira, bem delimitados. Por mais de três 

décadas, aspectos e elementos correlacionados ao comprometimento no trabalho já vêm 

recebendo acentuada atenção de pesquisadores e estudiosos das organizações. Parte desses 

estudos enfatizará a natureza de cada base do comprometimento (afetiva, instrumental e 

normativa) com aspectos da organização que estão para além da compensação financeira pelo 

trabalho realizado.  
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Nesse sentido, dimensões ligadas à RSE são entendidas como variáveis independentes 

que podem influenciar a relação do indivíduo com a sua organização de trabalho. 

Especificamente, serão discutidos os conceitos de atitudes e satisfação no trabalho, assim como 

de compromisso organizacional. 

Há poucos estudos empíricos, mesmo na literatura internacional, conduzidos para 

examinar o impacto da RSE sobre os empregados e, especificamente, suas atitudes com relação 

ao trabalho (AL-BDOUR; ALTARAWNEH, 2012). No Brasil, não foram encontrados 

trabalhos (quando da elaboração desse projeto) que relacionassem de forma específica e 

sistemática essas variáveis. Espera-se que esse trabalho contribua para aumentar a 

compreensão, por parte da academia e das empresas, a respeito de qual seja o impacto das 

atividades de RSE sobre as atitudes e comportamentos de uma parte interessada fundamental 

para o funcionamento e o bom desempenho das empresas. 

Estes argumentos são apoiados por estudos disponíveis na literatura internacional que 

sugerem que atividades de RSE podem ajudar a estabelecer um vínculo entre a organização e 

seus empregados (DUARTE, MOURO; NEVES, 2010; GOND, 2010; VITELL; RAMOS 

HIDALGO; NISHIHARA, 2010; GODOS-DIEZ; FERNÁNDEZ-GAGO; MARTÍNEZ-

CAMPILLO, 2011; DUARTE; NEVES, 2012). Uma contribuição científica importante que se 

espera obter deriva da noção de que, embora todas as dimensões de RSE possam estar 

significativamente associadas à satisfação e à implicação dos empregados em empresas 

brasileiras, quando analisadas num modelo sistemático e integrado pode-se conseguir delinear 

diferentes capacidades de explicação destas atitudes de trabalho. 

A utilização de uma abordagem multidimensional à medição do conceito de RSE 

permite verificar a existência de uma relação entre as suas diferentes dimensões e as variáveis 

estudadas de atitudes relacionadas às atitudes dos empregados com relação ao trabalho. Como 

se verá na análise bibliométrica sobre o tema, a literatura de estudos a respeito da incorporação 

das práticas da RSE nas organizações apresenta lacunas, A presente pesquisa procura preencher 

uma dessas lacunas, no que se refere a orientações para gestão de práticas e aspectos de RSE 

de modo a influenciar positivamente as atitudes dos empregados nas organizações brasileiras. 

A proposta de “Diretrizes de RSE para aumentar a satisfação e o comprometimento 

dos empregados” atende a uma necessidade percebida tanto na literatura brasileira sobre 

Sistemas de Gestão, quanto das empresas – não apenas da organização estudada, como também 

das empresas brasileiras que já procuram incorporar práticas de RSE na sua gestão. 

Considerando a perspectiva desse produto da dissertação, a expectativa é contribuir para que as 
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empresas possam adequar sua gestão em RSE de forma a potencializar efeitos dessa última em 

favor do processo de gestão de pessoas. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Devido ao foco da pesquisa estar relacionado à área de Responsabilidade Social das 

Empresas e de Gestão de Pessoas, especificando o tema de comprometimento e satisfação no 

trabalho, optou-se por restringir o campo de aplicação a um grupo de empregados de uma 

determinada área geográfica. A pesquisa de campo se concentrará em uma grande empresa 

brasileira do setor de Energia. 

Considerou-se que, pelas especificidades regionais, é importante concentrar a questão 

problema não na organização como um todo, mas em uma unidade de operações localizada na 

Região Norte do Brasil – e cuja atuação atende, além dos estados dessa região, Maranhão, Piauí 

e Ceará. Mais especificamente, está delimitada a um grupo de profissionais que trabalham na 

unidade de operações dessa organização, sendo que a unidade tem sede em Manaus, com 

plantas industriais localizadas na capital e no interior do estado. Esse entendimento parte da 

preocupação de que características do contexto regional influenciem a percepção das práticas 

de RSE – constituindo, portanto, um estudo de caso único (YIN, 2015). 

 

1.7 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Conforme Leedy (2000), uma vez definido o problema da pesquisa, o passo seguinte 

consiste na formulação de hipóteses que, a priori, poderiam resolver o problema proposto e que 

servem para orientar as etapas subsequentes do projeto de pesquisa. 

Para responder à questão central da pesquisa e alcançar os objetivos propostos, são 

duas as hipóteses: 

 Hipótese 1: A percepção das práticas de RSE influencia a satisfação dos empregados 

no trabalho. 

 Hipótese 2: A percepção das práticas de RSE influencia o comprometimento dos 

empregados com relação à organização. 

A hipótese geral subjacente é que as percepções do envolvimento das empresas na 

RSE promovem a construção de uma imagem corporativa mais positiva, tendo, assim, uma 

influência positiva na avaliação dos empregados sobre sua situação de trabalho e compromisso 

para com a organização. 
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Além disso, espera-se que as conclusões possam responder às seguintes hipóteses: 

 Hipótese 3: As práticas de RSE interna têm maior influência sobre a satisfação e no 

comprometimento dos empregados do que as práticas de RSE externa. 

 Hipótese 4: As práticas de RSE têm maior influência sobre o sobre a dimensão 

afetiva do comprometimento dos empregados do que sobre as dimensões normativa 

e instrumental. 

O foco será nos processos sócio psicológicos, a partir da percepção e das atitudes dos 

empregados com relação a empresa, e não no exame do envolvimento factual da empresa em 

atividades e práticas de RSE. Serão analisadas como as percepções dos empregados sobre a 

RSE, que são interpretadas e debatidas no local de trabalho, influenciam suas atitudes no, 

focando na satisfação no trabalho e no comprometimento organizacional (BRAMMER; 

MILLINGTON; RAYTON, 2007; ELLEMERS et al., 2011; GLAVAS; KELLEY, 2014). 

 

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a estrutura deste trabalho, a partir da articulação entre 

os principais construtos que se pretende abordar e discutir, relacionados com o problema e os 

objetivos da pesquisa. A maioria dos estudos revisados que abordam empiricamente a relação 

entre aspectos e práticas de RSE e seus impactos na satisfação no trabalho e/ou no 

comprometimento organizacional utilizam, como metodologia, análises multifatoriais como 

forma de buscar correlações estatísticas a partir de surveys online ou aplicação de questionários, 

na maior dos casos utilizando método de equações estruturais. 

Esse conjunto de estudos sugere é a existência de correlação positiva entre o 

desempenho percebido nas empresas pelos seus empregados, em termos de RSE, e dimensões 

de comprometimento dos indivíduos para com suas organizações empregadoras. Além disso, 

os estudos parecem indicar que a relação entre a RSE e a dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional guardam uma relação maior do que as dimensões instrumental e normativa.  

As etapas que compõem este estudo estão distribuídas em três grandes grupos: 1) 

revisão da literatura e identificação do estado atual das práticas e da pesquisa sobre o tema 

(capítulos 1 e 2); 2) formatação de ferramenta metodológica para estudo exploratório sobre 

percepção dos empregados sobre a responsabilidade social e avaliação de sua influência sobre 

atitudes e comportamentos (capítulo 3); e 3) apresentação do estudo de caso, discussão dos 

resultados, avaliação da ferramenta e conclusões (capítulos 4, 5 e 6). 
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Quadro 1- Organização estrutural da dissertação 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).  
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A primeira etapa da pesquisa corresponde ao levantamento da literatura sobre RSE e 

atitudes com relação ao trabalho, com a finalidade de identificar os aspectos teóricos e 

metodológicos comuns e díspares na abordagem desses assuntos, assim como uma revisão 

sistemática dos estudos recentes que relacionam os dois temas.  

Do mesmo modo, essa etapa fornece subsídios e parâmetros para a estruturação do 

método de pesquisa, bem como para a construção do modelo de apoio à análise para tomada de 

decisão que melhor considere a influência das demonstrações de responsabilidade e 

desempenho social das empresas no impacto sobre as atitudes e comportamentos dos 

empregados. Nessa etapa, será apresentado ainda o resultado da pesquisa bibliométrica, por 

busca de palavras-chave. 

A pesquisa bibliométrica será realizada através da aplicação do método webbliomining 

efetuada na base Scopus, com o objetivo de analisar as referências dos artigos, com base em 

ferramentas de acesso e busca de dados bibliográficos através da internet. A proposta será 

aplicada para a definição de um conjunto inicial de referências bibliográficas, visando a uma 

investigação mais aprofundada sobre os temas Responsabilidade Social, Satisfação com o 

Trabalho e Comprometimento Organizacional.  

Posteriormente, será apresentado o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, onde 

são descritos os meios utilizados para obtenção dos resultados da dissertação, como método e 

instrumentos de pesquisa, assim como os procedimentos utilizados para seleção e tamanho da 

amostra, tratamento e análise dos resultados. 

Os resultados apresentarão detalhadamente o curso da pesquisa e os dados que 

subsidiam as conclusões da análise de conteúdo das entrevistas realizadas. A análise e discussão 

dos resultados será feita a seguir, contextualizando-os dentro do caso estudado e avaliando 

possibilidades de aplicação em diferentes contextos, dentro da mesma empresa e fora dela. Na 

discussão dos resultados, serão apresentadas as Diretrizes de RSE para aumentar a satisfação e 

o comprometimento dos empregados, juntamente com a discussão dos resultados. 

Ao final, serão apresentados aspectos relevantes para a pesquisa, considerando a 

discussão dos dados e as possibilidades de aplicação do produto desenvolvido – Diretrizes de 

RSE para aumentar a satisfação e o comprometimento dos empregados – bem como as 

indicações para aprofundamento futuro dos estudos sobre o tema, da ferramenta de pesquisa 

desenvolvida e das diretrizes aplicáveis para a gestão de RSE nas empresas. 

Por fim, apresentam-se as referências e os apêndices. 
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2 EMPRESA E GESTÃO DE PESSOAS: A RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

PERSPECTIVA DOS EMPREGADOS 

 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E A RELAÇÃO ENTRE AS 

EMPRESAS E SEUS STAKEHOLDERS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Nas últimas décadas, as empresas em todo o mundo têm sido pressionadas a adotar 

práticas mais responsáveis de gestão, principalmente em função do tipo de relacionamento que 

desenvolvem com seus stakeholders ou partes interessadas. Especialmente no caso das grandes 

corporações, parece haver maior sensibilização para os benefícios decorrentes de 

comportamentos socialmente responsáveis, incluindo aumento das vendas e quota de mercado, 

posicionamento de marca reforçada e participação em rankings voltados para investidores. 

Tais transformações na esfera dos negócios estão, até certo ponto, relacionadas a 

mudanças que estão ocorrendo progressivamente nas sociedades. Consumidores passaram 

preferir produtos ou serviços fornecidos por empresas mais responsáveis ou sustentáveis; 

investidores que começaram a se interessar por empresas ou carteiras de investimentos 

formadas por empresas com melhores práticas de responsabilidade social; Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) cobram continuamente dos governos e empresas mais transparência e 

possibilidades de controle social; assim como futuros empregados que começaram a revelar 

uma preferência para os empregadores socialmente responsáveis (VAN MARREWIJK, 2003; 

VITELL; PAOLILLO, 2004; ALLEDI FILHO; QUELHAS, 2009).  

Apesar de não ser um fenômeno novo, a responsabilidade social empresarial (RSE) 

ganhou maior visibilidade nos últimos anos (CARROLL, 1999; WADDOCK, 2008), tanto na 

academia – com mais estudos sobre o tema (BAKKER, GROENEWEGEN; DEN HOND, 

2005; DAHLSRUD, 2008; CARROLL; SHABANA, 2010) – quanto no nível das corporações 

– com o desenvolvimento de associações (Instituto Ethos, GIFE, CEBDS, dentre outras) e 

implementação de departamentos nas empresas (KPMG, 2015; TENÓRIO, 2015).  

Também em escala crescente, as empresas estão adotando novas práticas de gestão e 

governança, códigos de conduta e padrões internacionais de atuação (ALLEDI FILHO; 

QUELHAS, 2009) apresentando sistemáticas para relacionamento comunitário, relatórios de 

sustentabilidade, sistemas de monitoramento e avaliação para demonstrar suas ações no campo 

da RSE. Nesse sentido, o que distingue o significado atual da RSE do estágio anterior seria, em 

síntese, o reconhecimento explícito das responsabilidades de múltiplas responsabilidades para 

com a sociedade e a tentativa de gerir estrategicamente certos temas e preocupações de diversos 

stakeholders em ambientes sociais complexos (VAN MARREJICK, 2003; DUARTE, 2011). 
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A adoção de um comportamento empresarial socialmente responsável é uma forma 

das empresas se tornarem agentes ativos do desenvolvimento da sociedade. Estudiosos desse 

tema argumentam que as organizações não podem escapar, na contemporaneidade, das 

responsabilidades inerentes às suas atividades e impactos e espera-se fazer uso de seus recursos 

para contribuir para o bem-estar social; eles têm um papel fundamental a desempenhar na 

construção de sociedades desenvolvidas. Contudo, nem sempre foi assim. De acordo com 

Tenório (2015), podemos delinear distintos momentos históricos para a RSE. 

No restante deste capítulo, será contextualizada a RSE a partir do papel que as 

empresas desempenham hoje na sociedade, começando por uma perspectiva histórica de como 

o conceito emergiu e sua investigação evoluiu desde a década de 1950. Tal abordagem é 

interessante para contextualizar as múltiplas forças presentes num campo social tão complexo, 

como o empresarial, assim como as pressões que as empresas enfrentam para introduzir RSE 

em sua estratégia de negócios. 

Nesse sentido, será explorada – sem a preocupação de ser exaurir o tema – as teorias 

mais importantes que ajudaram a conceituar esse campo de pesquisa, assim como uma 

perspectiva mais prática sobre como as empresas têm conseguido integrar a RSE na sua 

estratégia de negócio. Serão ainda apresentados padrões, normas e guias que servirão de base 

para abordar o problema dessa pesquisa.  

 

2.1.1 Evolução da Responsabilidade Social das Empresas: resgate da literatura 

 

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) pode ser considerada ainda um tema 

recente, se comparado a outros na literatura de gestão empresarial. O assunto ainda é cheio de 

tensões e polêmicas, abordando desde a geração de lucros pelos empresários e a discussão do 

papel das empresas, passando pela introdução de princípios e práticas na governança e nos 

sistemas de gestão, até a adoção de padrões internacionais e o desenvolvimento de ações 

socialmente responsáveis voltadas para públicos específicos e para o meio ambiente. 

Em artigo bastante popular no campo da RSE, Carroll (1999) propõe um percurso 

histórico que, embora não exaustivo, ajuda a situar a evolução dos conceitos, da literatura e da 

adesão das práticas relacionadas à RSE por parte das empresas e organizações empresariais 

internacionais. O autor situa, a partir do surgimento dos primeiros conceitos sobre o tema, pelo 

menos cinco momentos: a) o início nos anos 1950; b) a expansão da literatura nos anos 1960; 

c) a proliferação de definições na década de 1970; d) a pesquisa e busca por temas correlatos e 
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alternativos nos anos de 1980; e) a consolidação da RSE como ponto de partida para estudos 

sobre outros temas, nos anos 1990.  

Nos capítulos seguintes é justamente nesse último momento em que se iniciam as 

primeiras tentativas de relacionar a RSE ao comprometimento e à satisfação da força de trabalho 

das empresas (COSTA, 2003). Nesse tópico introduzir-se-á, sem a pretensão de exaurir o tema, 

a contextualização da evolução do conceito de RSE e seus principais marcos históricos. 

Conforme avalia Tenório (2015), a atuação social empresarial surgiu no início do 

século XX com o filantropismo. Num contexto em que a ideologia econômica predominante 

era o liberalismo clássico, os processos produtivos empresariais passavam por grandes 

transformações, com a introdução de processos de administração científica que visavam 

aumentar a produtividade, aplicando a ideologia liberal na otimização da produção. 

A crítica liberal à filantropia era de que caridade não contribuía efetivamente para o 

desenvolvimento social e não era uma responsabilidade empresarial. “O Estado seria 

responsável pelas ações sociais, pela promoção da concorrência e pela proteção da propriedade. 

Já as empresas deveriam buscar a maximização do lucro, a geração de empregos e o pagamento 

de impostos” (TENÓRIO, 2015, p. 16). 

Assim, as noções iniciais de responsabilidade social das empresas confundiam-se com 

atividades filantrópicas dos seus proprietários. Esse cenário só começou a mudar com a 

incorporação de ações sociais por parte das próprias empresas, muitas das vezes ações voltadas 

para os próprios empregados, que frequentemente se revoltavam diante de longas jornadas e 

baixos salários (WADDOCK, 2008). Tais consequências da industrialização levaram o próprio 

Henry Ford a estabelecer, na década de 1920, salário mínimo e jornada máxima de oito horas 

por dia na linha de produção automotiva, atestando que sua empresa teria um papel social que 

requereria responsabilidades para com seus empregados e usuários (TENÓRIO, 2015). 

Há ainda algumas evidências de preocupações que podem ser encaradas como 

precursoras da RSE nas décadas 1930 e 1940 (CARROLL, 1999; CARROLL; SHABANA, 

2010; WADDOCK, 2008). Como exemplo, pode-se citar Bernard (1938) e sua obra "The 

Functions of the Executive”, que no seu 15º capítulo enfatiza a importância da criação de 

códigos de conduta ética nas empresas e suscitar um clima favorável em respeito às questões 

morais na condução dos negócios, promovendo um olhar social e psicológico sobre o papel da 

empresa e suas lideranças na relação com seus empregados e a sociedade (CARROLL, 1999; 

MCWILLIAMS, SIEGEL; WRIGHT, 2006).  

Outros trabalhos, tais como Clark (1939, “Social control of business”), Theodore 

Kreps (1940, “Measurement of the social performance of business”) e Frank Adams (1951, 
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“Management’s responsibilities in a complex  world”) também enfatizaram noções de ação 

empresarial mais próximas àquelas da RSE argumentando, de forma geral, que na medida em 

que a gestão vai se profissionalizando as empresas precisam ter preocupações para além dos 

lucros, mas também sobre seus empregados, clientes, consumidores e com o público em geral 

(CARROLL; SHABANA, 2010). 

Segundo Carroll (1999), é na década de 1950 que as empresas e estudiosos começam 

a abordar o tema da RSE com maior frequência. Para esse e vários outros autores, a obra 

considerada divisora de águas na abordagem do tema é “Social responsibilities of the 

businessman”, publicado em 1953 por Howard Bowen (2013). O livro fornece testemunho rico 

sobre a mentalidade dos empresários durante a primeira metade do século XX, e sobre a 

responsabilidade para com a sociedade que incide sobre os mesmos.  Em um mundo recém-

saído da 1ª Guerra Mundial e entrando no cenário bipolar da Guerra Fria, Bowen foi fortemente 

influenciado pela economia keynesiana, a noção de bem-estar social e a eficácia do sistema 

econômico capitalista em oposição ao socialista (CARROLL, 1979; 1999; SCHWARTZ; 

CARROLL, 2007; DAHLSRUD, 2008; TURKER, 2009; CARROLL; SHABANA, 2010; 

ACQUIER, GOND; PASQUERO, 2011; TENÓRIO, 2015; BAKKER, 2016). 

Teria sido Bowen ainda um dos primeiros a dar uma definição de RSE, como “as 

obrigações do homem de negócios em promover essas políticas, para tomar essas decisões, ou 

seguir as linhas de ação que são desejáveis em termos de objetivos e valores da sociedade” 

(BOWEN, 2013, p. 6, tradução livre). “Bowen descreveu conceitos de ‘responsabilidade 

pública’, ‘obrigações sociais’ e ‘moralidade nos negócios’ como sinônimos de 

responsabilidades sociais” (ACQUIER, GOND; PASQUERO, 2011, p. 615, tradução livre). 

 Percebe-se a preocupação do autor em pensar a RSE como possibilidade para 

melhorar a qualidade das interações entre as empresas e sociedade, guiando os negócios em 

direção a objetivos socialmente desejáveis, incentivando o cumprimento voluntário das 

responsabilidades sociais por parte dos empresários de sua época. “O empresário está sendo 

submetido à pressão gerada pelo novo clima social em que opera, ao mesmo tempo ele mesmo 

assimilou muitos dos valores e atitudes que são características deste novo clima social” 

(BOWEN, 2013, p. 75, tradução livre) 

Apesar de jogar luz sobre as questões sociais, hoje amplamente reconhecidas na 

literatura da administração no conceito de stakeholders, o autor reconhece que a 

responsabilidade social entrava no vocabulário dos empresários não tanto pela via do altruísmo, 

mas porque a consideração de tais responsabilidades se encaixaria no interesse pessoal dos 

mesmos, num ambiente de negócios em transformação. “Para Bowen, este era o maior desafio 
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para a noção de responsabilidade social. Ao longo da história, os poderosos repetidamente 

tentaram legitimar o seu poder, fingindo que era exercido para o bem da sociedade” 

(ACQUIER, GOND; PASQUERO, 2011, p. 620, tradução livre). 

Na década de 1960, a literatura sobre a RSE passa por um avanço significativo nas 

tentativas de definir o conceito e sua importância para as empresas e a para a sociedade. Nesse 

período, especialmente no contexto estadunidense, houve um desenvolvimento conceitual 

grande no campo da RSE em decorrência de um ambiente de intensa mudança e cobrança social 

em termos de atitudes, práticas e políticas. 

Foi um período de mudança e início de uma consciência social e reconhecimento de 

responsabilidade global, envolvimento em assuntos comunitários, de preocupação 

com a deterioração urbana, correção de discriminação racial, a redução da poluição, e 

de continuidade da era filantrópica com foco em doações por parte das empresas 

(CARROLL; SHABANA, 2010, p.87, tradução livre). 

Keith Davis foi um dos autores proeminentes no período, articulando uma definição 

de RSE como "decisões e medidas tomadas por razões, pelo menos parcialmente, para além de 

interesse econômico ou técnico direto da empresa ou dos empresários" (DAVIS, 1960, p. 70, 

apud CARROLL, 1979, p. 39, tradução livre). Trata-se de um argumento moral e ético que 

estabelece para RSE princípios que se estendam além das inclinações e interesses dos agentes 

sociais envolvidos, numa abordagem com inspiração “kantiana”, segundo a qual a 

responsabilidade das empresas estaria intrinsecamente relacionada a um dever moral 

(SCHWARTZ; CARROLL, 2007). 

 Em “Business and its environment”, Davis e Blomstorm (1975, apud CARROLL, 

1999) argumentam que RSE é aplicada quando se consideram as necessidades e interesses de 

outras pessoas ou grupos que possam ser afetadas pelas ações e decisões empresariais. Carroll 

(1999) afirma que Davis teria sido ainda o primeiro a explicitar que ações de RSE poderiam 

trazer ganhos econômicos para as corporações, especialmente no longo prazo, estabelecendo 

uma perspectiva utilitária de resultados para as organizações.  

Dois outros autores importantes na década de 1960 foram William Frederick, que 

argumentou que as operações de negócios devem corresponder às expectativas dos diversos 

públicos que se relacionam ou são impactados pelos negócios da empresa. Na mesma época, 

Joseph McGuire enfatizava a noção de que a RSE estava para além das obrigações econômicas 

e jurídicas (CARROLL, 1999) – noção que décadas mais tarde foi adotada pela European 

Commission (2001) na definição de RSE, em seu notório “Green Paper”. 

Em setembro de 1970, um dos principais economistas da Escola de Chicago, Milton 

Friedman, conhecido como um dos principais pensadores das políticas neoliberais, publicou em 
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um curto artigo na revista The New York Times no qual criticava duramente as noções de RSE 

que vinham se consolidando. Para Friedman (2007), a única responsabilidade que as empresas 

deveriam ter é a maximização dos lucros dos acionistas, respeitando a legislação dos países 

onde operam e, consequentemente, ofertando emprego e pagando impostos. 

Bakker (2016) ressalta que as proposições sobre RSE parecem, até certo ponto, ter se 

desenvolvido em torno da oposição entre as formas de pensar de Keith Davis e Milton 

Friedman. O próprio Davis (1973) propõe a análise dessas duas posições contrárias em artigo 

denominado “The case for and against business assumption of social responsibilities”. 

Reconhecendo à época que o conceito de RSE não é fácil de se operacionalizar, o autor 

apresenta argumentos a favor e contra a adoção de práticas socialmente responsáveis, partindo 

do ponto de vista e pressupostos das corporações. 

Davis (1973) argumenta que haveria, primeiramente, um “interesse próprio no longo 

prazo” (DAVIS, 1973, p. 313) que garantiria ao longo dos anos a maximização dos lucros para 

as empresas socialmente responsáveis, associados aos outros nove fatores: benefícios de 

imagem; viabilidade do negócio (que é aceito porque cumpre uma função social); evitação da 

regulamentação governamental (atuando proativamente, evitando custos e mantendo a 

flexibilidade do processo decisório); atendimento às normas socioculturais (considerando 

expectativas da sociedade); e ao interesse dos stakeholders. 

Davis (1973, p. 316) finaliza a defesa argumentando que são justamente as empresas, 

e não o Estado, que detém recursos e expertise técnica para gerir sua atuação e desempenho 

social, devendo, portanto, exercê-lo – e fazendo isso podem encontrar novas fontes de 

lucratividade e atuar preventivamente em problemas que, de outra forma, poderiam impactar 

economicamente a empresa no futuro. 

Refletindo sobre a visão de Friedman, o autor destaca que os principais argumentos 

contra a RSE seriam o princípio de maximização dos lucros; o custo do envolvimento nas 

questões sociais; a falta de vínculo entre empresas e sociedade; o risco de desvio do core 

business; que as empresas não deveriam abrir mão do poder que detêm; ou da prerrogativa de 

divulgar no seu accountability as informações que lhe convém.  

Davis (1973, p. 321) conclui que os argumentos a favor da RSE superam aqueles 

contrários, pela relação de interdependência que os negócios adquiriram em relação aos seus 

stakeholders e para com a sociedade em geral. Além disso, o maior objetivo de Friedman para 

as empresas, a maximização dos lucros, poderia ser obtido justamente pelas empresas que 

obtiverem apoio e aceitação dos consumidores, e para isso assumir uma postura socialmente 

responsável seria fundamental. 
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Em 1970, contribuição importante foi de Harold Johnson (“Business in contemporary 

society”), que conceituou a atuação socialmente responsável como aquela na qual a gestão 

considera uma multiplicidade de interesses, abrindo caminho para uma visão de RSE que 

valorize o relacionamento com os stakeholders, inclusive considerando que programas sociais 

poderiam contribuir para agregar valor à atuação das empresas, “favorecendo a maximização 

de lucratividade no longo prazo” (JOHNSON, 1970 apud CARROLL, 1999, p. 274).  

O autor já apontava que, por vezes, definições e motivações para a RSE podem parecer 

contraditórias ou inconciliáveis (por exemplo, uma visão baseada no cuidado com o 

stakeholders contrastando com a maximização dos lucros, ou agindo de forma socialmente 

responsável mesmo que esse não seja um valor para a empresa), quando na verdade diferentes 

visões sobre esse fenômeno empresarial seriam complementares (JOHNSON, 1970 apud 

CARROLL, 1999). 

Nesse mesmo período, para os autores que defendiam a responsabilização das 

empresas por certas temáticas sociais, foi tempo de começar a refinar diversos conceitos ligados 

à RSE, buscando a operacionalização dos mesmos. “1970 foi uma década em que a 

responsabilidade social, a capacidade de resposta social e o desempenho social das empresas 

entraram no centro das discussões (CARROLL; SHABANA, 2010, p. 87, tradução livre). 

Em meados da década de 1970, aumenta a ênfase no “Desempenho Social das 

Empresas” (DSE), como uma tentativa de conciliar os dois conceitos anteriores e colocar ênfase 

na obtenção iniciativas e resultados socialmente responsáveis (CARROLL, 1999). O próprio 

Carroll propôs, ao final da década de 1970, um modelo definidor da RSE, baseado em quatro 

componentes. “A responsabilidade social das empresas abrange as expectativas econômicas, 

legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem das organizações em um determinado ponto 

no tempo” (CARROLL, 1979, p. 40). Assim, embora admita que o componente econômico é 

indissociável da atuação empresarial, fazer negócios numa sociedade onde múltiplos agentes 

são impactados implica na assunção de responsabilidades legais, éticas e discricionárias. 
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Figura 1 - Modelo de RSE proposto por Archie Carroll 

Fonte: Adaptado de Carroll (1991; 1999). 

 

O modelo de pirâmide proposta por Carroll (1979, p. 42), conforme figura 1 acima, 

coloca as responsabilidades econômicas em sua base, entendendo que “a viabilidade econômica 

é algo que empresa busca também para o bem da sociedade” (CARROLL, 1999, p. 284, 

tradução livre), porque assegura empregos e o pagamento de impostos, ajudando assim a manter 

o bem-estar econômico das comunidades. 

Contudo, as responsabilidades das empresas não se esgotariam nessa esfera, pois 

teríamos ainda outras três dimensões igualmente importantes (CARROLL, 1979; 1999; 2008; 

CARROLL; SHABANNA, 2010): a) responsabilidade legal: obediência às leis, para garantir 

produtos que tenham padrões de segurança e obedeçam a regulamentações ambientais 

estabelecidas  no ambiente legal e institucional no qual os negócios operam; b) responsabilidade 

ética: a tomada de decisões por parte das empresas deve ser resultado de análise e reflexão ética,  

exigindo que as decisões considerem amplamente efeitos das ações e o respeito aos direitos e 

interesses dos stakeholders; c) responsabilidade discricionária (ou filantrópica): vem da 

expectativa de que a empresa contribua com recursos para a comunidade, visando a melhoria 

da qualidade de vida. Tais ações seriam uma resposta às expectativas sociais, e representam a 

atuação voluntária para sanar questões sociais. 

Na década de 1980, segundo Carroll (1999; 2008), estudos de administração científica 

começam a explorar outros temas relacionados com o papel das empresas na sociedade, que em 

alguns pontos tangenciam pelas questões já tratadas pela RSE.  Drucker (1984) deu importante 

contribuição ao enfatizar que a RSE deve ser encarada como um processo e não apenas como 

um conjunto de regras, padrões morais, ou mesmo desempenho e resultados, reforçando a ideia 
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de que o negócio deve alinhar suas responsabilidades sociais e suas oportunidades de negócio. 

“Mas verdadeira ‘responsabilidade social’ do negócio é domar o dragão, é transformar um 

problema social em oportunidades econômicas e benefício econômico, em capacidade 

produtiva, em competência humana, em empregos e riqueza” (DRUCKER, 1984, p. 62). 

Em 1987, a então primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, presidente 

da Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento da ONU (WCED), lançou um relatório 

sustentável, batizado de “Nosso Futuro Comum”. Apesar de criticada com relação à 

ambiguidade e à falta de clareza sobre metas precisas, a definição da WCED (1997) de 

desenvolvimento sustentável foi bastante popularizada como uma espécie de "visão global" 

com respeito ao futuro do planeta (MEBRATU, 1998). O desenvolvimento sustentável seria 

aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. 

O Relatório Brundtland é o resultado do trabalho da parte de uma visão complexa das 

causas dos problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade, chamando também atenção 

para uma nova postura ética, caracterizada pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto 

entre os membros contemporâneos da sociedade atual (WCED, 1997). O relatório apresenta 

uma lista de medidas a serem tomadas no nível dos estados: a) limitação do crescimento 

populacional; b) garantia da alimentação a longo prazo; c) preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas; d) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de fontes alternativas; 

e) aumento da produção industrial à base de tecnologias ecologicamente adaptadas; f) controle 

da urbanização e integração entre campo e cidades; g) satisfação das necessidades básicas. 

Depois disso, o relatório ressalta que as empresas devem adotar a estratégia do desenvolvimento 

sustentável, e que a ONU deveria implantar um programa de desenvolvimento sustentável.  

Segundo Carroll (1999, p. 291), na década de 1990, "os conceitos de RSE serviram 

como base ou ponto de partida para outros conceitos e temas relacionados, muitos dos quais 

adotaram a forma de pensar da RSE e se mostraram bastante compatíveis”. Entre os conceitos 

mais discutidos na academia ligados à RSE, estão o Desempenho Social das Empresas (DSE), 

Teoria dos Stakeholders, cidadania corporativa e ética nos negócios.  

Em tese de doutoramento, posteriormente transformada em livro, Mohan (2003) 

realiza um extenso estudo descritivo transnacional da literatura de gestão a respeito da RSE. 

Assim como Carroll, Mohan (2003) destaca na década de 1990 a expansão de temas 

relacionados à RSE, assim como as noções mais amplas de “sustentabilidade” e “triple bottom 

line”, noções surgidas na década anterior. 

A figura 2 abaixo apresenta o desenvolvimento de conceitos relacionados à RSE.  
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Figura 2 - Desenvolvimento de conceitos relacionados à RSE 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Carroll (1999); Mohan (2003); e Herrera et al. (2011). 

 

Nesse sentido, no final da década de 1990, foi muito importante a contribuição de 

Elkington (2001). Seu livro “Canibais com garfo e faca”, consolidou a abordagem dos temas 

relacionados à RSE e sustentabilidade no conceito de "triple bottom line" defendendo que a 

gestão das empresas, para poder subsistir, deve considerar questões ambientais, sob risco de 

degradação completa dos ecossistemas (recursos naturais, mudanças climáticas, efeito estufa 

etc.) e questões sociais (desigualdade, pobreza e miséria, fome, escassez de alimento, 

epidemias), sob risco de depredar os próprios mercados consumidores e o ambiente social 

necessário para a prosperidade dos negócios. 

Como enfatiza Mohan (2003), os conceitos ligados à RSE surgidos no final da década 

de 1990 apresentam grande inter-relação. O autor sugere que as noções de gerenciamento de 

stakeholders, sustentabilidade e cidadania corporativa viriam da valorização maior ou menor 

de determinados aspectos de uma mesma base de “conceitos abordados dentro da noção de 

conceito de responsabilidade social dos negócios”. 

Esse movimento de ampliação dos temas relacionados à RSE, em especial a discussão 

sobre DSE e a atenção às necessidades dos stakeholders, fica ainda mais evidente na análise 

bibliométrica apresentada por Bakker, Groenewegen e Hond em 2005. Os autores procederam 

a análise de conteúdo de títulos, palavras-chave e resumos de 660 publicações que abordaram 

os temas de RSE e/ou DSE em duas grandes bases de dados online (ISI Web of Science Social 

Science Citation Index - WoS/SSCI e ABI/Inform Archive Complete, Global, and trade & 

Industry - ABI/Inform) por um período entre 1972 e 2002. Percebe-se que, embora na literatura 

a discussão sobre a questão da performance empresarial tenha-se iniciado na década de 1970, 

só houve aumento expressivo de publicações após 1994. 
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Utilizando os mesmos parâmetros, Alcañiz et al. (2010) e Herrera et al. (2011) 

expandiram essa análise para o período entre 1972 e 2007, corroborando resultados semelhantes 

no período de 35 anos. Segundo esses dois trabalhos, ao longo das primeiras décadas, os estudos 

foram muito mais teóricos e exploratórios e prevaleceram sobre artigos prescritivos 

(normativos) e descritivos (relatos de pesquisas ou casos).  

Assim, parece sensato sugerir que, apesar de um histórico significativo, a discussão 

sobre RSE ainda pode ser considerada pouco consensual (BAKKER; GROENEWEGEN; DEN 

HOND, 2005; ANCAÑIZ et al., 2010; HERRERA et al., 2011), muito embora perceba-se um 

crescimento muito grande da produção acadêmica desde o meio da década de 1990 até o final 

da década de 2000. 

Considerando que a base de dados analisada por Bakker, Groenewegen e Den Hond 

(2005) foi de 503 sobre temas de RSE entre 1972 e 2001, e que a análise de Herrera et al. 

encontrou 573 artigos, segundo os mesmos critérios, entre 2002 e 2006, verifica-se que o 

número de publicações sobre o tema mais que dobrou em cinco anos, como na figura 3 a seguir: 

 
Figura 3 - Evolução quantitativa de artigos de RSE na literatura de gestão 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bakker, Groenewegen e Den Hond (2005); e Herrera et al (2011). 

 

Os autores sugerem que seria interessante um maior número de estudos que procurem 

– mais do que investigar relações entre o desempenho social e a performance ou atratividade 

financeira das empresas – investigar de forma mais qualitativa quais fatores e que processos 

(por exemplo, sob a pressão de investidores, consumidores, organizações não-governamentais 

ou grupos de ativistas) favorecem com que as empresas tenham um desempenho socialmente 

responsável (BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 2005; HERRERA et al., 2011). 

Além disso, em vez de se concentrar em traços de diferentes decisores atuais e futuros 

(como gerentes e estudantes de negócios) como preditores de suas propensões para 

endossar os princípios e práticas de RSE, pode ser mais produtivo estudar as 

consequências de tais princípios e práticas para empregados e outras partes 
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interessadas, bem como as condições para estas partes interessadas apoio contínuo a 

empresa dos tomadores de decisão (BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 

2005, p. 312, tradução livre). 

Atualmente, de forma geral, é aceita a proposição de Elkington (2001) a respeito de 

uma RSE que inclua necessariamente os eixos econômico, ambiental e social, organização que 

ganhou bastante respaldo na comunidade acadêmica (MOHAN, 2003, VAN MARREWIJK, 

2003; BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 2005, DAHLSRUD, 2008, ALCAÑIZ et 

al., 2010) e no ambiente empresarial (EUROPEAN COMMISSION, 2001; 2002; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). 

Como reforça Carroll e Shabanna (2010), o conceito de RSE inclui, em maior ou 

menor medida, além de um fundamento de desenvolvimento econômico, o respeito às leis 

vigentes – principalmente para os autores estadunidenses, uma vez que as referências europeias 

tendem a considerar como RSE as ações que estão para além do que é previsto na legislação 

(MATTEN; MOON, 2008). O conceito também engloba dimensões de governança e ética nas 

organizações, além da ação voluntária no sentido de abordar questões sociais (com foco na 

filantropia empresarial) procurando contemplar expectativas dos stakeholders. Esse estudo 

pretende-se guiar por essas tendências mais recentes para relacionar, a partir da literatura sobre 

o assunto, os fatores influenciadores e tendências recentes na abordagem das práticas de RSE. 

 

2.1.2 Fatores que levam à adoção de práticas de RSE 

 

Pelo que já foi discutido até o momento, percebe-se que diferentes argumentos condenam 

ou defendem práticas socialmente responsáveis, mas parece ficar claro ainda que são muito variadas 

as razões que podem levar uma empresa a adotar tais práticas. Como afirma Tenório (2015), os 

elementos que levam as empresas a atuar com RSE muito diversos decorreriam de uma sociedade 

pós-industrial na qual, dentre outros elementos, existem expectativas com relação as empresas que 

se estendem para além de lucro e empregos. 

O “Green Paper” da European Commission (2001) propõe a organização da RSE em 

duas dimensões: na dimensão interna, estão as práticas de RSE ligadas à gestão organizacional, 

como recursos humanos, gestão ambiental, conformidade, accountability, dentre outras 

voltadas para gerenciamento do capital humano, governança e SMS (segurança, saúde e meio 

ambiente); e, na dimensão externa, práticas que denotam a responsabilidade social no 

relacionamento com as partes interessadas externas – tais como investidores, comunidades, 

organizações do terceiro setor, fornecedores, parceiros, clientes, concorrentes, imprensa, dentre 
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outros (EUROPEAN COMMISSION, 2001; BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; 

AL-BDOUR, NASRUDDIN; LIN, 2010). 

Para Matten e Moon (2005; 2008), apesar de existirem muitas diferenças entre diferentes 

mercados – por exemplo, requisitos legais obrigatórios na União Europeia que são 

discricionários nos Estados Unidos e em outras partes do mundo – seria possível distinguir dois 

tipos de práticas de RSE.  Por RSE implícita, podemos considerar parâmetros e “requisitos 

formais e informais nacionais” (MATTEN; MOON, 2005, p. 324) através dos quais a 

responsabilidade para a sociedade é convencionada e atribuída às corporações – incluindo 

valores, normas e regras, normalmente expressos em códigos e legislações, e que 

representariam as expectativas a respeito do desempenho social da corporação. Já a RSE 

explícita se refere aos aspectos da própria empresa que a levam a assumir a responsabilidade 

por alguma expectativa social – como políticas de RSE, programas de voluntariado e de 

investimento social, programas de mitigação de impactos, dentre outros. 

Portanto, haveria diferenças na adoção de práticas de RSE decorrentes tanto de fatores 

oriundos da dinâmica social quanto de aspectos e princípios da própria empresa. O predomínio 

de uma abordagem sobre outra dependeria do ambiente institucional, que se caracteriza pelo 

papel do Estado, pela influência do mercado financeiro e pela regulação do trabalho (incluindo 

sindicatos e associações empresariais), assim como educacional e cultural, além da própria 

“natureza da firma” (MATTEN; MOON, 2008, p. 410) – ou seja, se é uma empresa pública, 

privada ou mista, grande ou pequeno porte, se tem ações em bolsas de valores etc. Na análise 

comparativa dos autores a abordagem explícita domina nos Estados Unidos, enquanto a 

implícita seria característica predominante nos países europeus. 

Os fatores que podem influenciar as práticas de RSE envolvem uma multiplicidade de 

fatores, cujos determinantes podem ser, em maior ou menor grau, de RSE implícita ou explícita. 

Um primeiro fator seria prioritariamente econômico, como a obtenção de fatia de mercado, ou 

alguma outra forma de benefício ou vantagem competitiva. Tenório (2015) ressalta que essa 

competição se daria ainda em perspectiva global, com vários mercados se influenciando. 

Empresas oriundas de países desenvolvidos competem em desvantagem no mercado 

internacional com empresas oriundas de países em desenvolvimento, por 

apresentarem custos sociais, trabalhistas e ambientais mais elevados que os de duas 

concorrentes. Assim, torna-se necessário observar padrões sociais, trabalhistas e 

ambientais mínimos no comércio internacional (TENÓRIO, 2015, p. 34). 

Para se exportar produtos para a União Europeia, por exemplo, as empresas teriam de 

atender um conjunto de condições sociais, ambientais, trabalhistas e de direitos humanos, 
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impostas de maneira a equilibrar os custos de produção com o mercado interno, além de 

procurar garantir a qualidade e uma origem legal e adequada dos produtos. 

Tenório (2015) ressalta que uma outra motivação econômica que influencia a adoção 

de práticas de RSE pode ser a concessão de vantagens mercadológicas, como é o caso dos 

incentivos fiscais concedidos por municípios, estados ou pelo próprio Governo Federal, a 

exemplo da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura - º 8.313/91) e da Lei Pelé (Lei de 

Incentivo ao Esporte - nº 11.438/06). “Com esses incentivos, os benefícios obtidos pelas 

empresas são elevados. As companhias utilizam-se de recursos que originalmente seriam para 

a promoção de sua imagem” (TENÓRIO, 2015, p. 38). 

Carrol e Shabanna (2010) argumentam que a adoção de práticas de RSE seria 

decorrente das pressões significativas que as empresas sofrem para atender às demandas de 

investidores socialmente conscientes, um aumento do investimento em iniciativas de cunho 

social. Tal mudança no cenário corporativo deriva, nesse contexto pós-industrial, da noção de 

que há uma mudança no eixo de valorização não apenas dos ativos tangíveis (por exemplo, 

plantas industriais e equipamentos) como também no sentido de valorizar crescentemente os 

intangíveis (marca, reputação, carteira de clientes, histórico de relacionamento comunitário).  

Um conjunto significativo de estudos já procuraram inclusive relacionar práticas de 

RSE com o aumento do valor do acionista de longo prazo, procurando traçar, seja a partir de 

dados individuais ou do desempenho de carteiras de investimentos, correlações entre os 

desempenhos social e econômico das empresas (PRESTON; O'BANNON, 1997; GRIFFIN; 

MAHON, 1997; WADDOCK; GRAVES, 1997; STANWICK; STANWICK, 1998; 

ORLITZKY; SCHMIDT; RYNES, 2003; PELOZA, 2009). 

Diretamente relacionado a esse último fator, Waddock (2008) destaca ainda, como 

ponto de pressão e motivação para as empresas buscarem um bom desempenho social é a 

emergência de agências de rating relacionadas à RSE, que começaram a estabelecer parâmetros 

de comparabilidade para o DSE, e cujas análises são publicadas periodicamente. Dentre as 

principais agências de ratings, podemos citar ASSET4 (Thomson Reuters), CDP (Carbon 

Disclosure Project), EPCI, Forum Ethibel, IW Financial, Morningstar, MSCI (Modern Index 

Strategy Indexes), Oekom, RepRisk, RobeccoSam (ligada ao DJSI), Trucost, Standard Ethics, 

Vigeo, EIRIS, entre outras. Dada a crescente sensibilização das partes interessadas para as 

questões de desempenho social e crescente importância da reputação, as empresas podem 

sentir-se pressionadas para ter uma boa avaliação. 

Existem iniciativas que visam integrar aspectos ou análises a partir desses índices, tais 

como Global Iniciative for Sustainability Ratings (GISR, ligado à Bloomberg), CSRHub, e a 
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SustainAbility, que criou a iniciativa Rate the Raters, que procura avaliar e influenciar na 

melhoria da qualidade e transparência dos próprios ratings. O relatório Rate the Raters 

(SADOWSKY, 2012) pesquisou grandes empresas e apontou que os rankings mais respeitados 

são o DJSI, o CDP, o FTSE4Good e o Bloomberg. 

Assim, como a concorrência entre empresas é um forte motivador para a adoção de 

práticas de RSE, a influência de uma empresa pode ser um fator crucial que leve seus 

fornecedores a adotarem práticas semelhantes na sua cadeia de valor. Segundo Waddock 

(2008), o principal fator nesse sentido é o caso das grandes empresas serem cada vez mais 

encaradas como responsáveis pelo desempenho de toda a sua cadeia de valor. 

Além disso, desde a década de 1970, vem aumentando a pressão das organizações não-

governamentais sobre as empresas em todo o mundo. Organizações de grande porte, como a 

Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Care International, Water for People, 

Transparency International e Greenpeace vêm exercendo pressão sobre as empresas em uma 

diversidade de assuntos, desde questões de direitos humanos e trabalhistas, conservação de 

espécies e exploração de recursos naturais, até desenvolvimento econômico onde atuam. 

A pressão para o desempenho social pode vir não da concorrência pelo consumidor, 

mas também da emergência de práticas de consumo consciente. Uma parcela dos consumidores 

está começando a evitar produtos e serviços de empresas que são percebidas como 

irresponsáveis ou antiéticas (ALLEDI FILHO, 2002). Essa mudança de mentalidade, somada à 

ação de controle social por parte do terceiro setor –  fornecendo informações relevantes sobre 

a atuação das empresas quanto ao desempenho social – podem influenciar a adoção de práticas 

de RSE (SEN; BHATTACHARYA, 2010; HAIGH; JONES, 2006; MATTEN; MOON, 2008). 

 

2.1.3 Políticas, normas e tendências em RSE 

 

Uma forma de demonstrar à RSE publicamente, embora certamente não seja a única, 

é desenvolver códigos, padrões de conduta e políticas especificamente voltadas para a atuação 

socialmente responsável – ou ainda, aderindo a princípios ou normas internacionais que gozem 

de credibilidade para servir como orientação para as práticas da empresa.  Em geral, os códigos 

de conduta corporativos e as políticas de RSE são documentos desenvolvidos internamente que 

abrangem um conjunto de valores, objetivos e regras que delineiam as responsabilidades ou 

práticas apropriadas para os membros da empresa e sua atuação corporativa. As empresas 

adaptam tais normas, customizando de acordo com seus valores e atuação (WADDOCK, 2008). 
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Dentre os princípios orientadores para empresas, provavelmente o Pacto Global das 

Nações Unidas (ONU) seja o mais difundido, como mostra a figura 4 a seguir. Anunciado pelo 

ex-secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, procura incentivar empresas a adotar políticas 

de RSE e sustentabilidade, promovendo troca de informações entre ONU, empresas, sindicatos, 

organizações do terceiro setor e demais públicos interessados, no sentido de desenvolver um 

mercado global mais inclusivo e sustentável (GLOBAL, 2004). O objetivo é, ao cobrar das 

empresas compromisso com relação a certos temas fundamentais, promover uma sociedade 

mais justa na qual as empresas estejam mais inseridas no contexto social complexo. 

 

 
Figura 4 - Princípios do Pacto Global da ONU 

Fonte: Pacto Global (2004). 

 

Outros princípios importantes são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2000, com o apoio de 191 

nações. Em sua primeira versão, eles definiam oito metas mensuráveis para 2015 para combater 

a pobreza, a fome, a doença, o analfabetismo, a degradação ambiental e a discriminação contra 

as mulheres (UNITED NATIONS, 2000). 

A ONU lançou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desdobrados em 169 

metas a serem alcançadas nos próximos 15 anos, chamada de Agenda 2030, como mostra a 

figura 5. Conforme seu documento de lançamento, essas metas são integradas e indivisíveis, e 

equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável. 
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Figura 5 - Temas da Agenda 2030 da ONU 

Fonte: UNITED NATIONS (2015). 

 

Com maior foco no objetivo do presente trabalho, é importante citar a Declaração 

Tripartite de Princípios Relativas a Empresas Multinacionais e Política Social – proposta pela 

OIT, em 1977, e atualmente na sua quinta edição – que propõe um conjunto de princípios 

destinados a fomentar o comportamento desejável das empresas no que se referente à política 

laboral e social no campo do emprego, formação profissional e relações trabalhistas 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2012). 

No que diz respeito a normas certificadoras ou orientadoras, que desdobram princípios 

para atuação empresarial socialmente responsável, atuando como ferramenta de gestão da RSE 

temos três que podemos considerar mais reconhecidas no cenário internacional: SA8000, 

AA1000AS e a ISO26000. Como a RSE é constituída de um conjunto de princípios, práticas e 

comportamentos empresariais que se estende principalmente para além das obrigações legais 

das empresas, sendo suas dimensões em grande parte discricionárias, essas normas fornecem 

apenas orientações às empresas. No entanto, sua adesão ou observância não é obrigatória, assim 

como as mesmas não emitem certificações. Contudo, elas podem ser vistas como formas de 

implementar um sistema de gestão de RSE, já que foram desenvolvidas a partir de processos e 

acordos amplamente aceitos pela comunidade empresarial. 

A SA8000, norma lançada em 1997 pela Social Accountability International, é uma 

organização sem fins lucrativos com objetivo de disseminar padrões voluntários combinados 

com verificação independente e relatórios públicos (SOCIAL ACCOUNTABILITY 

INTERNATIONAL, 2013). A SA8000 é um padrão pelo qual as empresas asseguram condições 

de trabalho justas e decentes na cadeia de valor da empresa, englobando não apenas suas 

instalações como também seus fornecedores. 
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Dentre seus temas, aborda segurança e saúde, trabalho infantil e forçado, liberdade de 

associação e negociação coletiva, discriminação, horário de trabalho, remuneração, e sistema 

de gestão. Portanto, a SA800 é voltada fundamentalmente para aspectos de RSE interna e 

implícita (EUROPEAN COMISSION, 2001; MATTEN; MOON, 2008; WADDOCK, 2008).  

De forma geral, os principais pontos assegurados pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e direitos humanos contidos em convenções internacionais são detalhados nessa norma. 

Já a norma AA1000AS, lançada em 2003 pela AccountAbility – rede internacional de 

organizações sem fins lucrativos criada em 1995 para promover inovações em RSE, estipula 

um conjunto de princípios e ferramentas para estruturar gerenciar e comunicar sua RSE. Para 

atender à norma, a empresa deve engajar ativamente seus stakeholders e identificar as questões 

de RSE que têm um impacto no seu desempenho empresarial geral. Com base nisso, permite 

que as empresas desenvolvam estratégias de negócios responsáveis e objetivos de desempenho 

(ACCOUNTABILITY, 2011) 

Em 2005, o AA1000SES Stakeholder Engagement Standard complementa o corpo da 

norma, fornecendo parâmetros para que as organizações sejam responsáveis a questões 

materiais, avaliando impactos e oportunidades. É aplicável a todos os tipos e níveis de 

envolvimento das partes interessadas, tanto nos níveis interno e externo da RSE quanto nas 

dimensões implícita e explícita, sempre que haja envolvimento dos stakeholders, abordando 

temas como gestão de risco; qualidade, relacionamento e conhecimento; RSE e 

sustentabilidade; transparência e governança. 

A ISO 26000, desenvolvida durante cinco anos e publicada em novembro de 2010 – 

reunindo 600 especialistas e observadores de cerca de 100 países – é considerada norma 

internacional de RSE, e organiza as múltiplas questões relacionadas à responsabilidade social 

em sete grandes temas centrais (direitos humanos; práticas do trabalho; meio ambiente; práticas 

leais de operação; questões de consumo; envolvimento comunitário e desenvolvimento; e 

governança organizacional) com vários subtemas, como mostra a figura 6 abaixo. 

A ISO 26000 não certifica, não se caracterizando como legislação, nem estabelecendo 

critérios a serem cumpridos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010). Embora não proponha um sistema de gestão específico, seus temas abordam elementos 

que podem ser incorporados aos sistemas de gestão já existentes para integrar a RSE na gestão 

da organização, observando cada setor ou segmento de mercado. 
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Figura 6 - Organização estrutural da ISO 26000 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010). 

 

No Brasil, foi publicada, em 2004, a NBR 16001 – Responsabilidade Social – Sistema 

de Gestão – Requisitos. Ela objetivava estabelecer requisitos mínimos – com vista à certificação 

da organização – para sistema da gestão da RSE, considerando política e objetivos que levem 

em conta requisitos legais, expectativas dos stakeholders, compromissos éticos, transparência, 

promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável. A NBR 16001 fundamenta-se na 

noção difundida por Elkington (2001) sobre três dimensões da sustentabilidade – econômica, 

ambiental e social – assim como na metodologia de gestão conhecida como PDCA – Plan-Do-

Check-Act (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).  

Os objetivos e metas para um sistema de gestão de RSE devem considerar: a) boas 

práticas de governança; b) combate à pirataria, sonegação e corrupção; c) práticas leais de 

concorrência; d) direitos da criança e do adolescente (incluindo o combate ao trabalho infantil); 

e) direitos do empregado (incluindo livre associação, a remuneração justa, benefícios básicos e 

combate ao trabalho forçado); f) diversidade e combate à discriminação; g) compromisso com 

o desenvolvimento profissional; h) promoção da saúde e segurança; i) promoção de padrões 

sustentáveis de desenvolvimento, produção, distribuição e consumo; j) proteção ao meio 

ambiente e aos direitos das gerações futuras; e k) ações sociais de interesse público. 

Embora possam ser encaradas como complementares e não excludentes, há 

semelhanças e diferenças que podem ser destacadas. A SA8000 concentra-se nos aspectos 
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interno e implícito na RSE, focando em direitos humanos e questões de interesse dos 

empregados. As normas NBR 16001, ISO26000, AA1000SES têm escopo amplo, considerando 

aspectos de RSE interna e externa – ou seja, são mais amplas, abordando questões relacionadas 

não apenas com os empregados, mas também com outras partes interessadas da organização.  

A NBR 16001 oferece diretrizes específicas com relação a número maior de temas 

(muito embora a ISO 26000 também os contemple) enfatizando várias questões que constituem 

requisitos legais, especialmente com relação à RSE interna e direito dos empregados, ênfase 

que também é a da SA8000. SA8000, AS1000AS e NBR 16001 foram criadas para serem 

padrões auditáveis e certificáveis, sendo que primeira foca mais nos empregados, a segunda no 

engajamento de stakeholders e a terceira em requisitos para um sistema de gestão. A 

conformidade de cada uma delas, por si só, não implica no atendimento das diretrizes da ISO 

26000, embora ajude no seu processo de implementação na organização. A ISO 26000 não 

certifica, mas serve como guia para orientar organizações a adotarem práticas de RSE. 

Além da normatização/certificação, outra tendência crescente (ERNST & YOUNG, 

2014) no que se refere a normas e padrões ligados ao DSE é a elaboração de reportes de 

sustentabilidade. A fim de aumentar a transparência e evidência do seu compromisso com a 

RSE, muitas empresas estão recorrendo à divulgação de relatórios de sustentabilidade.  

Embora não exista um único padrão que oriente a elaboração de relatos, a instituição 

mais reconhecida é a Global Reporting Iniciative – GRI (2011), que foi fundada em 1997 a 

partir da Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e Instituto Tellus, 

com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A primeira 

versão das diretrizes da GRI foi lançada em 2000 e atualmente a versão mais recente, conhecida 

como Diretriz G4 e publicada em 2006, deve substituir as anteriores para os relatos de 

sustentabilidade publicados a partir de 2016. 

A divulgação da DSE por meio de relatórios de sustentabilidade é vista como um 

importante instrumento de legitimidade utilizado pelas empresas para demonstrar sua adesão às 

normas e expectativas de RSE, com um número crescente de empresas apresentando relatórios 

sociais individuais ou integrados – mas que estejam para além dos tradicionais relatórios 

financeiros anuais (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2011; 2015; ERNST & YOUNG, 

2013; 2014; KPMG INTERNATIONAL, 2013; 2015). 

As diretrizes fornecem muitas indicações sobre a estrutura do relatório a ser elaborado, 

que deve incluir informações sobre a estratégia e análise das empresas, perfil organizacional, 

governança, compromissos e engajamento e indicadores-chave para cada dimensão, fixando 

parâmetro para as empresas medirem e relatarem sua atuação econômica, ambiental e social 
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(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2011). Percebe-se que os relatos de sustentabilidade 

são também uma importante ferramenta para que as empresas se relacionem com seus 

stakeholders, comunicando o DSE de acordo com uma sistemática que lhes é externa e 

socialmente reconhecida. Existem entidades especializadas em avaliar e fazer a asseguridade 

das informações dos relatos (por exemplo, Bureau Veritas, KPMG, Deloitte, 

PriceWaterhouseCoopers, Deloitte), certificando a conformidade com as diretrizes da GRI. 

Uma das últimas tendências recentes no que tange aos relatos de RSE é a noção de 

“relato integrado” (ECCLES; KRZUS, 2010; INTERNATIONAL INTEGRATED 

REPORTING COMMITTEE, 2011). Criado em 2010, o International Integrated Reporting 

Council (IIRC) (Conselho Internacional para Relato Integrado) é uma coalizão de entidades 

reguladoras e direcionadoras (incluindo a GRI), investidores, empresas, associações de 

padronização, associações profissionais e instituições do terceiro setor, com o objetivo de 

desenvolver a comunicação empresarial. 

 
Figura 7 - O modelo de relato integrado do IIRC 

Fonte: International Integrated Reporting Council (2011). 

O modelo de relato integrado do IIRC, como mostra a figura 7 acima, estipula que a 

empresa deve demonstrar periodicamente como evolui no sentido de aumentar seis tipos de 

capitais: financeiro, manufaturado, humano, social e relacionamento, intelectual e natural – que 

representam tudo o que a organização utiliza para gerar valor, convertendo capitais em 

resultados INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COMMITTEE, 2011). O 

objetivo é dar maior coesão e eficiência ao processo de elaboração de relatos, de modo que 

fique evidente como a atuação da organização gera valor ao longo do tempo. 

Um bom resumo das tendências em RSE que se desenvolveram até o início dos anos 

2000 – período a partir do qual será coberto pela análise bibliográfica presente na sessão 2.3 

dessa dissertação – e que as empresas parecem a ter começado a implementar de forma prática, 
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está presente na obra Socrates: The Corporate Social Ratings Monitor (KINDER, 

LYDENBERG, DOMINI et al, 1999).  Trata-se de um banco de dados com objetivo de 

descrever e classificar empresas, um conjunto de mais de 600 organizações, em termos de suas 

iniciativas e ações em RSE. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010; 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2011; ACCOUNTABILITY, 2011; SOCIAL 

ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL, 2013). 

Esse banco de iniciativas foi dividido em seis temas ou eixos que encontram-se muito 

aderentes e buscam recomendar, normatizar ou avaliar: a) apoio comunitário (por exemplo, 

apoio a programas de artes e saúde, iniciativas educativas e habitacionais para doações 

economicamente desfavorecidas, generosas / inovadoras); b) diversidade (por exemplo, registro 

e iniciativas de diversidade baseada em sexo, raça, família, orientação sexual e deficiência, ou 

falta dela, dentro e fora da empresa); c) apoio dos funcionários (por exemplo, preocupação com 

a segurança , segurança do emprego, participação nos lucros, relações sindicais, envolvimento 

dos funcionários); d) ambiente (por exemplo, produtos amigáveis ao meio ambiente, 

gerenciamento de resíduos perigosos, uso de produtos químicos que envolvem ozônio, testes 

em animais, controle de poluição, reciclagem); e) operações (por exemplo, práticas trabalhistas, 

operações em países com violações de direitos humanos) e f) produto (por exemplo, segurança 

de produtos, pesquisa e desenvolvimento/inovação, marketing, disputas antitruste). 

 

2.1.4 Abordagem da RSE focada nos stakeholders 

 

No percurso histórico do pensamento sobre a RSE, é possível perceber que a visão a 

respeito da empresa considerar expectativas de seus stakeholders – considerando, por exemplo, 

questões sociais em seu escopo de responsabilidades – não é objeto de pleno consenso. Se 

tomarmos como exemplo a abordagem de Friedman (2007), inspirado na teoria da firma em sua 

versão clássica, a empresa possui um único objetivo de desempenho econômico, maximizando 

os lucros para os seus acionistas (stockholders). 

A teoria dos stakeholders, cujos trabalhos de Freeman (1994; 2010) foram importantes 

para popularização, enfatiza a importância de considerar e fazer gestão sobre os assuntos 

levantados por grupos que impactam ou são impactados pela atuação da empresa. Ou seja, é 

preciso que a gestão da empresa se oriente por um “princípio de quem ou o que realmente conta” 

(FREEMAN, 2010, p. 413) para a organização, e que esteja para além dos interesses dos 

proprietários ou acionistas. A partir do reconhecimento de que há outras partes interessadas na 
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organização que possuem algum direito ou objetivo legítimo com relação a organização, as 

corporações modernas podem utilizar ferramentas de gestão para abordá-los. 

Jones (1998) argumenta que as empresas dependem não apenas de um mercado, 

clientes e acionistas, mas têm muitas outras condições contratuais (não necessariamente formais 

ou institucionalizadas) com seus stakeholders, sendo que as próprias lideranças e os 

empregados, que respectivamente tomam e executam decisões, também se incluem nessas 

relações a partir de um vínculo empregatício. Uma boa gestão de stakeholders, baseada na 

mútua cooperação, o que pode inclusive representar benefícios para a organização, mais do que 

ações oportunistas visando obter vantagens no curto prazo. 

Segundo Donaldson e Preston (1995), a abordagem de stakeholders pode ser feita de 

formas distintas pelas empresas:  descritivo, instrumental e normativo.  O aspecto descritivo 

refere-se à utilização de ferramentas para entender e representar suas relações com seus 

públicos de interesse nos ambientes externo e interno.  O aspecto instrumental é evidenciado 

quando as ferramentas de gestão são utilizadas para gerenciar esse relacionamento com os 

stakeholders. Já o modelo normativo se manifesta no momento em que, voluntariamente, a 

organização demonstra que reconhece (suas políticas, normas e práticas) os interesses de todos 

os seus públicos, e conferem importância para a existência da corporação. 

A essência da teoria dos stakeholders é a ideia de que a sustentabilidade da corporação 

no longo prazo depende da cooperação de numerosos constituintes, incluindo, mas não 

limitados, a acionistas (DONALDSON; PRESTON, 1995; FREEMAN, 2010). Os stakeholders 

fornecem recursos à empresa (por exemplo, clientes, investidores e empregados), formam a 

estrutura da indústria (por exemplo, associados à cadeia de fornecimento) e alianças estratégicas 

(como comunidades e governos). Há alguma evidência de que investidores preferem empresas 

mais socialmente responsáveis e fundos de investimento que utilizam critérios de DSE nas suas 

recomendações (GRAVES; WADDOCK, 1994; DAWKINS; LEWIS, 2003; CORDEIRO; 

TEWARI, 2015; HICKMAN; WONG-ON-WING, 2015), mesmo que o retorno financeiro no 

longo prazo não seja necessariamente maior. 

No caso dos consumidores, por exemplo, existe evidência de que percepções dos 

mesmos a respeito das práticas de RSE de uma organização influenciam a sua avaliação global 

do serviço ou produto comercializado, o que por sua vez influencia significativamente a sua 

lealdade à empresa (DAWKINS; LEWIS, 2003; BHATTACHARYA; SEN, 2004; 

ÖBERSEDER, SCHLEGELMILCH; MURPHY, 2013; MEJRI; BHATLI, 2014).  

Em estudo no mercado chinês, Lii, Wu e Ding (2013) verificaram que, além de efeito 

positivo entre o DSE e a atitude de compra de 480 consumidores, que o efeito de percepção 
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positiva foi maior quando era pequena a distância social (nacionalidade, idioma, cultura) e 

espacial (localização próxima) da empresa – dados que sugere a ideia de RSE como moderador 

relação entre empresa e consumidores. 

Sen, Bhattacharya e Korschun (2006), a partir de pesquisa feita com 692 pós-

graduandos em administração e engenharia nos Estados Unidos, verificaram relação entre o 

nível de sensibilização e conhecimento sobre o DSE de organizações integrantes da Fortune 

500, sendo que quando os participantes conheciam as práticas de RSE eles se mostravam mais 

propensos a trabalhar, investir e consumir produtos daquela empresa. 

Assim percebe-se, a partir desse tópico, que a RSE vem sendo considerada um 

componente importante do relacionamento entre empresas e seus stakeholders 

(BHATTACHARYA; KORSCHUN; SEN, 2009). 

Empregados que trabalham em locais remotos, longe da sede corporativa, sentem que 

participar das iniciativas de RSE da empresa ajuda-os a se sentirem conectados com 

colegas de trabalho; enquanto outros empregados se beneficiam das mesmas 

iniciativas, porque a atividade de RSE reduz o estresse na transição entre sua vida 

doméstica e profissional, proporcionando assim a integração trabalho-vida. 

Consideramos importante reconhecer que a RSE pode proporcionar benefícios que 

diferem substancialmente de indivíduo para indivíduo, mesmo dentro de um grupo de 

stakeholders (BHATTACHARYA; KORSCHUN; SEN, 2009, p. 263, tradução livre). 

Apesar desse potencial para impulsionar resultados favoráveis à empresa junto às 

partes interessadas, o retorno sobre o investimento em RSE não é automático ou garantido no 

sentido de que possa funcionar sempre da mesma forma em qualquer contexto e com alto grau 

de certeza. Em cada caso, com cada tipo de stakeholder, é importante compreender de forma 

mais precisa dos processos subjacentes que impulsionam esses ganhos para a organização 

(BHATTACHARYA; KORSCHUN; SEN, 2009). 

Esse tipo de preocupação é considerado na presente pesquisa na medida em que – ao 

valorizar a teoria dos stakeholders – procura investigar percepções, atitudes e respostas dos 

empregados de uma empresa. Tal qual as pesquisas com consumidores e investidores, as 

pesquisas com a força de trabalho da organização devem considerar as especificidades desse 

tipo de stakeholder, para que se possa investigar não uma compra ou um investimento, mas se 

os empregados mostram um compromisso mais forte com a organização quando percebem a 

empresa como socialmente responsável. 

 

2.2 A PERCEPÇÃO PELOS EMPREGADOS A RESPEITO DAS PRÁTICAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS: IMPACTOS NA SATISFAÇÃO 

NO TRABALHO E NO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 
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Como visto anteriormente, os empregados constituem um grupo de stakeholders 

fundamental para a empresa, contribuindo diretamente com seu desempenho individual e 

comportamento geral para o funcionamento, eficiência e sobrevivência das empresas. Como 

membros da organização, os empregados estão preocupados, contribuem e reagem em relação 

às práticas de responsabilidade social. Os empregados não só esperam que as empresas se 

comportem de maneira socialmente responsável, mas também são agentes importantes da RSE 

(PETERSON, 2004; DUARTE, MOURO; NEVES, 2010; DUARTE; NEVES, 2012).  As 

atitudes e comportamentos dos empregados serão afetados pelo clima e cultura organizacional, 

que por sua vez podem ser influenciadas pelas práticas de RSE. 

A percepção das práticas de RSE, portanto, podem influenciar a motivação e o 

comprometimento dos empregados na medida em que podem alinhar a identidade e a imagem 

pessoal dos mesmos com a da organização (PÉREZ-RAMOS, 1990; COSTA, 2003; GOMES, 

2003). Além disso, a implementação diária das estratégias de RSE é, em última instância, a 

responsabilidade dos empregados, de modo que o alcance dos resultados dependerá, em grande 

parte, da capacidade e disposição para colaborar e aderir às estratégias de RSE (COLLIER; 

ESTEBAN, 2007; RETTAB; BRIK; MELLAHI, 2009; TURKER, 2009; ELLEMERS et al., 

2011; HANSEN et al., 2011; BAUMAN; SKITKA, 2012). 

As percepções dos empregados sobre as práticas de RSE podem exercer influência 

sobre o relacionamento dessa estratégica parte interessada com as próprias empresas, 

desencadeando respostas emocionais, atitudinais e comportamentais, o que justifica que o 

interesse de parte dos estudiosos em estudar a relação entre as práticas de RSE deve ser um 

tópico de interesse para os estudiosos e gestão de pessoas e comportamento organizacional, 

assim como gestores de empresas interessadas em integrar a RSE em sua gestão (DUARTE, 

MOURO; NEVES, 2010; HANSEN et al., 2011; BAUMAN; SKITKA, 2012). 

No entanto, a relação entre a RSE e as atitudes e comportamentos de trabalho – mais 

especificamente construtos como satisfação no trabalho e comprometimento organizacional – 

ainda permanece pouco pesquisada na maior parte dos países, incluindo o Brasil. Assim, existe 

pouco conhecimento de como variáveis como emoções, atitudes e comportamentos dos 

empregados (assim como os processos psicológicos subjacentes e fatores modeladores ou 

mediadores) podem ser impactados ou influenciados pela RSE. 

 

2.2.1 Satisfação no trabalho 
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No contexto da psicologia organizacional, a satisfação no trabalho é a atitude geral da 

pessoa face ao seu trabalho, afetando aspectos físicos e psicológicos, atitudes que predispõem 

comportamentos profissionais e repercussões para a vida pessoal do indivíduo tanto quanto para 

as organizações (ZALEWSKA, 1999). Satisfação e motivação no trabalho, nas primeiras 

décadas de estudo, eram construtos abordados geralmente juntos (SIQUEIRA, 2008), em 

teorias que tratavam das características individuais responsáveis por comportamentos de 

trabalho, tais como a teoria de satisfação de necessidades (VROOM, 1964), teoria de 

motivação-higiene (HERZBERG, 1968), e teoria de expectativas e instrumentalidade 

(HACKMAN; OLDHAM, 1976). Estes estudiosos defendiam a noção de ser a satisfação no 

trabalho um componente da motivação, que geraria eficiência no trabalho, assim como aumento 

do desempenho e da produtividade, além da permanência na empresa (redução de turnover). 

Uma segunda vertente de estudos sobre satisfação no trabalho está mais relacionada 

às questões sociais que recaem mais recentemente sobre as empresas, incluindo a RSE 

(SIQUEIRA, 2008). Nesse sentido, os estudos consideram que aferir níveis de satisfação dos 

trabalhadores poderia ser uma estratégia para monitorar o quanto as empresas conseguem, ou 

não, promover e proteger a saúde e o bem-estar dos seus empregados, tomando como premissa 

que o contexto de trabalho pode influenciar a vida pessoal, familiar e social dos indivíduos e 

influenciar seus níveis de bem-estar e até sua saúde física e mental (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 

2004). Dentro dessa perspectiva, ganham ainda maior relevância fatores de RSE interna 

(BRAMMER; MILLINTON; RAYTON, 2007), assim como abre possibilidade de influência 

de fatores de RSE externa (VYAS; SHRIVASTAVA, 2011). 

Herzberg (1968) teorizou que os fatores que afetam positivamente a satisfação dos 

empregados são diferentes dos fatores que afetam negativamente, ou seja, provocam 

insatisfação. Ele se concentrou no fato de que a insatisfação dos funcionários está relacionada 

ao ambiente de trabalho, enquanto a satisfação está relacionada ao conteúdo do trabalho. O fator 

de insatisfação, que o autor trata como “higiene”, inclui políticas e mecanismos de controle e 

monitoramento da empresa, condição de trabalho, relacionamento com colegas de trabalho, 

salários e compensações, etc. Por outro lado, os fatores de satisfação, chamados de fator de 

motivação, incluem a realização, o reconhecimento, a natureza do trabalho em si, a obrigação 

e a autorrealização. 
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Figura 8 - Fatores que afetam a satisfação dos empregados 

Fonte: Herzberg (1968). 

 

Segundo Siqueira e Gomide Jr. (2004), os estudos brasileiros sobre satisfação no 

trabalho têm seguido duas principais vertentes. Uma primeira é centrada nos estudos da área da 

saúde, com foco principal sobre os profissionais da saúde, como enfermeiros e médicos, 

considerando o a satisfação como uma faceta da saúde no trabalho. Uma segunda abordagem, 

coloca foco na relação entre a satisfação do empregado e a noção de bem-estar no trabalho, 

reconhecendo que indivíduos com alto nível de satisfação no trabalho tendem a manter o bem-

estar no ambiente laboral, apresentando ainda outros fatores comportamentais positivos.  

A satisfação no trabalho, entendida enquanto atitude, estaria relacionada a uma 

“disposição para atuar e assumir posição perante determinadas situações” (PÉREZ-RAMOS, 

1990, p. 22) – ou ainda uma “opinião avaliativa positiva (ou negativa) sobre o trabalho ou a 

situação de trabalho” (WEISS, 2002, p. 6) –  formada a partir de conceitos, informações e 

emoções que resultam em uma resposta favorável ou desfavorável com respeito a uma pessoa, 

grupo, ideia ou organização (COSTA, 2003). 

A satisfação no trabalho é um conceito que, numa perspectiva multidimensional, 

engloba vários outros fatores, e consistiria num conjunto de reações específicas às situações de 

trabalho e à organização em si, “sendo os fatores mais frequentes chefia, colegas de trabalho, o 

próprio trabalho, salário e oportunidades de promoção” (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2004, p. 

320). Duarte e Neves (2012, p. 109) também relacionam fatores semelhantes: “remuneração, 

perspectivas de promoção, oportunidades de treinamento e desenvolvimento, colegas de 

trabalho, supervisor e trabalho em si”, condições de trabalho, políticas, normas, a gestão de 

topo e os subordinados. 
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Spector (1997), autor de um survey clássico sobre satisfação no trabalho nos Estados 

Unidos, formulados em sua Job Satisfaction Survey uma ferramenta de medição com um 

questionário de 36 itens para avaliar as atitudes dos empregados sobre o trabalho e aspectos do 

trabalho, divididos em nove “facetas”: pagamento, promoção, supervisão, benefícios, 

recompensas (recompensas baseadas no desempenho), procedimentos operacionais (regras, 

politicas, padrões), colegas, natureza do trabalho e comunicação. 

Assim, percebe-se que as aferições das condições de satisfação do empregado 

apresentam certo alinhamento entre autores, o que não constitui um consenso sobre o tema. Por 

outro lado, existem ainda conceituações que se referem a satisfação no trabalho como sinônimo 

de motivação ou estado emocional positivo decorrente de fatores intrínsecos ao trabalho 

(LOCKE, 1984; PÉREZ-RAMOS, 1990; GOMES, 2003; MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 

 A satisfação no trabalho seria considerada um estado emocional agradável resultante 

da avaliação que o indivíduo faz de seu trabalho como um todo – imagem da empresa, 

benefícios, relacionamentos, clima organizacional – que resulta da percepção que a pessoa 

obtém daquilo que lhe satisfaz no trabalho com relação aos seus valores pessoais (LOCKE, 

1984; PÉREZ-RAMOS, 1990). Esse contrato teria um componente cognitivo – o que o 

indivíduo pensa e a suas opiniões sobre o trabalho – e “um componente afetivo ou emocional, 

que diz respeito a quão bem uma pessoa se sente em relação a um trabalho” (MARTINEZ; 

PARAGUAY, 2003, p. 61). 

O interesse pela satisfação no trabalho pode ser explicado pela sua relação, 

empiricamente já estabelecida, com outras importantes variáveis estudadas pela gestão de 

pessoas e pela psicologia social do trabalho, tais como rotatividade (turnover), absentismo, 

atrasos, aposentadoria, saúde do empregado, fadiga e burnout, e a percepção de fatores 

correlatos tais como percepção de apoio e justiça organizacional e satisfação pessoal com a vida 

(ZALEWSKA, 1999; KIRKMAN; SHAPIRO, 2001; MARTINEZ; PARAGUAY, 2003; 

MATOS, 2005; DUARTE; NEVES, 2012).  

Nyquist, Hitchcock e Teherani (2000) apresentam fatores relacionados à satisfação no 

trabalho. Os fatores organizacionais são os recursos disponibilizados pela empresa, as relações 

entre colegas, a percepção de oportunidades de promoção e progressão na carreira. Os fatores 

relacionados com o trabalho seriam autonomia, clareza e coerência de funções a desempenhar, 

remuneração, estabilidade no emprego, o estímulo proporcionado pelo trabalho e relações com 

superiores imediatos. Os fatores pessoais são as percepções de conflito de papéis e a 

interferência das responsabilidades profissionais com as responsabilidades da vida pessoal e 

familiar. Os resultados da alta satisfação seriam os mesmos dos estudos clássicos, como de 
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Herzberg (1968): satisfação no trabalho, maior produtividade e retenção do empregado na 

organização. 

 

 
Figura 9 - Modelo conceitual de satisfação no trabalho 

Fonte: Nyquist, Hitchcock e Teherani (2000) 

 

Hagedorn (2000) utiliza modelo semelhante (Conceptual Framework of Job 

Satisfaction), com dois conjuntos de fatores que têm impacto na satisfação no que são os 

catalisadores e os mediadores. Um catalisador é um evento significativo da vida que pode estar 

ou não relacionado com o trabalho. Os mediadores representam situações, acontecimentos e 

circunstâncias atenuantes que fornecem o contexto em que a satisfação no trabalho deve ser 

considerada, com fatores que podem ser catalizadores. 

 

  
Figura 10 - Mediadores e catalizadores da Satisfação no Trabalho. 

Fonte: Hagedorn (2000). 

 

Apesar da RSE e da satisfação no trabalho terem uma extensa literatura de pesquisa 

teórica e empírica, os dois campos têm – como será visto a partir da análise bibliométrica nessa 

dissertação – apenas uma pequena sobreposição, sendo escassos os registros na literatura sobre 

a percepção de RSE na relação de satisfação no trabalho antes da última década, visto que 



43 

 

anteriormente os estudos focavam em um número mais restrito de variáveis que estariam mais 

diretamente relacionadas. 

Um dos primeiros registros abrangentes para abordar a satisfação no trabalho foi 

justamente a Job Satisfaction Survey realizada por Spector (1997) no qual fatores ligados à 

satisfação apresentaram forte correlação entre as percepções dos empregados com os 

respectivos níveis relatados de satisfação no trabalho (SPECTOR, 1997; PETERSON, 2004 

DUARTE; NEVES, 2012). Contudo, o estudo não permite esclarecer exatamente quais os 

fatores e dimensões da RSE possuiriam maior impacto na amostra pesquisada. 

Aselage e Eisenberger (2003) afirmaram que os comportamentos e as atitudes dos 

funcionários em relação à organização podem ser diferentes dependendo da compensação 

material e social dada pela organização. De acordo com os autores, empregados que recebem 

recursos altamente valorizados das empresas (benefícios generosos, remunerações adequadas, 

oportunidades de treinamento e desenvolvimento, se sentiriam obrigados, em reciprocidade, a 

ajudar a organização a alcançar seus objetivos através de comportamentos como o aumento no 

desempenho e identificação com posicionamentos corporativos. A relação entre justiça 

organizacional e a satisfação no trabalho incluiria, além de fatores considerados em estudos 

clássicos (fatores pessoais, organizacionais e relacionados com o trabalho em si), uma dimensão 

social, incluindo o prestígio ocupacional, a reputação e a RSE.  

Lee, An e Noh (2012) adaptaram o modelo de Aselage e Eisenberger (2003) no estudo 

da dimensão social da satisfação no trabalho. A categoria do trabalho em si seria composta por 

a) autoridade e responsabilidade (instruções para seguir um determinado papel); b) criatividade 

(possibilita aplicar novas ideias); c) reconhecimento (por parte dos superiores imediatos); d) 

utilização de habilidades pessoais; e) senso de realização; f) autonomia e g) diversidade 

(oportunidades para realizar diferentes trabalhos). Já a categoria ambiente de trabalho considera 

a) condições de trabalho (variáveis situacionais como iluminação, horários, intervalo, etc.); b) 

supervisão (relacionamento com liderança imediata) e c) relacionamento com colegas de 

trabalho. As características organizacionais incluem a) estabilidade do emprego, salário 

(percepção em relação aos demais e fora da empresa), promoção (valorização na hierarquia) e 

política organizacional (gestão e procedimentos de trabalho). Por fim, a dimensão social 

incluiria a) prestígio ocupacional (orgulho do status na estrutura ocupacional); b) reputação 

organizacional (percepção da avaliação da organização por seus stakeholders) e a c) 

responsabilidade social empresarial (atividades organizacionais para melhorar o bem-estar 

social considerando os diversos stakeholders). 
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Figura 11 - Categorias de fatores que influenciam a Satisfação no Trabalho. 

Fonte: Aselage e a Eisenberger (2003), adaptado por Lee, An e Noh, (2012). 

 

Aplicando esse modelo a uma amostra de 450 comissários de voo de uma grande 

empresa mundial de aviação, Lee, An e Noh (2012) demonstraram que a dimensão social, na 

qual se encontra a RSE, tem peso na satisfação com similar às demais dimensões 

tradicionalmente estudadas, sendo comparável para fins de influência na satisfação às próprias 

características do trabalho em si. Assim, fizeram como recomendação para as organizações de 

serviços, como as companhias aéreas, para prestar maior atenção aos aspectos dessa dimensão 

social como fator de satisfação no trabalho, como forma de melhorar a gestão de pessoas e o 

respectivo desempenho do serviço. 

Quirana e Shapiro (2001) pesquisando uma amostra de empregados de vários países, 

observaram que os valores e políticas empresariais, quando alinhados com os valores 

individuais do empregado, estão associados a uma maior satisfação no trabalho em países onde 

se observa níveis mais elevados de coletivismo. Os autores destacam que iniciativas “pró-

sociais” podem ser um elemento importante para a gestão de pessoas, principalmente em 

empresas multinacionais que operam em várias culturas.  

Em 2007, Brammer, Millinton e Rayton inquiriram uma amostra de 4.712 empregados 

de uma empresa de serviços financeiros britânica, medindo a relação entre a percepção 

individual das práticas de RSE interna (usando nove itens sobre a percepção de justiça 

organizacional e oportunidades de treinamento e engajamento) e RSE externa (com itens sobre 

o envolvimento da comunidade). O comprometimento afetivo e cada aspecto da RSE foram 
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enquadrados num modelo que avalia a satisfação no trabalho, a liderança, a idade, tempo de 

carreira, gênero e etnia. 

Os resultados evidenciam uma relação positiva entre as três medidas de RSE e o 

comprometimento afetivo e sugerem que a contribuição da RSE para o 

comprometimento afetivo é pelo menos tão grande quanto a da satisfação no trabalho. 

A responsabilidade social das empresas na comunidade tem implicações positivas, 

portanto, não apenas para as partes interessadas externas, mas também para o 

comprometimento dos empregados dentro da organização. Enquanto nenhum efeito 

direto foi encontrado entre gênero e comprometimento afetivo, os resultados 

enfatizam o efeito moderador do gênero na relação entre RSE e comprometimento 

afetivo (BRAMMER; MILLINTON; RAYTON, 2007, p. 1701, tradução livre). 

O desempenho em aspectos de RSE pode ser significativamente relevante para o 

comprometimento afetivo individual do empregado para com a empresa, comparável aos 

fatores tradicionalmente observados para abordar a satisfação no trabalho, tais como atividades, 

remuneração, supervisão e relacionamento com colegas. A relação positiva entre cada aspecto 

da percepção dos empregados sobre a RSE às atitudes dos empregados sugere que 

investimentos corporativos na RSE possam ter impacto afetivo nos empregados, e que, 

portanto, os benefícios das contribuições corporativas das empresas não se restringem à 

reputação externa e à gestão de stakeholders externos, mas também podem refletir-se no 

comportamento dos stakeholders internos. 

Valentine e Fleischman (2008) abordaram a percepção dos programas empresariais de 

ética, governança (existência de códigos éticos e treinamento) e a satisfação no trabalho, 

tomando a RSE como elemento mediador dessa relação, a partir de elementos de RSE externa 

(envolvimento da empresa em atividades comunitárias e adesão a causas socialmente 

responsáveis). Pesquisando uma amostra de 313 profissionais de contabilidade, recursos 

humanos e marketing de diferentes empresas estadunidenses, os autores demonstraram a 

relação entre aspectos de RSE externa percebida pelos empregados atuando como fator 

mediador na satisfação no trabalho e na percepção das respectivas empresas como sendo éticas. 

Como somente a RSE social externa foi incluída no modelo de análise, outros fatores de RSE 

interna (como diversidade de gênero e raça) não foram analisados. 

Duarte e Neves (2012) investigaram como três dimensões de RSE (interna, 

comunidade e meio ambiente, e econômica) influenciam as atitudes de trabalho dos 

empregados, a partir da apresentação de cenários. Dos 98 participantes, aqueles que estimaram 

maiores níveis de satisfação demonstraram uma correlação positiva com a percepção dos 

aspectos de responsabilidade social, especialmente aqueles que relataram estarem mais 

próximos ou envolvidos nessas práticas dentro de uma empresa portuguesa. “Quando há um 

baixo investimento em práticas de gestão de recursos humanos sustentáveis, ocorrem níveis 
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ainda mais baixos de implicação afetiva e de satisfação no trabalho do que quando se verifica 

baixo investimento nas restantes dimensões de RSE" (DUARTE; NEVES, 2012, p. 20-36). 

Em um dos mais detalhados trabalhos sobre esse tema, em específico Bauman e Skitka 

(2012), apontam a afinidade entre as práticas de RSE e a percepção da moralidade de uma 

empresa, na medida em que a RSE representa uma fonte de informação que os empregados 

podem representar e incorporar as noções de moral e justiça organizacional. As atividades de 

RSE poderiam, então, contribuir positivamente na influência de moralidade corporativa para 

além do que pode ser alcançado pelos aspectos legais e de conformidade – uma vez que têm 

potencial para suprir necessidades humanas básicas de “pertencimento” e “segurança”. 

A ética do cuidado pode explicar melhor a percepção dos empregados sobre os 

esforços filantrópicos que beneficiam os pobres e necessitados (por exemplo, os 

esforços das empresas farmacêuticas para combater doenças como a AIDS e a 

cegueira dos rios em África) e a ética da pureza pode estar subjacente às preocupações 

dos empregados Ambiental das atividades da sua empresa. Em suma, acreditamos que 

a RSE aumenta a moral corporativa percebida, o que, por sua vez, pode ajudar a 

satisfazer as necessidades de empregados para a segurança, autoestima, pertencimento 

e existência significativa (BAUMAN; SKITKA, 2012, p. 70, tradução livre). 

Assim, a RSE poderia ser entendida pelo empregado como parte de sua participação 

na sociedade, criando um vínculo entre seu desempenho pessoal, o sucesso da empresa e sua 

noção de contribuição social. “Em última análise, a RSE pode constituir a base da confiança 

mútua” (BAUMAN; SKITKA, 2012, p. 72). Nesse sentido, até futuros ou novos empregados 

podem ser especialmente susceptíveis a preferirem uma empresa que satisfaça sua necessidade 

de segurança e contribuição social, sendo seu desempenho pessoal uma forma de contribuição 

para o desempenho social da organização. 

Tziner et al. (2011) propuseram uma aplicação empírica para o efeito mediador da RSE 

na moralidade e na justiça organizacional, em um estudo sobre a relação entre percepção da 

RSE e satisfação no trabalho com uma amostra de 101 empregados israelenses do setor de 

importação. Os resultados mostram que todas as dimensões da RSE estão positivamente 

relacionadas com a satisfação no trabalho, sendo que as práticas de RSE interna para os 

empregados foi a dimensão mais fortemente associada.  Além disso, foi verificado que a RSE 

teve efeito mediador na percepção de justiça organizacional, impactando a satisfação no 

trabalho. Na interpretação dos autores, o esforço da empresa em desempenhar um papel social, 

agindo de maneira ética, justa e com práticas discricionárias, contribuiu significativamente para 

atitudes positivas com relação ao trabalho. 

Vyas e Shrivastava (2011) buscaram verificar a importância dos programas e 

atividades de RSE para a satisfação do emprego em empresas de grande escala do setor em 
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Chhattisgarh, na Índia. A partir de uma amostra de 600 empregados de diversas empresas, 

obtidas a partir de indicadores de pesquisas de ambiência e clima organizacional, foi verificado 

uma alta correlação entre a satisfação no trabalho e práticas de RSE interna (especialmente 

aquelas relacionadas com benefícios e saúde do empregado), mas uma relação de moderada a 

baixa, dependendo da empresa, para ações de RSE externa, como engajamento com 

comunidades e investimento em projetos sociais. 

Zhu et al. (2014) testaram empiricamente um modelo teórico que define a satisfação 

dos empregados como mediador e moderador na relação entre a percepção dos empregados 

sobre os esforços de RSE e sua fidelidade às empresas. Com base em 438 questionários, os 

autores sugerem que apenas o investimento em bem-estar focado em recompensas financeiras 

e clima organizacional não é tão eficaz na fidelização dos empregados quando uma combinação 

mais completa de práticas – incluindo a percepção do engajamento e desempenho da empresa 

nas práticas RSE, que seria importante para fortalecer o compromisso afetivo dos empregados 

com a empresa (SHEN, JIUHUA; ZHU, 2011; ZHU et al., 2014). 

No mesmo ano, Glavas e Kelley (2014), em quatro estudos-piloto, pesquisaram uma 

amostra de 827 empregados em 18 organizações estadunidenses, mostrando que as percepções 

dos empregados sobre a RSE estão positivamente relacionadas com satisfação pessoal com o 

trabalho e o comprometimento organizacional, influenciando como os mesmos percebem o 

significado do trabalho, da moralidade, da justiça e do apoio organizacional. Os autores 

sugerem que a RSE tenha efeito “adicional” sobre as atitudes dos empregados, somada à 

responsabilidade ambiental. 

 

2.2.2 Comprometimento organizacional dos empregados 

 

Os termos “comprometimento” e “compromisso”, no próprio senso comum, trazem 

uma noção relacional, ou seja, se possui ou demonstra-se comprometimento com relação a uma 

outra pessoa, grupo ou organização, refletindo “uma interação social com base em uma 

obrigação mais ou menos solene entre as partes”, o que pode ser refletido, de forma grosseira, 

no jargão “vestir a camisa da empresa”. (ZANELLI, BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014, 

p. 330). Ao vínculo estabelecido entre o empregado e a organização onde ele trabalha, chamou-

se de “comprometimento organizacional” (organizational commitment), muito embora não haja 

consenso pleno sobre a natureza e características desse vínculo. 

Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2014) ressaltam, resgatando classificação proposta 

por Meyer e Allen (1991) que o comprometimento organizacional pode ser compreendido a 
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partir de, pelo menos, três perspectivas. A perspectiva afetiva, ou atitudinal, valoriza a 

identificação do indivíduo com organização e seus objetivos, metas e resultados, sendo um 

preditor de comportamentos. Essa noção de comprometimento afetivo, portanto, está associada 

à ideia de lealdade, desejo de contribuir, sentimento de orgulho e reconhecimento com relação 

ao trabalho e em permanecer à organização.  

Já a dimensão instrumental – ou de continuação, ou “calculativa” – refere-se à 

avaliação de permanência na organização em função das recompensas e dos custos pessoais 

vinculados à condição de pertencimento, sendo, portanto, oriundo da possibilidade de alcançar 

certos aspectos como salário, status e autonomia dentro da organização (MEDEIROS; 

ALBUQUERQUE; SIQUEIRA, 2003; ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 

Como ressaltam Meyer e Allen (1991, p. 67), refere-se a "um estado psicológico que caracteriza 

o relacionamento do empregado com a organização e tem implicações para a decisão de 

continuar ou descontinuar a adesão à organização”. Tannenbaum et al. (1991) afirmam ainda 

que o treinamento e desenvolvimento funcional pode influenciar o comprometimento 

organizacional na medida em que aumenta sentimento de competência pessoal que os 

empregados, especialmente os mais novos ou com menos tempo de empresa, tem ao 

desempenhar uma tarefa requisitada. Sendo assim, esse é um fator que também pode influenciar 

a perspectiva de “ganho” do empregado em permanecer na organização. 

Finalmente, o comprometimento normativo reflete a internalização de pressões 

normativas de comportamento, padrões esperados e códigos de conduta socialmente e 

culturalmente validados, e “constitui-se em uma importante dimensão de troca social 

estabelecida por empregados com organizações” (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; 

BASTOS, 2014, p. 332). Nessa perspectiva, “indivíduos comprometidos exibem certos 

comportamentos porque acreditam que é certo e moral fazê-los” (MEDEIROS; 

ALBUQUERQUE; SIQUEIRA, 2003). Além disso, pode estar relacionado ao orgulho de 

pertença, na medida em que a empresa é percebida como justa e correta, favorecendo a 

identificação do empregado com os valores organizacionais (BASTOS, BRANDÃO; PINHO, 

1997). A internalização dos valores, portanto, é uma forma de envolvimento que se apoia no 

alinhamento entre valores e objetivos pessoais e aqueles percebidos na organização. 
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Figura 12 - Antecedentes do Comprometimento Organizacional em suas diferentes dimensões: afetiva, 

instrumental e normativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Meyer e Allen (1991); Medeiros et al (2003) e Zanelli, Borges-

Andrade e Bastos (2014). 

 

O compromisso organizacional refere-se a sentimentos ou crenças do empregado com 

uma organização e reflete não apenas valores e objetivos, mas também um desejo, necessidade 

e/ou uma obrigação de manter a filiação na organização, assim como uma observância a certos 

padrões de conduta (MEYER et al., 2002; MEDEIROS; ALBUQUERQUE; SIQUEIRA, 2003; 

DUARTE; NEVES, 2012). Para Siqueira e Gomide Jr. (2004), o comprometimento 

organizacional é compreendido como o vínculo entre o empregado e a organização a qual   

pertence. Aprofundar o conhecimento sobre os vínculos que o empregado estabelece durante 

suas rotinas e grupos que participam no trabalho possibilitaria uma análise do indivíduo e do 

que ele espera receber de sua organização – enquanto retribuição pelo seu empenho e 

investimento pessoal (PÉREZ-RAMOS, 1990; GOMES, 2003; SILVA, 2003; MATOS, 2005). 

Uma vez que as três formas de compromisso organizacional apresentadas não são 

mutuamente excludentes, têm-se um construto multidimensional. Os compromissos afetivos e 

normativos, embora diferentes, podem encontrar-se substancialmente correlacionados. As 

correlações entre o compromisso instrumental e os demais (afetivo e normativo), por outro lado, 

tendem a ser menores (MEYER et al., 2002; DUARTE, 2011; ZANELLI, BORGES-

ANDRADE; BASTOS, 2014; MEYER, 2015). 

A trajetória de pesquisas acerca de comprometimento organizacional apresenta 

evidências a respeito de quais seriam suas variáveis antecedentes ou determinantes. A partir de 

vasta revisão da literatura internacional Meyer et al (2002) organizam os antecedentes de 

comprometimento em quatro categorias: variáveis demográficas (por exemplo, gênero, idade, 

escolaridade, poder aquisitivo), alternativas (aspectos instrumentais, análise custo-benefício) 



50 

 

experiências de trabalho (eventos e relacionamentos que produziram satisfação ou compactuam 

com valores pessoais) e diferenças individuais. 

Assim, resultados de experiências de trabalho e valores da organização podem fazer 

com que o empregado se sinta confortável e aumente sua autoestima e desempenho, o que está 

relacionado prioritariamente à dimensão afetiva. O tempo e esforço investidos no trabalho (ou 

a falta de alternativas no mercado) apelam para a dimensão instrumental (ou de continuação). 

O investimento e reconhecimento da organização no empregado, por sua vez, podem fortalecer 

seu senso de compromisso normativo, pois apelam ao senso individual de reciprocidade.  

A meta análise realizada por Meyer et al (2002), a partir do modelo tridimensional de 

comprometimento organizacional (MEYER; ALLEN, 1991), identificaram que O 

comprometimento afetivo e o instrumental geralmente são verificados em alta correlação com 

suas hipóteses antecedentes (ver figura 13, abaixo). Contudo, não foram identificadas trações 

antecedentes únicas de comprometimento normativo. 

 

 
Legenda: (+) relação positiva entre dimensão de comprometimento e consequências; (-) relação negativa com as 

consequências testadas; (0/-) ausência de relação ou relação negativa, dependendo do caso analisado. 

Figura 13 - Modelo tridimensional de comprometimento organizacional com antecedentes e correlação com 

consequências.  

Fonte: Adaptado de Meyer et al (2002). 

 

Há uma correlação significativa entre aspectos de desempenho e cidadania 

organizacional (relevantes para a organização, incluindo aí aspectos de responsabilidade social, 

embora essa não tenha sido uma dimensão integralmente testada) com aspectos que geram 

compromisso afetivo para os empregados, e geram resultados desejáveis para a organização, 

como redução de rotatividade, aumento da produtividade, assiduidade e comportamentos 
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sociais ou “cidadãos” desejados. O compromisso normativo também foi associado a resultados 

desejáveis, embora não tão fortemente. Isso quer dizer que a identificação de comprometimento 

afetivo e/ou normativo foi verificada como preditor de baixa rotatividade, maior desempenho, 

assiduidade, bem-estar e comportamentos de cidadania organizacional. 

Já o compromisso instrumental ou de continuidade não estava relacionado aos fatores 

de interesse da organização, ou estava relacionado negativamente a esses resultados – ou seja, 

avaliação de alternativas de emprego ou atitudes que denotam maior investimento pessoal do 

que na organização foram negativamente correlacionadas com os resultados desejados pelas 

organizações, denotando maior rotatividade e menor assiduidade e desempenho. 

Nos últimos dez anos, é crescente o número de estudos abordando a relação entre a 

percepção da RSE e comprometimento organizacional dos empregados. Peterson (2004) 

desenvolveu uma escala de RSE com base no modelo de Carroll (1979) – com eixos econômico, 

jurídico, ético e discricionário – e analisou a correlação entre as percepções desses eixos com 

as três dimensões do compromisso organizacional – afetivo, instrumental e normativo. 

Os resultados mostraram uma relação positiva entre as percepções de 279 profissionais 

estadunidenses americanos sobre o envolvimento de suas empresas nas quatro dimensões da 

RSE e seu compromisso para com as organizações empregadoras. O estudo de Peterson (2004) 

destacou ainda que, apesar de todas as dimensões da RSE serem positivamente relacionadas 

com o comprometimento organizacional, as percepções das responsabilidades éticas das 

empresas eram o melhor preditor do vínculo afetivo entre pesquisados e respectivas empresas. 

Collier e Esteban (2007), a partir da análise de dados de diferentes pesquisas, 

identificaram dois tipos de fatores que envolvem a RSE e que podem afetar o comprometimento 

dos empregados. A primeira delas seria contextual, uma vez que as atitudes e comportamentos 

dos empregados serão afetados pela cultura organizacional e pelo clima, e para que ocorram 

tais mudanças as políticas de RSE devem ser efetivamente cumpridas e notadas pelos 

empregados, integradas em processos de negócios. O segundo fator seria perceptivo, ou seja, o 

comprometimento seria afetado na medida em que as práticas observadas de RSE da 

organização estejam alinhadas com a identidade, noção de justiça organizacional e recompensas 

por um desempenho socialmente responsável. 

O estudo já citado de Brammer, Millinton e Rayton (2007) também avaliou, além da 

satisfação com o trabalho, impacto da RSE no compromisso organizacional, constatando que 

tanto as dimensões internas como externas percebidas pelos empregados havia uma relação 

positiva com a dimensão de comprometimento afetivo dos empregados. A relação entre 

aspectos de RSE interna foi, novamente, mais do que para a RSE externa, enfatizando 
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principalmente o aspecto de equidade de gênero nas empresas. Assim, os autores sugerem que 

a RSE deveria ser considerada entre os fatores antecedentes do compromisso organizacional. 

Ali et al. (2010) analisaram, no Paquistão, influência da RSE sobre o 

comprometimento organizacional e o desempenho dos empregados, num estudo exploratório, 

aplicando questionários com 371 profissionais paquistaneses de diferentes setores produtivos. 

Utilizando modelo de equação estrutural, o estudo encontrou relação positiva entre as ações de 

RSE e compromisso organizacional, e também com o desempenho organizacional. 

Kim et al. (2010) pesquisaram a relação entre RSE e comprometimento organizacional 

a partir de entrevistas com 109 empregados coreanos. Os resultados sugerem que, no contexto 

cultural estudado, as percepções de RSE aumentam a identificação dos empregados e a 

percepção de prestígio da empresa, o que se refletia também no comprometimento, 

especialmente na dimensão afetiva. Shen e Jiuhua Zhu (2011) abordaram efeitos da percepção 

de RSE no contexto chinês. Os resultados mostraram que, em geral, a RSE positivamente 

relacionada com o comprometimento organizacional, sendo que o compromisso afetivo é mais 

significativamente verificado do que o instrumental e o normativo. 

Ellemers et al. (2011) pesquisaram uma amostra de 649 empregados de uma empresa 

alemã de tecnologia, procurando situar a RSE como fonte relevante de moralidade e justiça 

organizacional percebida pelos empregados e suas atitudes com relação ao trabalho. Para os 

autores, a relação positiva observada entre os dois construtos é boa preditor de que práticas de 

RSE tendem a influenciar positivamente o comprometimento dos empregados. 

Al-Bdour, Nasruddin e Lin (2010; 2012), em dois diferentes estudos, procuraram 

explorar a relação entre as práticas de RSE internas – divididas em cinco dimensões: formação 

e educação, direitos humanos, saúde e segurança, equilíbrio entre vida profissional e 

diversidade no local de trabalho – e o comprometimento organizacional, em uma amostra de 

336 bancários na Jordânia. Os resultados mostraram que todas as dimensões internas da RSE 

avaliadas estavam significativamente e positivamente correlacionadas com as dimensões de 

comprometimento afetivo e normativo. Contudo, não foi grande o alinhamento verificado 

quanto ao comprometimento instrumental, que pareceu estar moderadamente relacionado 

apenas à dimensão de equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, que inclusive teve a 

avaliação mais baixa na percepção desses empregados. 

Omer Farooq et al. (2014) propuseram um modelo segundo o qual as iniciativas de 

RSE influenciam primariamente a confiança e a identificação organizacional, que por sua vez 

podem afetar o comprometimento organizacional afetivo. O modelo foi testado com 378 

empregados de empresas no sul da Ásia, e os autores verificaram que a confiança e a 
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identificação organizacionais são fundamentais na compreensão da ligação entre a RSE e o 

comprometimento, sendo que as dimensões de RSE interna têm maior influência do que a 

externa, voltada por exemplo para a comunidade e o meio ambiente. 

 

2.3 PESQUISA BIBLIOMÉTRICA  

 

A pesquisa bibliométrica foi realizada através da aplicação do método webbliomining 

(ou garimpagem de texto na rede web), efetuada na base Scopus, com o objetivo de analisar as 

referências dos artigos, com base em ferramentas de acesso e busca de dados bibliográficos 

através da internet. A proposta foi aplicada para a definição de um conjunto inicial de 

referências bibliográficas, visando a uma investigação mais aprofundada sobre o tema de 

pesquisa. Considerou-se que a realização do estudo bibliométrico, no início do projeto de 

pesquisa foi importante, pois evidenciou a necessidade relacionar os temas de RSE com e 

literatura sobre comprometimento organizacional e satisfação no trabalho. 

Do mesmo modo, essa etapa fornece subsídios e parâmetros para a estruturação do 

método de pesquisa, bem como para a construção do modelo de apoio à análise para tomada de 

decisão que melhor considere a influência das demonstrações de responsabilidade e 

desempenho social das empresas na sua influência sobre as atitudes e comportamentos dos 

empregados. Nessa etapa, será apresentado ainda o resultado da pesquisa bibliométrica, por 

busca de palavras-chave. 

 

2.3.1 Base de dados 

 

A elaboração da revisão teórica sobre o tema de RSE e comprometimento e satisfação 

iniciou com a escolha da base de dados que delimitará o campo amostral, que resulta em um 

conjunto de artigos disponíveis a serem considerados no processo de seleção de artigos. 

Para a presente pesquisa, foi adotada como fonte de dados a base Scopus, uma vez que 

se trata de um dos maiores bancos de dados de resumos e é publicações acadêmicas, com o 

maior número (cerca de 16,5 mil) revistas peer-reviewed nos campos científico, técnico, e de 

ciências médicas e sociais, incluindo gestão e humanidades – incluindo as bases ScienceDirect 

e Social Science Research Network (SSRN) da Elsevier, proprietária das plataformas. 

Os resultados da presente análise, assim como parte das conclusões decorrentes dela, 

que não estão diretamente relacionadas aos resultados finais dessa dissertação, já foram 

divulgados em capítulo de livro (ASSUNÇÃO; QUELHAS, 2017b). 
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2.3.2 Período coberto pela análise 

 

Foram analisados os textos que compõem os bancos de dados da Scopus entre 1º de 

janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2015. Embora tal período desconsidere estudos mais 

antigos e possivelmente influentes, assim como publicações eminentemente recentes, entendeu-

se que esse período de 15 anos seria suficiente para ter uma correlação das publicações recentes 

nos dois eixos escolhidos (RSE e gestão de pessoas), sendo que a exclusão dos artigos 

publicados entre janeiro e maio de 2016 preserva a progressão das publicações nessa série 

histórica (ASSUNÇÃO; QUELHAS, 2017b). 

 

 

2.3.3 Escolha das palavras-chave 

 

Os procedimentos descritos abaixo foram realizados no mês de maio de 2016. Uma 

vez definido o campo amostral, partiu-se para a escolha das palavras-chave. Com vistas a uma 

pesquisa cuja linha seja de RSE, foi determinado a priori os termos “Corporate Social 

Responsibility” (termo mais utilizado na literatura em inglês, e cuja tradução para o português 

é equivalente à RSE), “Corporate Social Performance”, “Business Social Responsibility”, 

“Corporate Social Responsiveness”, “Sustainable development” e “Corporate Citizenship”. 

Afim de conjugar as palavras-chave relacionadas aos temas de compromisso 

organizacional e satisfação no trabalho, criou-se outro eixo da pesquisa, utilizando termos 

“Employee Satisfaction”, “Job Satisfaction”, “Employee Commitment” e “Organizational 

Commitment”, principais termos utilizados na literatura internacional. 

Depois de uma leitura não estruturada de títulos e resumos dos artigos mais citados e 

relacionados com as palavras-chave, verificou-se que o termo "Corporate Social 

Responsibility" pareceu o mais alinhado com o foco da pesquisa em desenvolvimento. Esse 

achado inicial corrobora com as análises bibliométricas realizadas sobre o tema da RSE durante 

15 anos (BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 2005; HERRERA et al., 2011). 

Embora a busca por termos alternativos tenha produzido "acertos" extras, um exame 

mais aprofundado revelou que temas alternativos muitas vezes se baseavam em 

debates teóricos separados - por exemplo, sobre a gestão de questões, a cidadania 

corporativa e a filantropia corporativa. Portanto, para evitar a falta de clareza 

conceitual, decidimos não usar nenhum desses termos de pesquisa. Tampouco, 

usamos os resultados de buscas em termos relacionados ao conceito de stakeholder 

(BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 2005, p. 291, tradução livre). 
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Além disso, “Corporate Social Responsibility” foi a única palavra-chave dentre as 

selecionadas no primeiro eixo que, na conjugação com os termos ligados à gestão de pessoas 

(satisfação e comprometimento), no segundo eixo, retornou nas buscas massa inicial superior a 

300 artigos, considerada adequada por trabalhos semelhantes (BAKKER; GROENEWEGEN; 

DEN HOND, 2005; HERRERA et al., 2011; LACERDA, ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). 

Com o intuito de iniciar a análise dos artigos a partir de uma amostragem mais 

representativa, foram definidas duas pesquisas para compor a massa inicial de artigos para 

início das atividades de seleção de artigos para compor o referencial teórico. 

 

Tabela 1 - Parâmetros das pesquisas realizadas na base Scopus em maio de 2016 

Search for Eixo 1   Eixo 2 Artigos 

P1 
Corporate Social 

Responsibility 
AND 

 

Employee Satisfaction 
95 or 

Job Satisfaction 
 

P2 
Corporate Social 

Responsibility 
AND 

 

Employee Commitment 

221                        or 

Organizational Commitment 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017b). 

 

Assim, massa inicial para compor o referencial teórico da pesquisa consistiu de 316 

textos. Inicialmente, é possível perceber – mesmo antes de uma seleção criteriosa de títulos, 

resumos e textos completos – uma tendência crescente de publicações envolvendo os temas 

RSE, satisfação com o trabalho e comprometimento organizacional dos empregados. 

A partir da Figura 14, é possível observar que, principalmente, em relação ao construto 

comprometimento organizacional, o número de trabalhos cresceu fortemente desde 2011.  

 
Figura 14 - Evolução das publicações utilizando as palavras-chave selecionadas 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017b). 
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O crescimento proporcional dos artigos relacionado à RSE e satisfação com o trabalho 

também foi expressivo, demonstrando padrão semelhante à relação entre RSE e 

comprometimento organizacional dos empregados. A terceira linha do gráfico demonstra a 

evolução dos trabalhos que apresentam as três palavras-chave pesquisadas. 

De posse das palavras-chave e da base que se caracteriza pelo campo amostral, pode-

se iniciar o processo de seleção dos artigos que irão compor o portfólio para a construção do 

referencial teórico da pesquisa em pauta. Tais atividades foram realizadas entre os dias 22 a 30 

de maio de 2016. Utilizando as palavras-chave anteriormente definidas e a data de publicação 

após o ano de 2000, a busca na base de dados Scopus foi transportada para uma planilha de 

software Microsoft Excel 2016. Dessa maneira, pôde-se identificar 36 referências a serem 

excluídas da amostra pelos seguintes critérios: 32 referências duplicadas (que apareceram nas 

duas pesquisas realizadas, P1 e P2, ou mais de uma vez em uma das pesquisas), 2 capítulos de 

livros, 1 nota de pesquisa e 1 editorial de opinião. 

 

2.3.4 Seleção dos artigos para a pesquisa 

 

Restando 280 referências, passou-se à leitura dos títulos dos artigos para observar o 

alinhamento desses com a presente pesquisa. Depois dessa análise, 125 referências foram 

excluídas por não apresentarem alinhamento com a pesquisa, restando 155 artigos, que 

compõem o resultado primário dessa pesquisa bibliométrica, disposto na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Evolução das publicações dos artigos selecionados na pesquisa bibliométrica. 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017b). 
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Com relação aos periódicos mais representativos nas publicações que relacionam a 

RSE e atitudes dos empregados nas organizações, destaca-se o Journal of Business Ethics, com 

número de publicações alinhadas bem superior aos demais, conforme a Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Periódicos com maior número de artigos publicados sobre o tema da pesquisa 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017b). 

 

As 155 referências restantes e que, pelos seus títulos, se alinhavam com o tema de 
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analisadas ferramenta Google Scholar quanto ao número de citações e ordenadas de forma 

decrescente (BAKKER; GROENEWEGEN; DEN HOND, 2005; ENSSLIN, L. et al., 2010; 

LACERDA, ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Esse corpus de 155 artigos recebeu, no total, 6846 

citações em periódicos publicados nessa base de pesquisa. 

A partir desses dados, foi estabelecido um valor de corte para os artigos mais citados, 

seguindo o princípio de Pareto, no qual uma minoria da população selecionada representa a 

maior parte do efeito – o que, no contexto da pesquisa significaria que a maioria do 

reconhecimento científico presente no conjunto atual de artigos selecionados estaria 

concentrado nos artigos que comportam percentual maior de citações (ENSSLIN, L. et al., 

2010). Arbitrariamente, foi selecionado um valor de corte equivalente a 90% de todas as 

citações obtidas pelos 155 artigos mantidos após a seleção. Assim, os artigos que 

individualmente foram citados 26 vezes ou mais, representam 6162 citações, ou seja, 90% de 

todas as citações das referências selecionadas. Com esse valor de corte, 43 artigos foram 

selecionados pelo critério de número de citações. 

 

 
Figura 17 - Artigos da pesquisa bibliométrica com maior número de citações 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017b). 
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Na Figura 17, a linha cumulativa projetada no eixo secundário demonstra o percentual 

do total de citações, mostrando as referências até a linha de corte estabelecida2. 

Uma vez selecionados os artigos com maior reconhecimento científico, os mesmos 

foram analisados quanto ao alinhamento com relação ao tema e objetivos da pesquisa, a partir 

dos seus respectivos resumos (abstract). Dos 43 resumos analisados, 03 foram excluídos devido 

à falta de alinhamento com o objeto de pesquisa. Dessa forma, restaram 40 artigos que a) estão 

alinhados frente à leitura de título e resumo; b) têm um volume de citações relevante; c) têm 

abstract acessível. Esses artigos foram selecionados para compor o cerne do referencial teórico 

sobre RSE e atitudes (comprometimento e satisfação) dos empregados, em que pese que artigos 

menos citados poderão ainda fazer parte do referencial teórico dessa pesquisa. Dos 112 artigos 

selecionados para o processo de reanálise, 08 artigos foram selecionados após leitura de seus 

resumos, e depois sua leitura completa, verificando alto alinhamento ao objeto de pesquisa. 

Assim, foram 48 textos selecionados para o portfólio final, descritos detalhadamente 

no Apêndice A do presente trabalho. Considerou-se que o estudo desenvolvido na base Scopus 

atendeu ao objetivo de estabelecer um referencial inicial para a revisão bibliográfica necessária 

para o desenvolvimento da pesquisa sobre o tema. Neste capítulo de revisão da literatura, foram 

abordados os principais aspectos teóricos, sendo ao final apresentado o resultado das buscas 

das palavras-chave durante a pesquisa bibliométrica.  

 

2.4 PERCEPÇÃO SOBRE RSE E EFEITOS SOBRE OS EMPREGADOS: 

CONCLUSÕES DA REVISÃO DA LITERATURA E PONTOS PARA 

APROFUNDAMENTO 

 

Considerando a revisão sistemática da literatura sobre RSE em sua relação com a 

satisfação e o comprometimento dos empregados – assim como a análise bibliométrica dos 

estudos que exploram mais especificamente essa relação, pode-se tirar algumas conclusões. 

A primeira delas é que se trata realmente de um campo de pesquisa que se encontra 

longe de uma consolidação. Nota-se ainda que praticamente não há trabalhos publicados no 

Brasil que abordem especificamente o tema, o que reforça a importância da presente pesquisa 

como contribuição para melhorar a compreensão de como esse fenômeno pode ser observado 

no contexto empresarial brasileiro. Tal entendimento pode ajudar os gestores das corporações 

                                                 
2 Cabe ressaltar que os 155 selecionados serão analisados sob outros critérios que possam incluí-los no portfólio 

final de artigos que constituirão parte do referencial teórico da pesquisa, apesar de não terem número de 

citações suficiente de acordo com a linha de corte estabelecida. Essa ressalva é importante para não 

desqualificar artigos cujo alinhamento seja alto, especialmente artigos recentes e, portanto, pouco citados. 
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a planejar as atividades de RSE que facilitem a satisfação dos empregados com seus respectivos 

trabalhos, considerando as especificidades de cada setor e organização. 

 

2.4.1 Indicações da literatura sobre a relação entre RSE, satisfação e comprometimento 

dos empregados 

 

O conjunto de estudos revisado, embora utilizando metodologias diferentes em 

amostras e contextos culturais muito distintos, sugerem que a percepção do engajamento da 

empresa em práticas socialmente responsáveis pode ter uma influência positiva na avaliação 

afetiva dos empregados com relação à sua situação de trabalho. As diferenças metodológicas e 

as diferenças entre resultados encontrados podem sugerir que a influência das práticas de RSE 

deva ser avaliada dentro de contextos culturais específicos, e certamente são necessários 

estudos nesse sentido para compreender plenamente a influência da RSE na satisfação no 

trabalho e no comprometimento dos empregados. O quadro 2 apresenta 14 artigos sobre RSE, 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. 

A maioria dos estudos revisados que abordam empiricamente a relação entre aspectos 

e práticas de RSE e seus impactos na satisfação no trabalho e/ou no comprometimento 

organizacional utilizam, como metodologia, análises multifatoriais como forma de buscar 

correlações estatísticas a partir de surveys online ou aplicação de questionários, na maior dos 

casos utilizando método de equações estruturais. 

Esse conjunto de estudos sugere correlação positiva entre o desempenho percebido nas 

empresas pelos seus empregados, em termos de RSE, e dimensões de comprometimento dos 

indivíduos para com suas organizações empregadoras. Além disso, os estudos parecem indicar 

que a relação entre a RSE e a dimensão afetiva do comprometimento organizacional guardam 

uma relação maior do que as dimensões instrumental e normativa. Cabe ressaltar que parte dos 

estudos supracitados se concentraram, como premissa, na avaliação dessa dimensão afetiva do 

comprometimento organizacional, sem avaliar influência da RSE nas demais dimensões. 
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(continua) 

Autores Ano Amostra 

Aspectos avaliados Resultados 

Respons. Social Satisfação no Trabalho 
Compromet. 

Organizacional 

 

Peterson 2004 

279 egressos de 

cursos de 

administração. 

16 itens de escala de 

cidadania corporativa 

proposta por Maignan e 

Ferrell (2000). 

- 

Escala de compromet.  

afetivo: 9 itens retirados 

de Mathieu e Farr 

(1991). 

Relação positiva entre 4 

dimensões da RSE e compromet. 

afetivo. Percepção de ética foi 

melhor preditor. 

Brammer, 

Millington e 

Rayton  

2007 

4712 empregados de 

empresa britânica de  

serviços financeiros. 

9 aspectos de RSE interna 

(justiça organizacional e 

treinamento)  e 1 para RSE 

externa (relacionamento 

comunitário). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 28 itens retirados 

da Pesquisa de Satisfação no 

Trabalho (Spector, 1997). 

Compromet. afetivo: 3 

itens retirados de 

Balfour e  Wechsler 

(1996). 

Relação positiva entre RSE 

interna, satisfação no trabalho e 

comprometimento afetivo. 

Valentine e 

Fleischman 
2008 

313 egressos 

administração, 

contabilidade, RH e 

marketing. 

CSR externo - 2 itens 

medindo percepção geral de 

RSE e 1 sobre 

relacionamento comunitário. 

Satisfação geral com o 

trabalho - 3 itens retirados de 

Cammann et al. (1983). 

- 
Relação positiva entre percepção 

de RSE e satisfação no trabalho. 

Turker 2009 

269 egressos de 

cursos de 

administração. 

 17 itens de percepção de 

Responsabilidade Social de 

autoria própria. 

- 

Compromisso Afetivo - 

9 itens retirados de 

Mowday et al. (1982). 

Relação positiva entre RSE e 

compromet. afetivo. RSE interna 

mostrou-se melhor preditor. 

Elçi e Alpkan  2009 

1174 questionários 

de 62 empresas na 

Turquia. 

9 itens de escala adaptadas de  

Cullen  et  al. 

(2003). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 3 itens retirados de 

Schwepker (2001). 

- 
Relação positiva entre aspectos 

de RSE e satisfação no trabalho. 

Kim et al 2010 
101 empregados de 

5 empresas coreanas. 

3 itens sobre percepção geral 

de RSE retirados de 

Lichtenstein et al. (2004). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 3 itens retirados de 

Cammann et al. (1983). 

Comprometimento 

afetivo: 4 

itens de Morgan e Hunt 

(1994). 

Relação positiva entre a 

percepção geral de RSE  e 

compromet. afetivo. 

Al-Bdour 

et al 
2010 

336 empregados do 

setor bancário na 

Jordânia 

9 aspectos de RSE interna e 1 

para RSE externa, adaptados 

de múltiplas fontes 

- 

Compromisso 

organizacional - 9 itens 

retirados de Allen and 

Meyer (1996)  

Relação positiva entre a 

percepção de RSE  interna  e 

comprometimento afetivo e 

normativo.  

Tziner et al 2011 

101 empregados 

israelitas de 

empresas de 

importação. 

 17 itens de Escala de 

percepção de 

Responsabilidade Social 

retirada de Turker (2009). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 20 itens retirados 

de questionário Univ. 

Minnesota 

- 

Relação positiva entre práticas de 

RSE e satisfação no trabalho, 

sendo a RSE interna melhor 

preditor. 
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(continuação) 

Vyas e 

Shrivastava  
2011 

600 empregados de 

diversas empresas 

indianas. 

7 aspectos de RSE interna 

(justiça organizacional, 

treinamento e saúde)  e 2 para 

externa (relac. comunitário e 

projetos) 

Satisfação geral com o 

trabalho - 3 itens de escala 

própria. 

- 

Relação positiva entre satisfação 

no trabalho e práticas de RSE 

interna  e relação de moderada a 

baixa para ações de RSE 

externa. 

Ellemers  

et al. 
2011 

649 empregados de 

uma empresa alemã 

de tecnologia. 

6 itens de escala adaptada a 

partir de Tyler and Blader 

(2002) e Leach et al. (2007). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 2 itens retirados de 

Dunham, Smith, e 

Blackburn(1977) 

Compromisso Afetivo - 

3 itens retirados de Allen 

and Meyer (1996).  

RSE é percebida como justiça 

organizacional, que influencia 

satisf. e compromet. dos 

empregados. 

Duarte e Neves 2012 

98 empregados de 

uma empresa 

portuguesa de 

tecnologia. 

 17 itens de Escala de 

percepção de 

Responsabilidade Social 

retirada de Turker (2009). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 28 itens retirados 

da Pesquisa de Satisfação no 

Trabalho (Spector, 1997). 

- 

Relação positiva entre as três 

dimensões de RSE, sendo maior 

naqueles empregados que 

envolvidos nas práticas. 

Zhu et al.  2014 
438 empregados de 

4 empresas chinesas. 

9 aspectos de RSE interna, 

escala própria. 

Satisfação geral com o 

trabalho - 3 itens de escala 

própria. 

Comprometimento 

afetivo - 6 itens de escala 

própria. 

Rel, positiva entre RSE int. e 

fidelidade às empresas, tendo 

correlação com a satisfação no 

trabalho e comprometimento 

organizacional. 

Glavas e 

Kelley 
2014 

827 empregados de 

18 empresas com 

sede na América do 

Norte. 

15 itens percepção de RSE 

retirada de Rupp et al., 

(2013). 

Satisfação geral com o 

trabalho - 28 itens retirados 

da Pesquisa de Satisfação no 

Trabalho (Spector, 1997). 

Comprometimento 

organizacional: escala 

própria adaptada a partir 

de múltiplos estudos. 

Relação positiva entre RSE e 

satisfação no trabalho e 

comprometimento 

organizacional, moralidade, 

justiça e apoio organizacionais.  

Omer Farooq  

et al.  
2014 

378 empregados de 

empresas no sul da 

Ásia. 

 17 itens de Responsabilidade 

Social retirada de Turker 

(2009). 

- 

Compromisso Afetivo - 

3 itens retirados de 

Allen and Meyer 

(1996). 

Rel. positiva entre 

comprometimento afetivo e 

práticas de RSE interna e relação 

de moderada a baixa para ações 

de RSE externa. 

Quadro 2 - Resumo dos estudos sobre RSE, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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2.4.2 Resultados alcançados na revisão da literatura 

 

Parte dos resultados da pesquisa pode ser alcançado a partir das contribuições obtidas 

da revisão de literatura e análise bibliométrica.  

(continua) 

Estrutura da pesquisa Resultados alcançados na revisão de literatura 

Questão da pesquisa: Como as práticas de RSE 

se relacionam às atitudes dos empregados, e que 

conjunto de diretrizes devem ser aplicadas nas 

decisões estratégicas na gestão de pessoas para 

promover a satisfação no trabalho e ao 

comprometimento organizacional. 

Os conceitos presentes na literatura abrem possibilidade 

para a incidência direta de aspectos de RSE nos fatores 

tradicionalmente apontados como determinantes da 

satisfação no trabalho e do comprometimento 

organizacional.  

Objetivo geral: Essa dissertação tem por objetivo 

analisar a relação entre as práticas de RSE e as 

atitudes dos empregados, e desenvolver um 

conjunto e diretrizes para a obtenção da 

satisfação no trabalho e do comprometimento 

organizacional nas empresas. 

A análise bibliométrica oferece levantamento, de 2000 a 

2015, de artigos que abordam a relação entre os construtos 

pesquisados (apêndice A). Não foi possível, a partir da 

literatura, identificar corpus significativo de estudos 

envolvendo empresas brasileiras, conforme previsto 

inicialmente nas justificativas do trabalho (item 1.4) 

Objetivo específico 1: Analisar conceitos e 

fundamentos teóricos inerentes à 

responsabilidade social nas empresas, satisfação 

no trabalho e comprometimento dos empregados 

Foram analisados e compilados os principais conceitos e 

fundamentos teóricos de RSE, satisfação no trabalho e 

comprometimento dos empregados, alcançando 

embasamento necessário para as demais etapas da pesquisa 

Objetivo específico 2: Desenvolver um 

instrumento de pesquisa qualitativa que permita 

compreender como práticas de RSE podem 

impactar a satisfação no trabalho e o 

comprometimento dos empregados 

Instrumento de pesquisa desenvolvido na forma de roteiro 

de entrevista (apêndice B, item B.I), a partir da 

operacionalização dos conceitos de percepção de RSE, 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional 

(apêndice B, item B.III). 

Objetivo específico 3: Analisar e organizar os 

conceitos identificados na literatura sobre o tema 

na forma de um conjunto de “Diretrizes de RSE 

para aumentar a satisfação e o comprometimento 

dos empregados” em empresas brasileiras. 

Os conceitos identificados na literatura, utilizados para 

operacionalização dos construtos de pesquisa (apêndice B, 

item B.3), contribuíram para – o juntamente com a análise e 

discussão dos resultados do estudo de caso único 

apresentado nessa dissertação – a elaboração das diretrizes, 

apresentadas na sessão 5 dessa dissertação, no item 5.1. 

Objetivo específico 4: Disponibilizar diretrizes 

de RSE para a melhoria da satisfação no trabalho 

e comprometimento dos empregados em 

organizações brasileiras. 

Foram identificados, no item 2.4.1, elementos da literatura 

para elaboração de “Diretrizes de RSE para aumentar a 

satisfação e o comprometimento dos empregados”. 

Hipótese 1: A percepção das práticas de RSE 

influencia a satisfação dos empregados no 

trabalho. 

Resultados da revisão de literatura indicam que as práticas 

de RSE influencie diretamente ou indiretamente (ao 

aumentar a motivação, bem-estar e/ou percepção de apoio 

por parte da empresa) de forma significativa a satisfação 

com o trabalho. 

Hipótese 2: A percepção das práticas de RSE 

influencia o comprometimento dos empregados 

com relação à organização. 

Resultados da revisão de literatura indicam que as práticas 

de RSE influencie diretamente ou indiretamente (ao 

aumentar a reputação, moral e/ou percepção de justiça 

organizacional) de forma significativa a dimensão afetiva 

do comprometimento organizacional. Foram encontradas 

evidências de influência moderada sobre a dimensão 

normativa, e nenhuma evidência de influência da RSE 

sobre o comprometimento instrumental ou calculativo. 
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(conclusão) 

Hipótese 3: As práticas de RSE interna têm 

maior influência sobre a satisfação e no 

comprometimento dos empregados do que as 

práticas de RSE externa. 

Resultados da revisão de literatura indicam que as práticas de 

RSE influencie diretamente ou indiretamente (ao aumentar a 

reputação, moral e/ou percepção de justiça organizacional) de 

forma significativa a dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional. Foram encontradas evidências de influência 

moderada sobre a dimensão normativa, e nenhuma evidência 

de influência da RSE sobre o comprometimento instrumental 

ou calculativo. 

Hipótese 4: As práticas de RSE têm maior 

influência sobre o sobre a dimensão afetiva 

do comprometimento dos empregados do que 

sobre as dimensões normativa e instrumental. 

Resultados da revisão de literatura indicam correlação 

significativa entre práticas de RSE e as dimensões afetiva e 

normativa do comprometimento organizacional – 

principalmente com relação aos aspectos de ética e conduta e 

treinamentos – mas não comprometimento instrumental. 

Quadro 3 - Resultados alcançados na revisão da literatura com relação à questão objetivos e hipóteses da 

pesquisa  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi definida a partir dos objetivos delineados 

para a mesma, de modo a utilizar o tipo de pesquisa que melhor se adequasse às propostas 

expressas nos mesmos. Foram definidos os indivíduos pesquisados, e o método de coleta – 

explicitando o porquê dessas escolhas – e foram definidas categorias de análise a serem 

buscadas nas informações obtidas por meio da coleta de dados. Esse trabalho resultou na 

descrição de procedimentos para tratamento e análise dos dados. 

A pesquisa que se desenvolve neste trabalho constitui uma pesquisa descritiva, que 

tem como objeto de estudo uma unidade de operações de uma empresa do setor de energia, que 

atua na região norte do Brasil. O trabalho iniciou-se com levantamento bibliográfico sobre a 

literatura mais recente que aborda a possível influência da RSE na satisfação no trabalho e no 

comprometimento organizacional dentro das empresas. 

Em que pese que os três construtos tenham trajetórias específicas de estudo há pelo 

menos 40 anos, poucas pesquisas têm sido conduzidas até agora sobre como as percepções dos 

empregados sobre RSE estão relacionadas com sua satisfação e comprometimento no trabalho 

(SILVA, 2003; BRAMMER; MILLINGTON, RAYTON, 2007; TURKER, 2009; DUARTE, 

MOURO; NEVES, 2010; TEIXEIRA, 2012; BAUMAN; SKITKA, 2012). Foi utilizada como 

metodologia a bibliometria para seleção do portfólio bibliográfico mais adequado para 

embasamento da metodologia e das categorias de análise utilizadas. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

 

Visando uma análise profunda e diversificada de temas subjetivos como 

comportamento e cultura, a metodologia deste trabalho foi definida como qualitativa, 

exploratória e descritiva – utilizando como estratégia o estudo de caso único (YIN, 2015). Além 

disso, utilizou-se entrevistas como forma de método de coleta de dados (GOLDENBERG, 

1999) e a análise de conteúdo como método para análise dos dados coletados (BARDIN, 2004). 

Esse formato é condizente com exemplos de pesquisas qualitativas referenciadas por 

Godoy (2006) que apresentam como base experiências de vida variadas, e que não podem estar 

desvencilhadas do pesquisador. Esse tipo de pesquisa é indicado, como colocam Vieira et al 

(2006), em situações de pesquisa nas quais o objeto central de interesse da pesquisa é um grupo 

ou grupos organizacionais. Em relação à profundidade da análise e sua temporalidade, este 

estudo adotou perspectiva longitudinal, quando as informações são coletadas em um 
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determinado momento, mas que eventualmente resgatam informações do passado, para explicar 

fenômenos atuais. 

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA QUALITATIVA: ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

Ao estudar a percepção e a perspectiva dos empregados de uma unidade de operações 

de exploração de uma empresa do ramo de energia, numa abordagem qualitativa, objetiva-se 

obter a visão de alguns atores envolvidos mais diretamente na questão. A perspectiva qualitativa 

de pesquisa foi aqui assumida, portanto, para que se possa compreender, a partir da perspectiva 

dos sujeitos envolvidos (GODOY, 2006) – ou seja como os empregados percebem as práticas 

de RSE da empresa estudada e como isso impacta suas atitudes com relação ao trabalho. Nesse 

contexto, o próprio pesquisador funciona como “instrumento mais confiável de observação, 

seleção, análise e interpretação dos dados” (GODOY, 2006, p. 62), uma vez que os fenômenos 

estudados podem ter melhores chances de serem observados e compreendidos no contexto em 

que ocorrem e do qual o pesquisador é parte integrante. A pesquisa qualitativa aborda 

fenômenos que tem, no ambiente in loco, fonte direta de dados. 

Como enfatiza Minayo (2011), a pesquisa qualitativa é apropriada para lidar com 

substratos da realidade para os quais a quantificação não é possível ou não atende plenamente 

aos principais objetivos: “significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

Embora os mesmos passos de investigação sejam seguidos, geralmente não é 

pertinente a rigidez característica da pesquisa quantitativa, uma vez que a coleta e análise dos 

dados não são momentos distintos e estanques, ou seja, os dados coletados podem ser 

interpretados rapidamente para originar aprofundamentos em busca de novos dados. 

A validade interna da pesquisa é garantida pela convivência do pesquisador com os 

participantes e o uso de diferentes estratégias no processo de coleta de dados, especialmente as 

entrevistas em profundidade e a observação participante, que oferecem a oportunidade de 

realizar análises e comparações contínuas dos dados visando ao aperfeiçoamento dos conceitos 

elaborados e à garantia de ajuste entre as categorias científicas e a realidade dos participantes 

(DUARTE, 2005; GODOY, 2006; MINAYO, 2011). Já a validade externa dependeria da 

definição e descrição dos componentes do estudo (unidades de análise, conceitos, 

características da população) que   permitam aos investigadores comparar seus resultados. 
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Segundo Yin (2015), um estudo de caso pode ser conduzido para um dos três 

propósitos básicos: explorar, descrever ou ainda explicar um determinado fenômeno social. 

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que: investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2015, p. 21). 

A elaboração de um estudo de caso único tem de caráter exploratório, e implica na 

realização de uma análise de um objeto, buscando maior profundidade e um   conhecimento 

mais detalhado. A principal finalidade do estudo de caso único na pesquisa é fornecer uma 

descrição ou caracterização mais ampla do objeto, no intuito de formular questões mais precisas 

que possam nortear estudos posteriores. Assim, o estudo de caso único é uma descrição ou 

explicação abrangente dos muitos elementos de uma determinada situação social, em particular, 

por meio do qual o pesquisador busca conhecimentos muitas vezes aplicáveis além do caso que 

está sendo analisado, em que pese que a conclusão do estudo não garante nenhum tipo de 

generalização para outros contextos (YIN, 2015). O estudo de caso, como abordagem 

qualitativa, permite extrair particularidades e explorar detalhes e relações que, de outra forma 

ou em amostras muito grandes, seriam muito difíceis ou inviáveis, por se tratarem de 

metodologias que procuram sistematizar e controlar determinadas variáveis de modo a alcançar 

resultados válidos e homogêneos para uma grande amostra (GOLDENBERG, 1999). 

Diferente da "neutra" sociologia das médias estatísticas, em que as particularidades 

são removidas para que se mostre apenas as tendências do grupo, no estudo de caso 

as diferenças internas e os comportamentos desviantes da "média" são revelados, e 

não escondidos atrás de uma suposta homogeneidade (GOLDENBERG, 1999, p. 34). 

Yin (2015) ressalta que o pesquisador deve praticar um conjunto de habilidades 

necessárias para conduzir um estudo de caso: a) deve ser capaz de fazer boas perguntas e de 

interpretar as respostas; b) deve  ser  uma  boa  ouvinte  e  não  ser  enganada  por  suas  próprias 

ideologias e preconceitos; c) ser adaptável e flexível, de forma que as situações encontradas 

sejam vistas como oportunidades; d) ter noção  clara  das  questões  que  estão  sendo  estudadas, 

e transformar informações a serem buscadas em questões operacionais e administráveis. 

Assim, percebe-se que a utilização de técnicas de entrevista é importante para a 

condução de um estudo de caso, e é importante que na condução do estudo haja um bom 

entrevistador na equipe de pesquisa. 

Ser bom ouvinte significa ser capaz de assimilar um número enorme de novas 

informações sem pontos de vista tendenciosos.  Na medida que um entrevistado relata 

um incidente, o bom ouvinte escuta as palavras exatas utilizadas (algumas vezes, a 

terminologia reflete uma importante orientação), captura o humor e os componentes 

afetivos e compreende o contexto a partir do qual o entrevistado está percebendo o 

mundo (YIN, 2015, p. 62). 
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Um último ponto relevante é a necessidade de saber lidar com inconvenientes. 

Pouquíssimos estudos de caso terminarão exatamente como foram planejados, sendo sempre 

necessárias alterações mínimas, que variam da necessidade de tomar uma direção inesperada 

ou identificar um novo “caso” para um estudo. O pesquisador deve lembrar do propósito inicial 

da investigação e, se ocorrerem eventos imprevistos, ele provavelmente desejará alterar os 

procedimentos. 

Apesar de não permitir pretensão de grande generalização dos resultados, como 

ressalta Pierre Bourdieu (1989), a utilização do estudo de caso é uma interrogação sistemática 

de um caso particular, com o objetivo de retirar dele propriedades gerais que possam se aplicar 

a outros contextos, assim como variáveis ocultas pela aparente singularidade, mas que podem 

ser verificáveis em outros casos futuramente. 

No presente trabalho, será feito um estudo de caso único, como contribuição à base de 

conhecimento e à construção de teorias futuras, e construção de um modelo de avaliação que 

possa ser utilizado em outras unidades de operações da mesma empresa, ou ainda, mais 

dificilmente, em outros contextos com características semelhantes. A investigação de estudo de 

caso geralmente envolve várias fontes de evidências, com os dados beneficiando-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados 

(GOLDENBERG, 1999; DUARTE, 2005; GODOY, 2006; MINAYO, 2011). 

 

3.3 METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS: ENTREVISTA 

 

Frequentemente, estudos de casos utilizam-se de técnicas de entrevista. Dentre os 

diferentes tipos de técnicas existentes, a entrevista é um dos principais métodos utilizados para 

coleta de dados em pesquisa qualitativa, reproduzindo até certo ponto o meio mais comum de 

interação humana, sendo que uma boa entrevista desse tipo deve se assemelhar a uma conversa 

(KVALE, 1996; LEGARD, KEEGAN; WARD, 2003; DUARTE, 2005; BOYCE; NEALE, 

2006). Segundo Goldenberg (1999, p 36), a abordagem qualitativa de estudo de caso único, 

complementada pelas técnicas de entrevista, revela o significado daquelas situações ou 

fenômenos para os indivíduos, “que sempre é mais amplo do que aquilo que aparece em um 

questionário padronizado”. As entrevistas precisam estar focadas em grupos pequenos e 

homogêneos, que tenham compartilhado significativa experiência do tema (GUION, DIEHL; 

MCDONALD, 2001; LEGARD, KEEGAN; WARD, 2003; BOYCE; NEALE, 2006). 

Segundo Dicicco‐Bloom e Crabtree (2006), a questão da pesquisa básica pode muito 

bem servir como introdução ou primeira questão da entrevista, com um roteiro de questões mais 
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específicas, em sequência, procurando aprofundar em diferentes aspectos da questão da 

pesquisa. A característica interativa do processo faz com que a análise preliminar de dados 

ocorra ainda durante a coleta de dados, o que muitas vezes resulta na alteração de questões do 

roteiro de entrevista, na medida que os pesquisadores aprendem mais sobre o assunto. Questões 

que se mostrarem ineficazes são descartadas, e novas podem ser introduzidas. “O entrevistador 

deve estar preparado para se afastar do itinerário planejado durante a entrevista porque as 

digressões podem ser muito produtivas, pois seguem o interesse e conhecimento do 

entrevistado” (DICICCO‐BLOOM; CRABTREE, 2006, p. 318, tradução livre).  

A principal vantagem das entrevistas é que elas fornecem informações muito mais 

detalhadas do que o que está disponível através de outros métodos de coleta de dados, como 

pesquisas. Eles também podem fornecer uma atmosfera mais confortável, que favoreça coletar 

informações, do que um questionário ou inquérito (LEGARD, KEEGAN; WARD, 2003; 

BOYCE; NEALE, 2006).  

 

 
Figura 18 - Etapas para planejamento e implementação das entrevistas 

Fonte: Adaptado de Boyce e Neale (2006). 

 

Boyce e Neale (2006) comentam sobre restrições e cuidados que são necessários no 

processo de pesquisa qualitativa com entrevistas. O primeiro seria o “viés”, ou seja, condução 

ou interpretação tendenciosa do pesquisador ou dos participantes que, por uma infinidade de 

1. Planejamento 3. Coleta de dados

• Identificar as partes interessadas que estarão envolvidas • Configurar entrevistas com as partes interessadas

• Identificar quais informações são necessárias • Procurar o consentimento informado do entrevistado

• Identificar grupos de partes interessadas a serem abordados • Se o entrevistado concordou, realize a entrevista.

• Determinar a amostra de participantes • Resuma dados chave imediatamente após a entrevista.

• Assegurar que a pesquisa siga os padrões de pesquisa ética

2. Desenvolviemento de instrumentos 4. Analisar dados

• Elaborar protocolo para administração e implementação. • Transcrever as entrevistas

• O que dizer aos entrevistados ao configurar a entrevista. • Analisar todos os dados da entrevista

• O que dizer aos entrevistados no início da entrevista • Verificar a veracidade das informações fornecidas

• O que dizer aos entrevistados na conclusão da entrevista;

• O que fazer durante a entrevista

• Notas

•  Gravação

• O que fazer após a entrevista 5. Disseminação dos resultados

•  Transcrição • Organizar relatório de entrevistas

•  Decupagem • Solicitar feedback dos entrevistados e  partes interessadas

•  Ficha-resumo • Revisar o conjunto total de entrevistas

• Desenvolver roteiro de entrevista om questões a explorar • Disseminar informações para fins da pesquisa

•  Desenvolver mais questões abertas que fechadas

• Priorizar perguntas abertas e não fechadas

• Util ize sondagem quando necessário

• Desenvolver formulário de consentimento informado

• Treinar coletores de dados
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razões, queira influenciar o resultado da pesquisa. Contudo, Goldenberg (1999) ressalta que 

entrevistas em profundidade ajudam a combater o perigo de viés (bias), porque torna difícil 

para o entrevistado a produção de dados que fundamentem de modo uniforme uma conclusão 

equivocada, e “torna difícil para o pesquisador restringir suas observações de maneira a ver 

apenas o que sustenta seus preconceitos e expectativas” (GOLBERG, 1999, p. 48) 

Deve-se evidenciar todos os esforços para conceber um esforço de recolha de dados, 

criar instrumentos e conduzir entrevistas para dirimir o viés, além de cuidados na transcrição e 

análise dos resultados. Além disso, o entrevistador deve ser devidamente treinado em técnicas 

de entrevista para garantir a eficácia da mesma – por exemplo, evitar respostas sim ou não, usar 

linguagem corporal adequada e evitar opiniões pessoais para os participantes (GOLDENBERG, 

1999; BOYCE; NEALE, 2006). 

Pela imersão profunda das entrevistas, a análise de diferentes fontes pode ser cruzada, 

o que pode permitir o alcance de uma compreensão que não seria possível em uma pesquisa 

quantitativa, buscando casos exemplares que possam ser reveladores da cultura em que estão 

inseridos. O fato de ter uma convivência mais profunda com o contexto requer que o 

pesquisador esteja sempre atento para não naturalizar certas práticas e comportamentos que 

deveriam "estranhar" para poder compreender (BOURDIEU, 1989; GOLDENBERG, 1999). 

Goldenberg (1999), assim como Boyce e Neale (2006), alertam que nas entrevistas em 

profundidade não é possível fazer generalizações sobre os resultados, porque são escolhidas 

pequenas amostras e não são utilizados métodos de amostragem aleatória. “O número de 

pessoas é menos importante do que a teimosia em enxergar a questão sob várias perspectivas” 

(GOLDENBERG, 1999, p. 52). A seleção dos entrevistados geralmente é intencional, não-

aleatória, e utiliza-se uma amostra tamanho suficiente para garantir que um resultado foi 

alcançado (por exemplo, quando a inclusão de novos entrevistados não acrescentar mais 

informações novas relevantes). 

Na aplicação de entrevistas, é preciso apontar as principais limitações e dificuldades 

tais como, por exemplo, o constrangimento que pode causar ao pesquisado o fato de ter suas 

informações gravadas ou anotadas pelo pesquisador. Esse tipo de negociação deve ser feito o 

quanto antes com os entrevistados (GOLDENBERG, 1999; DICICCO‐BLOOM; CRABTREE, 

2006), para minimizar o problema. 

Apesar de não haver um hermetismo no processo da entrevista, é interessante ainda 

que o pesquisador elabore um roteiro de questões claras, simples e diretas, para não se perder 

em temas que não interessam ao seu objetivo e reduzir a quantidade de material coletado ao 

estritamente necessário. Para isso, além de um bom roteiro, é importante uma boa definição dos 
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conceitos e construtos operacionais que se deseja abordar (GOLDENBERG, 1999; GUION, 

DIEHL; MCDONALD, 2001; LEGARD, KEEGAN; WARD, 2003; DICICCO‐BLOOM; 

CRABTREE, 2006). Além disso, GOLDENBERG (1999) ressalta que é importante a 

organização dos dados coletados em uma base informacional, possibilitando que outros 

pesquisadores tenham acesso aos dados ou que ele próprio possa retomá-los no futuro. 

A entrevista semiestruturada – para o estudo da relação entre as práticas de RSE e a 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional – foi adotada como técnica de 

investigação qualitativa, considerando critério de estudo de caso único, disponibilidade e 

acessibilidade aos participantes. Considerou-se o conhecimento empírico do pesquisador a 

respeito da empresa, no sentido de desenvolver um questionário para entrevistas composto por 

questões abertas e realizadas para empregados de uma unidade de exploração de uma empresa 

de energia localizada na Região Norte do Brasil. 

Neste trabalho, entre tais métodos, as entrevistas foram escolhidas como forma de 

coleta de dados e tiveram tempo livre visando o esclarecimento completo das questões 

perguntadas por parte do entrevistador. As entrevistas foram gravadas para permitir o 

aprofundamento da análise de conteúdo. 

Foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas, com um roteiro de questões 

previamente estabelecido com o objetivo principal de lembrar ao entrevistador dos temas que 

deveriam ser explorados durante a entrevista. Contudo, ao longo das entrevistas, poderiam ser 

aprofundadas as questões existentes ou mesmo formuladas novas questões, conforme a 

pertinência, formuladas com base nas respostas oferecidas pelo respondente.  Esse formato de 

entrevista permitiu explorar as questões pesquisadas de forma mais profunda, com o 

estabelecimento de um diálogo com o pesquisado, coerente  com a metodologia utilizada. 

Para diferenciar entre as opiniões e características do indivíduo daquelas que compõem 

o pensamento grupal, foi realizada a tabulação e a agregação das respostas obtidas, procurando 

consolidar aquilo que for comum e fizer parte da maioria das respostas obtidas, sendo entendido 

como reflexo do grupo. Por outro lado, opiniões isoladas – ou ainda piadas, digressões e 

comentários sem relação com o tema – foram entendidas como parte da personalidade de cada 

indivíduo, mas que não interessou, a não ser como parte do contexto da resposta, às 

investigações desse trabalho. 

Os procedimentos específicos para operacionalização dos construtos e construção do 

roteiro de entrevista – que consideraram as disposições listadas nessa seção – estão explicados 

mais a frente, no item 3.5 dessa dissertação. O roteiro completo utilizado pelo entrevistador, 

composto por tópicos, é apresentado nos apêndices, no item B.I. 
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3.3.1 Pré-teste da ferramenta de pesquisa 

 

Foi primeiramente realizado um pré-teste, no mês de dezembro de 2016, no qual o 

instrumento de pesquisa foi aplicado previamente em um profissional de nível médio e outro 

de nível superior, ambos entre 41 e 50 anos. Cabe ressaltar que as entrevistas com estes dois 

profissionais não fizeram parte do grupo de participantes selecionados, nem das entrevistas 

realizadas posteriormente ao pré-teste. O pré-teste serviu ainda como um treino para o 

pesquisador quanto à aplicação do roteiro de entrevista e ainda uma reflexão quanto aos ajustes 

necessários ao planejamento das entrevistas em profundidade. 

O procedimento permitiu, ainda, uma avaliação do instrumento de coleta de dados. Por 

exemplo, como dois testes as respostas dos respondentes tenderam descrever por demais a 

atuação da empresa em determinado tema, sem fazer avaliações ou falar do impacto daquele 

tema para si enquanto empregado da organização, foram adicionadas perguntas de 

desdobramento para as questões do roteiro de entrevista com foco no julgamento do empregado 

a respeito daquele tema e/ou sobre a influência no trabalho ou na forma de o empregado ver a 

empresa (dependendo do tema da pergunta). 

A partir do pré-teste, também ficou evidente a pertinência de realizar a primeira 

pergunta do questionário – na verdade, uma tarefa de associação livre sobre o conceito de RSE 

– para um número maior de empregados (ver itens 3.3.2 e 3.4.1 dessa dissertação), de modo a 

formar uma base de conhecimento adicional sobre significado social da RSE na presente 

unidade. Entendeu-se que as formas como os empregados da unidade estudada, como um todo, 

conceituam (ou que práticas entendem constituir o escopo de) RSE nas empresas seria 

importante para a compreensão de como os entrevistados se posicionam em relação aos temas 

da entrevista. 

 

3.3.2 Critério e seleção dos participantes da pesquisa 

 

O estudo foi realizado a com 16 empregados de uma empresa de energia, lotados em 

uma unidade de operações localizada em Manaus (AM), com coleta de dados ocorrendo no 

primeiro semestre de 2017. Sendo a amostra considerada como não probabilística, por 

conveniência e julgamento (DUARTE, 2005; GIBBS, 2009), foram contatados 16 respondentes 

que poderiam, por suas atividades profissionais, contribuir com a pesquisa sendo entrevistados, 

fornecendo dados e informações confiáveis. 
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A organização na qual está incluída a unidade de operações abordada está inserida é 

uma empresa do setor energético brasileiro, que tem uma política de responsabilidade social 

pautada em diálogo contínuo e transparente com as comunidades, investimento em projetos 

socioambientais, aspectos socioambientais e prevenção de impactos na cadeia de fornecedores, 

e promovendo conhecimento e o compromisso dos empregados. A empresa manteve na última 

década um robusto programa de investimento em projetos socioambientais. 

A unidade de operações estudada existe há cerca de 30 anos, e atualmente tem uma 

sede em Manaus e plantas industriais localizadas na capital e no interior do estado. Essa unidade 

tem um histórico de relacionamento comunitário e investimento em projetos socioambientais 

voltados para conservação do meio ambiente e melhoria das condições de vida das comunidades 

tradicionais localizadas próximas aos seus locais de atuação. 

A Tabela 2 apresenta as características de perfil dos participantes das entrevistas a 

serem realizadas. 

 

Tabela 2 - Participantes das entrevistas e pesquisa sobre RSE, satisfação e comprometimento dos empregados 

Número 

do entrev. 
Função na organização3 Faixa etária 

Tempo na 

organização 

E01 Técnico de Construção e Montagem 51 a 60 anos  21 a 25 anos 

E02 Técnico de Segurança 31 a 40 anos 6 a 10 anos 

E03 Engenheiro Químico 41 a 50 anos 11 a 15 anos 

E04 Engenheiro Civil 31 a 40 anos 6 a 10 anos 

E05 Engenheiro de Meio Ambiente 31 a 40 anos 6 a 10 anos 

E06 Técnico de Operação 51 a 60 anos  31 a 35 anos 

E07 Engenheiro Eletricista 51 a 60 anos  21 a 25 anos 

E08 Técnico de Operação 51 a 60 anos  26 a 30 anos 

E09 Técnico de Construção e Montagem 41 a 50 anos 16 a 20 anos 

E10 Técnico Químico 51 a 60 anos  31 a 35 anos 

E11 Técnico de Operação 31 a 40 anos 11 a 15 anos 

E12 Técnico de Manutenção 51 a 60 anos 31 a 35 anos 

E13 Técnico de Operação 31 a 40 anos 6 a 10 anos 

E14 Técnico de Manutenção 41 a 50 anos  21 a 25 anos 

E15 Administrador 41 a 50 anos 16 a 20 anos 

E16 Engenheiro de Segurança 31 a 40 anos  11 a 15 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O estudo considerou, na seleção dos participantes, profissionais com e sem função 

gerencial na empresa, que ocupam cargos de nível médio ou superior, na faixa etária entre 31 a 

60 anos de idade, e que tenham entre 5 a 35 anos de tempo de carreira na organização – sendo 

                                                 
3 Em dois casos a função do empregado na organização foi substituída por sua formação universitária, pois, do 

contrário, sua precisa identificação permitiria a identificação da organização estudada. 
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que não necessariamente todo esse tempo na organização pode ter sido transcorrido trabalhando 

nessa mesma unidade de operações. Após abordagem individual para explicação sobre a 

pesquisa e a confirmação de interesse na participação de cada um dos convidados, o grupo de 

participantes foi identificado quanto à função/cargo, faixa etária e tempo de organização. 

Os selecionados têm diferentes funções na organização estudada, assim como 

diferentes faixas etárias e tempo de trabalho, ocupando cargos que podem ainda ser 

categorizados como nível médio ou nível superior. A tabela 3, a seguir, apresenta detalhamento 

dessa distribuição. 

 

Tabela 3 - Perfil dos participantes das entrevistas e pesquisa sobre RSE, satisfação e comprometimento dos 

empregados 

Perfil Número Percentual 

 Função gerencial 2 12,5% 

 Nível Superior 6 37,5% 

Nível Médio 10 63,5% 

 Função gerencial 2 12,5% 

Faixa etária Número Proporção 

31 a 40 anos 6 37,5% 

41 a 50 anos 4 25% 

51 a 60 anos 6 37,5% 

Tempo na organização Número Proporção 

6 a 10 anos 4 25% 

11 a 15 anos 3 18,75% 

16 a 20 anos 2 12,5% 

21 a 25 anos 3 18,75% 

26 a 30 anos 1 6,25% 

 31 a 35 anos 3 18,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Contudo, cabe ressaltar que a tarefa de associação livre sobre o estímulo "empresa 

socialmente responsável", além desses 16 entrevistados selecionados, foi realizada com mais 

34 respondentes, totalizando 50 empregados da mesma unidade de operações da organização 

estudada. A pertinência foi identificada a partir do pré-teste da ferramenta de pesquisa, não se 

limitou aos 16 entrevistados selecionados, sem que com isso qualquer prejuízo, intervenção ou 

modificação do roteiro ou dinâmica das 16 entrevistas em profundidade. Contudo, na seleção 

desses últimos empregados para responder apenas a tarefa de associação, foram selecionados 

aleatoriamente respeitando a mesma distribuição percentual dos entrevistados, expressa na 

Tabela 3. 
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3.3.3 Aplicação do instrumento de pesquisa 

 

As entrevistas individuais   em   profundidade, de   forma   semiestruturadas, serão 

realizadas frente a frente com o respondente mediante o roteiro elaborado, o qual foi testado 

previamente (item 3.3.1 dessa dissertação) em dois empregados (um ocupante de cargo de nível 

médio e outro de nível superior) para eventuais ajustes. Estas 16 entrevistas foram realizadas 

entre 1º de fevereiro e 30 de julho de 2017. 

Cada entrevista teve duração média de 36,8 minutos (sendo a menor 29 minutos e a 

maior 47 minutos), com um desvio padrão de 4 minutos, totalizando 587 minutos de gravação, 

que equivale a 95 laudas no padrão de formatação ABNT NBR 6023. 

 

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS: ANALISE DE CONTEÚDO 

 

A análise de conteúdo é uma metodologia que procura equilibrar o rigor analítico e 

subjetivo, e que pode ser definido como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de reprodução/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” 

(BARDIN, 2004, p. 37). 

Entre as vantagens da utilização da análise de conteúdo, cabe ressaltar que ela 

possibilita lidar com grande volume de dados brutos, construindo indicadores que podem ser 

avaliados de forma a realizar comparações (BARDIN, 2004; GIBBS, 2009;). Assim, dentro da 

metodologia a ser aplicada no presente estudo estão métodos mais quantitativos, que servem 

para medir e contabilizar características mais ou menos usadas pelos entrevistados. É 

importante ainda deixar claro que a aplicação de tal metodologia não permite, por maior que 

seja o esforço, retirar conclusões inequívocas ou fazer previsões futuras a respeito do 

comportamento dos entrevistados. 

O trabalho de análise iniciou-se uma técnica de codificação emergente, que usa os 

dados a serem codificados a partir da transcrição e leitura flutuante das respostas emitidas 

(BARDIN, 2004). Como apêndices no trabalho final, serão anexadas as fichas-síntese de análise 

de conteúdo de cada uma das entrevistas realizadas com os empregados, seguindo os temas 

abordados no roteiro de entrevista. De acordo com Bardin (2004, p. 95), o primeiro passo da 

análise de conteúdo é, na verdade, uma “pre-análise”, que sistematiza as ideias iniciais, de 

maneira a conduzir um esquema das atividades a serem feitas. 
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Nessa pesquisa, a fase de pre-análise consiste principalmente na leitura flutuante das 

entrevistas realizadas, com o objetivo de conhecer o discurso dos indivíduos e permitir a 

emergência de impressões e inferências. Passa-se a escolha de indicadores, que surgirão das 

questões norteadoras ou das hipóteses, e a organização destes em indicadores ou temas – no 

neste caso, RSE interna e RSE externa. As unidades de análise que se repetem com muita 

frequência são recortadas “do texto em unidades comparáveis de categorização para análise” 

(BARDIN, 2004, p. 100). 

A fase seguinte, de exploração do material, “consiste essencialmente de operações   de   

codificação, desconto ou enumeração do material, em função de regras previamente 

formuladas” (BARDIN, 2004, p. 154). As principais técnicas de análise utilizadas, descritas por 

Bardin (2004) serão a análise categorial – desmembramento do texto em unidades de análise, 

registrando termos e palavras que remetam a uma categoria já identificada no referencial teórico 

e que ajudará a encontrar respostas para a questão e os objetivos de pesquisa – e a análise de 

avaliação, que considera as unidades de análise no sentido de avaliar as atitudes do entrevistado 

para fazer inferências. 

A análise categorial, portanto, permite reunir maior número de informações em uma 

esquematização, e assim correlacionar classes de unidades de análise para ordená-los. No 

presente estudo, as unidades de codificação escolhidas são aqueles blocos de texto das 

entrevistas que expressem as categorias escolhidas, ou seja, que refletem aquelas falas que se 

referiam às percepções dos empregados acerca das práticas de RSE da organização. Logo, por 

exemplo, se o empregado simplesmente falar mal da empresa, ou da conjuntura 

macroeconômica – ou ainda, por exemplo, que “toda a corrupção no Brasil é culpa do PT” – 

mas sem entrar em nenhum tema que reflita os indicadores selecionados, essa fala não exibiria 

unidades de análise para serem categorizadas. 

Bardin (2004) ressalta que as categorias devem possuir certas caraterísticas para 

permitir a análise de conteúdo: exclusão mútua (cada elemento só pode existir em uma 

categoria); homogeneidade (uma categoria só pode englobar uma dimensão na análise); 

pertinência (devem dizer respeito aos objetivos da pesquisa às questões norteadoras) 

objetividade (dirimindo eventuais distorções oriundas da subjetividade do analista) e 

produtividade (resultados férteis em inferências e novas hipóteses novas).  

Preferencialmente, o título e a definição das categorias foram estabelecidos tomando 

como base as falas dos entrevistados, conforme Câmara (2013) –  para que sejam mais próximas 

possível dos conteúdos verbalizados, porém, resguardando um refinamento gramatical. A 

autora orienta, com o uso de exemplos, boas práticas de como preparar o material das 
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entrevistas para análises, assim como de procedimentos para transformar trechos transcritos de 

entrevistas, realizadas em pesquisas do tema “condições de trabalho em organizações”, em 

fichas técnicas para organização, codificação dos blocos de texto em determinadas categorias, 

preparando o material para a fase seguinte (CÂMARA, 2013). 

Segundo Bardin (2004), a terceira fase da análise do conteúdo é justamente o 

tratamento dos resultados. A partir dos resultados da codificação, parte-se para interpretações e 

inferências, procurando no contexto do estudo – nesse caso, da organização à época de 

realização das entrevistas. “Ao se descobrir um tema nos dados, é preciso comparar enunciados 

entre si, para ver se existe um conceito que os unifique. Quando se encontram temas diferentes, 

é necessário achar semelhanças que possa haver entre eles” (CÂMARA, 2013, p. 188).  

Por outro lado, não será dado grande foco para a análise das expressões, linguagem 

não verbal e relações exteriores ao que o sujeito está dizendo – que são técnicas mais utilizadas 

quando se pretende estudar estruturas de personalidade, preocupações latentes, estereótipos e 

representações ideológicas, por exemplo, mas que não serão o foco desse trabalho. Por 

exemplo, um sulista nordestino não deve ser base para inferência de que esse empregado não 

seja natural da Região Norte do país. 

 

3.4.1 Categorias de análise 

 

Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas 

que procura obter indicadores relacionados a mensagens analisadas de modo que estas possam 

ser explicadas no contexto das suas emissões e recepções. Foram definidos indicadores relativos 

ao material coletado a partir dos objetivos deste estudo – e dos referenciais e documentos mais 

abrangentes sobre a RSE (como a ISO 26.000) e no portfólio bibliográfico selecionado como 

resultado da análise bibliométrica apresentada no item 2.3 desse trabalho –  pois os mesmos 

traduzem o que se esperava encontrar no material quando a pesquisa foi iniciada. 

Foram formadas as categorias de informação que auxiliaram na análise das entrevistas 

para compor o resultado, cada qual com seus respectivos indicadores. Tais categorias são: 

 

 Responsabilidade Social Empresarial Interna – composta por subcategorias que 

refletem práticas de RSE ligadas à gestão organizacional, como recursos humanos, 

gestão ambiental, ética, governança, Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS 

(EUROPEAN COMMISSION, 2001; BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 

2007). Assim, os principais indicadores analisados nessa categoria foram: 
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o Treinamento e formação profissional 

o Cumprimento da legislação trabalhista 

o Respeito à pessoa com deficiência e equidade de gênero e raça 

o Comportamento ético e conduta 

o Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

o Cuidado com o meio ambiente 

 Responsabilidade Social Empresarial Externa – formada por subcategorias que 

refletem a responsabilidade social no relacionamento com as partes interessadas 

externas – tais como investidores, acionistas, comunidades, organizações do 

terceiro setor, fornecedores, parceiros, imprensa, dentre outros (GLOBAL, 2004; 

VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008; WADDOCK, 2008; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010; DUARTE, 2011; DUARTE; 

NEVES, 2012; UNITED NATIONS, 2015). 

o Investimento em projetos sociais 

o Apoio a causas sociais 

o Relacionamento comunitário 

o Desenvolvimento de fornecedores 

o Rentabilidade e lucratividade 

 

3.4.2 Codificação e ordenamento 

 

Após a análise das entrevistas de acordo com as categorias de análise oriundas dos 

objetivos da pesquisa, foi montado um quadro com os principais pontos percebidos nas entrevistas, 

que compõe o apêndice D deste trabalho. Para que ele fosse montado, o conteúdo das entrevistas 

foi analisado e foram retirados os elementos que mais apareceram nos relatos obtidos.  Dessa forma, 

seguindo o método de análise de conteúdo conforme descrito anteriormente, foi feita a 

codificação de todos os elementos encontrados para que se tivesse uma visualização mais 

homogênea e ela ajudasse a formar um quadro geral do que foi coletado. 

Para codificar os elementos já divididos entre os indicadores levantados, eles foram 

analisados da entrevista um para a dezesseis e receberam um nome diferente relativo ao tema a 

que estivessem relacionados. Esse levantamento foi feito para cada um dos indicadores 

levantados. Dessa forma, caso o elemento estivesse contido em um tema já relacionado, ele não 

daria origem a outro tema, mas seria contado como um que já tivesse aparecido. 
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Dessa forma, os resultados das entrevistas foram entendidos como descritos, com seu 

conteúdo categorizado e ordenado com o objetivo de subsidiar suas análises. Além das entrevistas 

e sua análise de conteúdo, também puderam auxiliar nas análises dos resultados ou, conforme a 

metodologia de análise de conteúdo, nas inferências realizadas sobre eles. 

 

3.5 FERRAMENTA DE PESQUISA: DEFINIÇÃO OPERACIONAL DOS 

CONSTRUTOS E ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

3.5.1 O conceito de RSE na perspectiva dos empregados 

 

A primeira parte do instrumento de pesquisa tem como objetivo caracterizar o que 

significa a RSE para os empregados estudados, assim como quais os comportamentos 

corporativos e práticas empresariais são entendidos como demonstrações de responsabilidade 

social. Numa abordagem qualitativa, considera-se fundamental esse mapeamento inicial das 

ideias dos empregados a respeito do tema, como ponto de partida para a ferramenta de pesquisa. 

Assim, a primeira etapa do roteiro de entrevista contempla um exercício para capturar as 

associações de cada entrevistado sobre que o estímulo "empresa socialmente responsável" 

significa para cada um deles.  

Para captação dos dados, foi proposta aos participantes uma tarefa de associação livre 

– considerando que tarefas menos estruturadas permitem que o participante sua visão sem 

recorrer a categorias definidas para o mesmo de forma a priori. Para essa parte do estudo, além 

dos 16 entrevistados selecionados – com o perfil apresentado no item 3.3.2 dessa dissertação – 

a tarefa de associação livre (que consistia na primeira “pergunta” de cada entrevista) foi ainda 

realizada com mais 34 respondentes, todos empregados da mesma unidade de operações da 

organização estudada. Isso significa que os resultados apresentados na seção 4.1 desse trabalho, 

excepcionalmente, correspondem a 50 respondentes da unidade pesquisada, não se limitando 

aos 16 entrevistados selecionados. 

Tal ampliação do escopo da pesquisa – dada a impossibilidade temporal e a baixa 

pertinência de realizar 50 entrevistas completas para o presente estudo – serviram para ampliar 

a amostra de respondentes da unidade ao conceito de RSE, conseguindo respostas de associação 

livre de aproximadamente 10% dos empregados da unidade estudada. Essa adequação na 

metodologia permitiu que os resultados pudessem formar uma base de conhecimento adicional 

sobre significado social da RSE na presente unidade em que foi realizado o estudo de caso. 

Entendeu-se que a forma como os empregados, como um todo, conceitua (ou que práticas 
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entendem constituir o escopo) da RSE nas empresas, seria importante para a compreensão de 

como os 16 entrevistados se posicionam em relação aos temas da entrevista em profundidade. 

Como pesquisas qualitativas buscam captar a pluralidade de perspectivas presentes na 

elaboração de um fenômeno social, estima-se que a associação livre permita aos respondentes 

registrar as ideias que vêm à mente livremente quando confrontado com o conceito, evitando 

vieses que poderiam ocorrer se o procedimento fosse feito após a conclusão do roteiro de 

entrevista. O roteiro completo de pesquisa apresenta em seu início, portanto, espaço para 

registro dessas associações. 

Esse tipo de estratégia visa evitar limitações observadas na literatura, no sentido de 

identificar desalinhamento entre o entendimento teórico e a forma como os indivíduos definem 

as responsabilidades sociais das organizações, pois tarefas menos estruturadas permitem que o 

participante apresente suas categorias mais significativas na definição do objeto pesquisado 

(KVALE, 1996; FOMBRUN, 1996, MAIGNAN, 2001). Ferramentas de coletas de dados 

semelhantes já foram utilizadas para estudo da percepção de empregados a respeito de RSE 

alcançando resultados almejados (FOMBRUN, 2005; HILLENBRAND; MONEY, 2007; 

DUARTE; MOURO; NEVES, 2010). 

Esperava-se que as ideias e conceitos associados à RSE correspondam às práticas mais 

salientes de RSE difundidas no campo acadêmico ou das normas empresariais (vide item 2.1.3 

da presente dissertação), seja RSE interna ou externa (MATTEN; MOON, 2008; DUARTE, 

MOURO; NEVES, 2010). Ao estudar a percepção e a perspectiva dos empregados de uma 

unidade de operações de uma empresa do setor de energia, numa abordagem qualitativa, o 

objetivo principal desta parte da pesquisa foi de mapear os sentidos atribuídos à RSE, sem impor 

uma definição a priori, sendo seu método de caráter eminentemente descritivo e exploratório, 

procurando capturar a pluralidade de perspectivas presentes no objeto. Tal como em estudo 

semelhante de Duarte, Mouro e Neves (2010), os participantes foram instruídos a escrever 

"palavras ou expressões que vêm à mente quando se pensa em uma empresa socialmente 

responsável". Os respondentes foram estimulados a emitir tantas respostas quanto possível. 

Nenhuma outra instrução ou direcionamento foi dado durante o cumprimento da tarefa. 

Após essa análise, julgou-se pertinente aplicar como critério temático, para análise do 

conteúdo, o enquadramento e divisões temáticas da Perceived Corporate Social Responsibility 

Scale (PCSR-Scale), instrumento formulado a partir da percepção de stakeholders para a 

variedade de práticas que as empresas podem implementar no âmbito de seu comportamento 

socialmente responsável, com de 28 itens (DUARTE, 2011, p. 231) ligados às práticas de RSE, 

e que já foi aplicada ou adaptada para diversos estudos (BRAMMER; MILLINGTON; 
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RAYTON, 2007; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008; TURKER, 2009; TZINER et al., 2011; 

DUARTE; NEVES, 2012; SINGHAPAKDI et al., 2015). Montou-se assim o sistema de 

categorias – análise de conteúdo estruturada – a partir de conjuntos semanticamente coerentes 

de unidades de análise e que terão, cada um deles, um código específico a aplicar no decurso 

do processo de codificação (BARDIN, 2004).  

A partir desses temas, os trechos das respostas dos participantes foram sendo 

agrupados, sendo que as seções das respostas que se referiam ao mesmo tema foram poderiam 

constituir uma palavra, expressão ou até mesmo uma frase inteira – ou seja, não foi considerado 

um tamanho máximo para uma unidade de registro. Como unidade de análise, foi considerada 

a resposta como um todo daquele determinado participante. As respostas produzidas pelos 

participantes serão agregadas em categorias de conteúdo, que por usa vez podem direcionar o 

entrevistador na condução do restante do roteiro de entrevista. 

 

3.5.2 Avaliação da percepção das práticas de RSE 

 

As perguntas do roteiro de entrevista que abordam diretamente a percepção de 

responsabilidade social será feita a partir da adaptação de uma escala utilizada de estudos que 

– identificados a partir da pesquisa bibliométrica – procuraram correlacionar a visão dos 

empregados a respeito da RSE com outros fatores, com inspiração numa escala chamada 

Perceived Corporate Social Responsibility Scale (PCSR-Scale). Proposta inicialmente por 

Brammer, Millington e Rayton (2007) para correlacionar apenas aspectos de RSE externa com 

variáveis de satisfação com o trabalho, o instrumento foi adaptado por outros estudiosos – 

principalmente Valentine e Fleischman (2008) e Turker (2009), incorporando dimensões 

econômica e de RSE voltada para os empregados e já foi utilizada em outros trabalhos desde 

então (DUARTE; MOURO; NEVES, 2010; TZINER et al., 2011; DUARTE; NEVES, 2012; 

LAU; YIN YEE, 2012; HOFMAN; NEWMAN, 2014; SENASU; VIRAKUL, 2014; 

SINGHAPAKDI et al., 2015; NIETO HIPÓLITO; MELGAR BAYARDO; CORONEL 

GONZÁLEZ, 2015; CONTREIRAS; MACHADO; DUARTE, 2016). 

A escala PCSR foi desenhada para contemplar três dimensões da atuação em RSE: 

dimensão econômica; meio ambiente e engajamento com comunidades; e RSE voltada para os 

empregados, e a versão a qual se optou por adaptar para a presente pesquisa foi aquela utilizada 

por Duarte e Neves (2012) – disponibilizada e traduzida na íntegra no Anexo III. Apesar de não 

permitir interpretação com fins psicométricos, a utilização dessas perguntas num roteiro de 

entrevista garante a abordagem dos principais temas tratados nos estudos que relacionam a RSE 
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às atitudes dos empregados nas organizações, conforme constatado na revisão da literatura 

recente. Por outro lado, as entrevistas, embora não verifiquem correlação estatística direta, tal 

qual nos estudos supramencionados, permite aprofundamento no tema no estudo de caso. 

 

3.5.3 Operacionalização da satisfação no trabalho 

 

As perguntas do roteiro de entrevista elaboradas de modo a avaliar a satisfação no 

trabalho dos respondentes – abordando a influência das práticas de RSE – foram adaptadas a 

partir de questionário utilizado nos estudos de Valentine e Fleishman (2008), Tziner et al., 

(2011), e Azim, Diyab e Al-Sabaan (2014), transformando em perguntas itens avaliados nesses 

estudos a partir de grau de satisfação em uma escala de seis pontos (Anexo B.III). 

 

3.5.4 Operacionalização do comprometimento organizacional dos empregados 

 

De forma semelhante, será adaptada para o roteiro de entrevista uma escala utilizada 

para aferir comprometimento organizacional, em suas três dimensões (PETERSON, 2004; 

BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; TURKER, 2009; DUARTE; NEVES, 2012) 

no sentido de explorar a relação das práticas de RSE com os vínculos dos empregados com a 

empresa. Como argumentado por Meyer et al. (2002), para entender a ligação entre os 

empregados e suas empresas, todas as três formas de compromisso (afetivo, instrumental e 

normativo) devem ser consideradas na análise. As percepções do envolvimento das empresas 

em práticas socialmente responsáveis podem influenciar não apenas o comprometimento 

afetivo, mas o aspecto normativo e a continuidade do compromisso. 

 

3.5.5 Roteiro para entrevistas em profundidade 

 

Considerando a operacionalização dos construtos, descrita acima, ainda foram 

necessárias algumas adequações adicionais na adaptação dos modelos de questionário para 

elaborar um roteiro de entrevista ao presente estudo de caso. Dentre os fatores considerados na 

finalização do questionário, cabe mencionar que a empresa estudada é categorizada como 

empresa de capital misto, com participação governamental e acionistas privados, o que exige a 

adaptação de alguns dos itens. Foram acrescentadas duas questões explorando especificamente 

o vínculo entre atitudes dos entrevistados e a atuação em RSE da empresa, totalizando 20 

perguntas, dispostas nos apêndices dessa dissertação, no item B.III. 
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RESULTADOS 

 

3.6 A DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DOS EMPREGADOS 

 

Tal como em estudo semelhante de Duarte, Mouro e Neves (2010), os participantes 

foram instruídos a escrever "palavras ou expressões que vêm à mente quando se pensa em uma 

empresa socialmente responsável". Os respondentes foram estimulados a emitir tantas respostas 

quanto possível, sem nenhuma outra instrução. Tal abordagem procurou captar tanto as ideias 

mais transversais quanto as mais consolidadas ou duradouras associadas à RSE. O corpus de 

504 respostas foi então analisado de modo a permitir a seleção dos segmentos de texto. 

Julgou-se pertinente aplicar como critério temático, para análise do conteúdo o 

enquadramento os temas da Perceived Corporate Social Responsibility Scale (PCSR-Scale), 

instrumento formulado a percepção de stakeholders para a variedade de práticas que as 

empresas podem implementar no âmbito de seu comportamento socialmente responsável, com 

de 28 itens (DUARTE, 2011, p. 231) ligados às práticas de RSE, e que já foi aplicada ou 

adaptada para diversos estudos (BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; 

VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008; TURKER, 2009; TZINER et al., 2011; DUARTE; 

NEVES, 2012; SINGHAPAKDI et al., 2015). Os trechos das respostas dos participantes foram 

sendo agrupados, sendo que não foi considerado um tamanho máximo para uma unidade de 

registro. Como unidade de análise, foi considerada a resposta como um todo. 

Os participantes produziram entre 1 e 12 respostas cada um, totalizando 149 – que 

foram agregadas em 28 categorias mencionadas. Uma resposta foi eliminada da amostra porque 

o empregado afirmou que responsabilidade social é quando a empresa dá brindes para os 

empregados e para a comunidade, item que foi considerado apesar de não poder ser enquadrado 

em nenhuma categoria temática abordada pela PCSR-Scale. 

Na unidade de operações estudada, o sentido do termo RSE é mais comumente 

associado a programas de investimento social e projetos sociais, sejam de execução própria ou 

parceria com outras instituições, sendo que pouco mais da metade (52%) dos participantes 

fizeram menção à atuação responsável enquanto investimento social. Como exemplos desse 

tipo de percepção (o número do participante segue após cada resposta acompanhado da letra E,  

então o participante número um é “E01”) como por exemplo, “socialmente responsável é aquela 

                                                 
4 As dezesseis primeiras respostas (E01 a E16) vieram das entrevistas e as demais foram coletadas após a 

finalização das entrevistas, sendo que que o procedimento para coleta dessa tarefa de associação livre foi o 

mesmo nos dois casos. 
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empresa que investe no social, projetos para população carente e que precisa” (E01); “[...] que 

faz projetos para grupos carentes” (E06); “RSE é ter uma política para projetos sociais em 

ambientais de forma estruturada” (E27); “[...]investe em projetos de ONGs que buscam 

melhorar a vida da população” (E33); e “É patrocinar projetos e iniciativas relevantes para a 

sociedade em nível social, ambiental e cultural” (E40). 

 

Tabela 4 - Resultados de acordo com as categorias da PCSR-Scale. 

Categoria Menções Percentual 

Investe em projetos sociais de organizações do terceiro setor 26 52% 

Desenvolve projetos de conservação do meio ambiente 15 30% 

Apoia iniciativas culturais e educacionais 13 26% 

Investe e desenvolve ações sociais nas comunidades onde está 

inserida 
13 26% 

Desenvolve regras internas que orientem o comportamento 

ético 
12 24% 

Investe em associações de proteção do meio ambiente 10 20% 

Contribui para o desenvolvimento do país 9 18% 

Tem uma boa reputação nas comunidades 7 14% 

Apoia e incentiva o esporte 7 16% 

Apoia a integração profissional de pessoas com deficiência 5 10% 

É um bom local para se trabalhar 5 10% 

Promove a igualdade entre homens e mulheres 4 8% 

Esforça-se por ser lucrativa 4 8% 

Apoia o desenvolvimento da cadeia de fornecedores 3 6% 

Esforça-se por ser uma das melhores no seu setor 3 6% 

Apoia corporativamente causas sociais 3 6% 

Cumpre com a legislação trabalhista 3 6% 

Promove o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 2 4% 

Incentiva a formação profissional do empregado 2 4% 

Garante a segurança do emprego 1 1,6% 

Garante o pagamento pontual de salários e compromissos 

financeiros 
1 1,6% 

Oferece brindes para os empregados, familiares e comunidade 1 1,6% 

Fonte: Assunção e Quelhas (2017a). 

 

De forma muito próxima ao investimento em projetos sociais próprios ou de 

instituições do terceiro setor, fica a noção de incentivo a iniciativas culturais (26%) e esportivas 

(16%), sendo que foi comum que participantes mencionassem os três tipos de iniciativas: 

“[...]empresa faz projetos sociais, culturais, esportivos, educacionais, às vezes por meio de uma 

fundação” (E29); “[...] é quando (a empresa) faz ações de cultura, esporte, preservação da 

natureza, de vários tipos.” (E41). Contudo, patrocínios culturais e esportivos também são 

entendidos como práticas de RSE: “[...] empresa que ajuda a cultura brasileira, apoia iniciativas 
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nessa área...” (E08); “[...] patrocinar artistas e atletas, ajuda em eventos como carnaval, festivais 

folclóricos, olimpíadas...” (E13). Além disso, 6% dos participantes vinculou ainda a RSE não 

especificamente a projetos, mas a causas sociais de forma geral, como “[...] apoia combate da 

pobreza” (E21); ou “é signatária de causas e organizações sociais” (E16); “...comprometida 

com os princípios do Pacto Global da ONU” (E44). 

A noção de RSE enquanto desenvolvimento de projetos parece, para 26% da amostra, 

parece estar relacionada à percepção de que empresas socialmente responsáveis investem e 

desenvolvem ações sociais nas comunidades onde a empresa está inserida, ou seja, nas 

proximidades de sua área de atuação, tais como “[...] projetos para comunidades pobres dos 

municípios de...” (E16) e “[...] projetos para comunidades ribeirinhas” (E19), “empresa que 

investe nas comunidades e espécies amazônicas” (E30). Além disso, a noção de RSE enquanto 

proximidade com das comunidades na área de abrangência de atuação da empresa fica evidente 

na noção de que ser socialmente responsável é ter uma boa reputação (ou imagem, 

credibilidade, relacionamento) das comunidades (18%): “empresa responsável mantem boas 

relações com as comunidades vizinhas” (E26); “cuida pela segurança e se responsabiliza por 

impactos às comunidades” (E04); “é bem vista [a empresa] pelas comunidades, mantêm eles 

informados do que acontece” (E06). 

Uma segunda acepção importante do conceito de RSE por parte dos participantes, no 

caso analisado, é o cuidado com o meio ambiente percebido no desenvolvimento de iniciativas 

e projetos (30% dos participantes) de proteção ambiental: “É uma empresa que preserva o meio 

ambiente, não polui os rios nem o ar, que não desmata nem prejudica a fauna e nem 

comunidades próximas” (E05); “Respeito corporativo ao meio ambiente e projetos de gestão 

do impacto relacionado ás suas operações" (E07); “[...] tem uma política ambiental forte, e 

produtos que busquem não ferir o meio ambiente” (E49). Além disso, foi ressaltado pelos 20% 

dos participantes que a empresa socialmente responsável realiza investimento em projetos e 

associações de proteção ao meio ambiente: “Respeita e investe em projetos para proteção do 

ambiente” (E46); “[...]trabalha junto com instituições de pesquisa e proteção ao meio ambiente, 

como o INPA [Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia]” (E37). 

Quase um quarto dos respondentes (24%) fez algum tipo de menção a que a RSE 

envolva a existência e cumprimento de regras e normas que orientem comportamento ético, 

transparente e que evite a corrupção. Tal conexão entre a noção de RSE comportamento ético 

da empresa foi mencionada a partir dos instrumentos normativos (“empresa manifesta postura 

ética, regras e instrumentos corporativos para que não haja desvios”, E26); ne nas ações 

corporativas e dos empregados e gestores (“...onde todos sem exceção seguem os códigos de 
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conduta”, E31; “[...] em que pessoas e processos atuem, basicamente, com honestidade e 

transparência em todos os níveis”, E46). 

Uma parcela significativa dos respondentes também mencionou que empresa 

responsável socialmente apoia e respeita a inclusão e integração profissional de pessoas com 

deficiência (12%), assim como o respeito e a equidade de gênero e raça (10%), promovendo a 

igualdade entre homens e mulheres (10%). Essas duas categorias foram percebidas juntas em 

três falas de empregados: “[...] defende os direitos humanos com atenção especial aos 

empregados negros e índios, mulheres e cadeirantes, principalmente nas pontas (unidades de 

operações), na produção” (E11); “que não discrimina as pessoas em função de deficiência, nem 

em função de gênero” (E27); e “não faz discriminação por gênero, raça ou etnia, trata todos 

como iguais que somos perante a Deus” (E50). 

Parte dos participantes fez relação com os aspectos econômicos do conceito de RSE. 

Quatro menções (8%) trazem a questão da lucratividade como fundamental para a empresa, três 

delas fazendo a ligação com uma noção mais geral de sustentabilidade: “é sustentável, sabe 

fazer sua gestão para ter lucro para si e para os acionistas” (E02); “que não tem desperdícios ou 

gastos desnecessários, contribui com a sustentabilidade gerando empregos e impostos para a 

sociedade” (E09); “organização que consegue equilibrar lucro e retorno para a sociedade” 

(E17). Três outras menções (6%) foram voltadas para o desempenho da empresa em sua relação 

com os aspectos econômicos, como por exemplo “esforça-se por ser uma das melhores 

empresas no seu setor” (E16); “[...] e age com eficácia e eficiência, dentro das melhores práticas 

do setor” (E20); “tem consciência do seu papel na sociedade, cumpre sua função social, em 

todos os sentidos e procura ser a melhor no que faz” (E10). Houve ainda uma menção (1,6%) 

com relação à empresa “[...] paga salários e outros compromissos financeiros direitinho sem se 

endividar” (E34). 

Outras falas mencionaram ainda fatores que podem ser relacionados à ambiência e 

satisfação com o trabalho (10%): “uma empresa socialmente responsável é um lugar bom para 

se trabalhar” (E04) e “preocupada em ter um bom ambiente de trabalho” (E15). Outras duas 

menções (4%) abordam diretamente a promoção de equilíbrio entre a vida familiar e a vida 

profissional: “permite que a pessoa tenha uma vida fora do trabalho” (E03); “[...] que não 

afogue o empregado no trabalho” (E25); categoria em que foi colocada também a única menção 

a voluntariado corporativo “[...] incentiva e permite que o empregado se engaje socialmente 

como voluntario” (E37). 

Houve também três menções ao cumprimento e pagamento de direitos trabalhistas, 

representando 6% das menções. Também foram feitas menções a expectativas diversas por 
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parte dos empregadores para com os empregados ligadas com o conceito de RSE, que e refere 

a incentivar e pagar cursos de formação profissional empregado (4%); garantia de segurança do 

emprego (1,6%); e dar brindes para os empregados e familiares (1,6%), “como mochila, relógio 

e cesta de natal, que antes tinha e hoje não tem mais” (E03). 

Finalmente, o tema desenvolvimento da cadeia de fornecedores (6%) teve três 

menções, relacionando principalmente ao emprego de mão de obra local nos projetos da 

empresa: “que busca contratar localmente para suprir suas necessidades e priorizando o nosso 

estado” (E09); e “[...] que, além dos empregados, preocupa-se também em desenvolver os 

prestadores de serviços” (E32). 

 

3.7 ASPECTOS DE RSE INTERNA E IMPACTOS NA SATISFAÇÃO E NO 

COMPROMETIMENTO 

 

3.7.1 Treinamento e formação profissional 

 

Treinamentos, formação e desenvolvimento profissional são elementos listados como 

parte das práticas de RSE interna (BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2012) com potencial para impactos 

na satisfação no trabalho (SPECTOR, 1997; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008; 

BHATTACHARYA, KORSCHUN; SEN, 2009; DUARTE; NEVES, 2012) e  o 

comprometimento organizacional (VYAS; SHRIVASTAVA, 2011; AL-BDOUR, 

NASRUDDIN; LIN, 2012) – que pode ser compreensível pelo potencial que tais práticas, 

tradicionalmente entendidas também no escopo da gestão de pessoas, influenciam quão bem 

uma pessoa se sente em relação a um trabalho e com relação à organização em que trabalha 

(TANNENBAUM et al, 1991; MARTINEZ; PARAGUAY, 2003), com potencial para 

aumentar sentimento a percepção de vantagem pessoal ao permanecer vinculado à organização.  

De uma maneira geral, a avaliação e o impacto nos empregados, suscitada pela 

pergunta “Como você avalia os esforços da empresa para formação profissional dos 

empregados?”, podem ser percebidos nos principais pontos levantados nas entrevistas. Ao 

longo da análise, certos elementos, principalmente relacionados à disponibilidade de 

treinamentos, foram verificados ao longo da análise das entrevistas, sendo que alguns se 

mostraram mais repetitivos nas impressões colhidas dos entrevistados, o que os mostra como 

primordiais na formação percepção desse tema por parte dos empregados da unidade 

pesquisada, assim como na organização. 
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Tomando-se, dessa forma, os pontos principais das entrevistas, pode ser percebido que 

um dos pontos partilhados pelos entrevistados, pouco mais de um terço (37,5%) encontra-se 

satisfeito com a estrutura de treinamento e desenvolvimento disponibilizadas pela organização. 

Dos demais, 31,25% disseram-se parcialmente satisfeitos e o mesmo percentual relata 

insatisfação com relação ao desempenho da organização nesse tema. Apenas um dos 

entrevistados (E15) afirmou que as práticas de treinamento e formação profissional não tem 

influência sobre sua relação com o trabalho ou seu sentimento com relação à empresa. 

O principal motivo relatado para insatisfação com relação a treinamentos, encontrado 

em 50% das entrevistas E02, E03, E06, E08, E09, E11, E14 e E15, parece ser a dificuldade de 

realização de treinamentos presenciais da empresa, em função da distância geográfica entre o 

local de trabalho e o local de realização dos cursos, geralmente na região sudeste. Nessas 

entrevistas, os custos com deslocamento, viagem e hospedagem são relatados como principais 

impeditivos, conforme fragmento abaixo retirado da pesquisa. 

A sensação que a gente tem é de que são duas empresas, uma no Sudeste e outra no 

Norte e Nordeste. Em uma, tem treinamento a vontade, e aqui na outra a gente tem de 

se virar, cada um se vira como pode. É uma frustração mesmo, de serem dois pesos e 

duas medidas por parte da empresa. E o treinamento é pouco também porque os custos 

de viagem são maiores, e alguns deles contam como hora extra para o empregado em 

campo (E11). 

Esse tipo de relato pode ser complementado pelo aspecto levantado nas entrevistas 

E06, E11 e E12, de que, para os empregados que trabalham em campo, em atividades 

operacionais, a realização de treinamentos fora do horário de trabalho implica no pagamento de 

horas extras, e tal fator também dificultaria o acesso a treinamentos. 

No relato dos empregados E04 e E10 a respeito do tema, a diminuição no quantitativo 

de treinamentos oferecidos é normal em momento em que a empresa e o mercado passam por 

momento de dificuldade financeira; 

Isso é reflexo da crise econômica. Hoje eu vejo que não temos mais tanta coisa [em 

termos de treinamento], mas também não há dificuldade quando o empregado tem a 

iniciativa de se qualificar por interesse próprio. Embora já tenha sido melhor, não 

chega a me desmotivar (E04). 

Transparece na fala de E02, E08, E13 e E14 a percepção de que, na impossibilidade 

de realização de viagens para treinamentos e cursos presenciais, a gestão da unidade de 

operações localizada na Região Norte se organiza para a realização de seus próprios 

treinamentos internos, executados em local de trabalho, cujo foco é principalmente assuntos 

técnicos de operação e segurança operacional. Tal medida parece procurar, na percepção desses 

empregados, atender às expectativas de treinamentos daquilo que é conteúdo técnico 
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fundamental para a operação, mas não atende plenamente às expectativas relacionadas à 

formação profissional. Além disso, foi mencionado por 37,5% dos empregados (E02, E03, E05, 

E06, E11 e E12) a iniciativa da empresa em aumentar a realização de cursos na modalidade 

Educação a Distância – EAD, cujos principais casos mencionados seriam cursos relacionados 

à ética e regras básicas de segurança no trabalho. 

Reduziram carga horária [dos treinamentos] e concentraram no EAD, principalmente 

o que é obrigatório por lei ou questões de fiscalização de contrato. No meu caso tinha 

um treinamento em inglês que hoje não temos mais. Esse é um fator que para mim 

significa valorização pessoal e motivação para o trabalho, então essa diminuição 

é de certa forma desmotivam, dá uma certa insatisfação. Eu acho eu os treinamentos 

tinham que voltar a ocorrer mais, mas de forma mais focada e específica para o 

trabalho que realizamos, com o perfil de atuação do empregado (E05, grifos do autor). 

A fala de E05, grifada no trecho acima – e também de nas entrevistas E01, E02, E08 e 

E13 – relacionam diretamente o fator treinamento e formação profissional à motivação para o 

trabalho ou à sensação de reconhecimento para o empregado. 

Acho que poderiam dar mais ênfase aos cursos presenciais nas áreas técnicas, que é 

uma forma de mostrar ao trabalhador como ele deve proceder e também é um 

reconhecimento da importância desse empregado, para que ele esteja sempre 

motivado (E13, grifos do autor). 

A motivação e o sentir-se reconhecido são dois elementos classicamente relacionados 

à satisfação com o trabalho (LOCKE, 1984; MARTINEZ; PARAGUAY, 2003; COSTA, 2003; 

GOMES, 2003). A motivação, principalmente, é considerada fator intrínseco ao trabalho, que 

manifesta a tensão gerada por uma necessidade e a satisfação expressa a sensação de 

atendimento de uma necessidade, ou ainda relacionada ao conteúdo do trabalho e aos desafios 

das tarefas do empregado (PÉREZ-RAMOS, 1990). Já a noção de reconhecimento, mencionada 

no exemplo acima, permite satisfação de valores importantes para o empregado na sua relação 

com o trabalho (LOCKE, 1984; PÉREZ-RAMOS, 1990; GOMES, 2003). 

A entrevista E07 faz ainda uma colocação sobre a falta de treinamentos que 

contemplem aspectos de RSE: “A formação técnica é boa, mas falta formação e treinamento 

que contemplem a responsabilidade social. Isso para mim é um certo desestímulo, visto que há 

políticas e padrões nesse sentido, mas na prática falta suporte”. Tal percepção guarda relação 

com a noção de que, principalmente para empregados que trabalham em locais remotos, longe 

da sede corporativa das empresas, o conhecimento e participação em iniciativas de RSE ajuda 

o empregado a se sentir conectado com as políticas e identidade da organização 

(BHATTACHARYA, KORSCHUN; SEN, 2009). 

Tais elementos mostram que, apesar de treinamentos e formação profissional dos 

empregados não terem sido extensivamente mencionados na atividade de associação livre na 
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representação de uma empresa socialmente responsável (apenas 4% dos empregados 

participantes no item 4.1 desse trabalho fizeram tal menção, totalizando dois empregados, sendo 

somente um deles entrevistado em profundidade, E07), trata-se de fator que apresenta potencial 

de impacto na satisfação dos empregados, na medida que influem sobre a motivação e a 

percepção de reconhecimento dos mesmos dentro da organização. 

Tal aspecto pode ser compreensível pelo fato de, num contexto onde, pelas entrevistas 

realizadas, o acesso a treinamento e formação profissional parece mais difícil que em outras 

unidades de operações da mesma organização – em função de aspectos econômicos e do 

isolamento geográfico da Região Norte – que o acesso ou patrocínio a um curso por parte da 

empresa para o empregado possa funcionar como “fator motivador” e como um reconhecimento 

por um bom desempenho no trabalho. 

A fala desses entrevistados também reforça a perspectiva afetiva do comprometimento 

organizacional, na medida em que valoriza a identificação do indivíduo para com a organização. 

Essa noção de comprometimento afetivo, portanto, está associada ao desejo de contribuir, 

sentimento de orgulho e reconhecimento com relação ao trabalho (ZANELLI; BORGES-

ANDRADE; BASTOS, 2014). Tal perspectiva é demonstrada no fragmento selecionado da 

entrevista E10: “A empresa tem uma área corporativa de educação corporativa para formação 

profissional, e é bom trabalhar numa empresa que se preocupa com isso” (E10). 

A expectativa da maioria dos entrevistados é por maior acesso a cursos presenciais, de 

caráter técnico, voltado para assuntos operacionais. Ações da empresa no sentido de atender a 

essas expectativas apresentam potencial, portanto, não apenas para impactos na motivação dos 

empregados, assim como ao reconhecimento em nível pessoal – relacionados à satisfação no 

trabalho – assim como também a um sentimento mais difuso de identificação e orgulho com 

relação à empresa – que por sua vez relacionam-se com a dimensão afetiva do 

comprometimento organizacional. 

 

3.7.2 Cumprimento da legislação trabalhista 

 

A maioria dos estudos abordados na análise bibliométrica a respeito da relação entre 

dimensões da RSE, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional – detalhada na 

seção 2.3 dessa dissertação – acaba não dando ênfase, em suas categorias de análise, aos 

aspectos de legislação trabalhista, privilegiando principalmente aspectos de RSE externa, tais 

como relacionamento comunitário e investimento em projetos sociais. 
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Contudo, cabe a ressalva de que o cumprimento de legislação trabalhista, por parte das 

empresas, parece ser um dos aspectos de RSE interna, categoria trabalhada na presente seção, 

que possui maior potencial para impactar os construtos analisados no presente trabalho. Isso 

porque fatores ligados às obrigações das empresas no respeito às leis trabalhistas – remuneração 

e benefícios, tais como jornada de trabalho, períodos de descanso, trabalho noturno, hora extra, 

repouso e férias remunerados (COSTA; FERRARI; CORRÊA, 1999) – tem grande potencial 

para impactar tanto a satisfação para com o trabalho (SPECTOR, 1997; DUARTE; NEVES, 

2012) quanto a dimensão instrumental do comprometimento organizacional, pautada em função 

das recompensas e dos custos pessoais vinculados à condição de pertencimento dentro da 

organização (ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 

Considerando a pergunta “Você considera que a empresa respeita a legislação 

trabalhista?”, foram consideradas quatro categorias de respostas possíveis: a) não respeita, b) 

respeita parcialmente, c) respeita integralmente, e d) supera a legislação trabalhista. De acordo 

com a tabela 5, a seguir, chama a atenção o fato de que nenhum dos empregados entrevistados 

parece ter como percepção de que a empresa não respeite ou respeite apenas parcialmente 

direitos trabalhistas. Além disso, existe nas entrevistas E01, E13 e E16, a consideração de que 

a empresa faz mais pelo empregado do que o estritamente prescrito na legislação trabalhista. 

 

Tabela 5 - Avaliação do cumprimento da legislação trabalhista pelos entrevistados 

Unidade de análise Número Percentual 

Supera a legislação 3 18,75% 

Respeita integralmente 13 81,25% 

Respeita parcialmente 0 0% 

Não respeita 0 0% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

De acordo com a análise de conteúdo das entrevistas como um todo, o aspecto mais 

relevante destacado com relação ao desempenho da organização com relação às questões 

trabalhistas para seus empregados é justamente a questão do valor e do pagamento de salários. 

Nas entrevistas E04, E08 e E15, é destacado o fato de que os salários e outros benefícios 

monetários são pagos sempre em dia, sem atrasos, a exemplo do excerto abaixo: 

Isso é algo que é certo, respeito ao trabalhista sempre tem, salário nunca atrasou. Essa 

é uma segurança muito grande que nós temos na empresa, porque se tudo uma coisa, 

temos melhor que o mercado, e isso é muito importante para mim nesse tempo todo 

de trabalho (E08, grifos do autor). 

A percepção de que a remuneração paga fica acima da média de mercado foi 

encontrada, considerando o respectivo cargo e experiência, em E01, E03, E13 e E14.  
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Considerando agora o impacto sentido pelos empregados em função de um bom 

cumprimento das obrigações trabalhistas, foram apontados por E04, E08, E10, E12, E13, E15 

e E16 que o cumprimento constante dos direitos trabalhistas está relacionado com a sensação 

de tranquilidade e segurança com relação ao trabalho, assim como maior motivação e 

produtividade, ou ainda com a postura moral e ética da empresa. Isso pode ser percebido, por 

exemplo, nos seguintes trechos: 

A gente também recebe em dia, e acho que a somos devidamente remunerados, bem 

melhor que a média, então isso permite que a gente fique tranquilo para trabalhar 

(E15, grifos do autor). 

A empresa não deixa nada a desejar quanto a cumprir a legislação trabalhista. O 

impacto disso é tranquilidade para mim e meus colegas, porque nos deixa tranquilos, 

mais produtivos, gera menos conflito, e isso é fator de motivação e satisfação para 

todos nós. Eu sei que a empresa tem um sistema [...] procura se adiantar ao que é 

obrigação legal com essa ferramenta (E04, grifos do autor). 

Na percepção de E01 e E15, pode ser verificada uma disparidade quanto ao 

recebimento de benefícios para empregados mais novos e mais antigos na empresa. Explorando 

tal percepção nas entrevistas, verificou-se que tal diferença ocorreria em função de mudanças 

no plano de carreira e plano de previdência, conquistas antigas em acordos coletivos e ações 

judiciais ganhas contra a empresa. 

De forma geral, o relato dos empregados com relação ao desempenho da empresa em 

questões trabalhistas suporta estudos sobre satisfação com o trabalho. Sendo a remuneração e 

os benefícios fatores presentes tanto em estudos clássicos (HERZBERG, 1968; HACKMAN; 

OLDHAM, 1976; SPECTOR, 1997) quanto nos mais recentes sobre a satisfação no trabalho 

(ASELAGE; EISENBERGER, 2003; SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004; LEE, AN; NOH, 2012; 

DUARTE; NEVES, 2012). O fato de todos os empregados entrevistados considerarem que a 

empresa cumpre, ao menos integralmente, as obrigações trabalhistas para os empregados pode 

ser visto como extremamente positivo. 

A pontualidade e regularidade com que remuneração e benefícios são fornecidos 

parece ter como efeito, para parte dos entrevistados, tranquilidade e segurança – o que pode ser 

interpretado como percepção de ausência de “fatores higiênicos” (HERZBERG, 1968) que por 

sua vez tendem a ser causa de insatisfação no trabalho. Direitos trabalhistas também são 

considerados como maiores impactantes dos fatores relacionados com o trabalho (NYQUIST, 

HITCHCOCK; TEHERANI, 2000) que, como vemos a partir do relato de parte dos 

empregados, pode ter efeito na produtividade e motivação para o trabalho, dois fatores 

classicamente associados à satisfação. 
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Tais resultados também podem ser explicados pela noção de justiça e suporte 

organizacional (ASELAGE; EISENBERGER, 2003; SIQUEIRA, 2008), uma vez que a 

consistência das ações da empresa no respeito às questões trabalhistas pode demandar 

reciprocidade do empregado no alcance dos objetivos da organização, o que pode ser percebido 

pelos empregados na forma de maior motivação ou produtividade. Tal perspectiva é reforçada 

por percepções apresentadas nas entrevistas, tais como: 

A minha visão é sempre positiva da empresa, ela cumpre, e se houver alguma 

inconsistência são casos isolados. Eu acredito que o nosso corpo técnico usa muito da 

ética sempre, e nesse campo também, e eu procuro retribuir dando o meu melhor. 

Questões que fujam do padrão, a empresa corrige (E10). 

Além disso, claramente o desempenho da empresa com relação aos direitos 

trabalhistas, principalmente em relação a remuneração e benefícios, é talvez a dimensão da RSE 

interna em que tenha sido verificado maior peso na dimensão instrumental. Em 37,5% das 

entrevistas – E01, E03, E05, E10, E11 e E14 – a questão 20 do questionário (que trata de fatores 

que aumentam o custo de saída da empresa), o cumprimento da legislação trabalhista por parte 

da empresa aparece como fator que aumenta a necessidade de permanência do empregado na 

empresa. Tal interpretação pode ser exemplificada pelos seguintes trechos: 

Hoje mesmo que quisesse sair eu teria dificuldade de ganhar a mesma coisa em outro 

lugar, e tenho que pensar na família, e tem ainda boas práticas trabalhistas e 

oportunidades para o empregado, e daí só se outra empresa me oferecesse algo muito 

melhor. Compensa o sacrifício estar aqui (E01, grifos do autor). 

Se fosse para eu sair, e eu não penso muito nisso, seria se a empresa de alguma forma 

piorasse a remuneração, direitos trabalhistas ou as condições de trabalho. Aí então eu 

começaria a pensar nisso e procurar outra coisa que tivesse melhor condição 

econômica para mim (E14, grifos do autor). 

Assim, embora a questão da remuneração apareça na percepção dos empregados como 

principal fator com relação a questões trabalhistas por parte da empresa, pode-se verificar que 

não é o único, pois as práticas trabalhistas de forma geral, numa perspectiva instrumental, são 

mencionadas como motivo tanto para permanecer na organização, quanto para procurar outra 

oportunidade de emprego em caso de piora ou diminuição desses fatores por parte da 

organização estudada. Cabe ressaltar que o cumprimento da legislação trabalhista foi um dos 

poucos aspectos de RSE interna ou externa trabalhados nessa dissertação que apresentaram 

potencial de impacto na dimensão instrumental ou calculativa do comprometimento 

organizacional, devendo, portanto, ser olhada com mais cuidado, não apenas como um aspecto 

técnico dos departamentos de pessoal, visto que suas implicações podem estar, inclusive, para 

além do tema de recursos humanos. 
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Na análise de conteúdo realizada, ainda que não fosse propriamente o objetivo quando 

da criação desse indicador, foi possível detectar na percepção dos empregados a respeito de 

práticas trabalhistas o reconhecimento de disparidade entre o cumprimento dessas obrigações 

na organização estudada em relação às empresas contratadas ou terceirizadas, na qual trabalham 

prestadores de serviços que frequentam as instalações e interagem diretamente com os 

empregados na unidade de operações. 

Espontaneamente – ou seja, sem serem diretamente estimulados sobre o tema – a 

percepção de que o cumprimento de legislação trabalhista observado para prestadores de 

serviços é inferior ao designado aos empregados foi encontrada em metade das entrevistas. A 

tabela 6 descreve as principais unidades de conteúdo relacionadas a esse tema verificadas nas 

entrevistas, desde a percepção mais generalizada de que a organização estudada e empresas que 

terceirizam serviços para a mesma não apresentam o mesmo tratamento a seus respectivos 

empregados (50%); passando pelas falhas no cumprimento de legislação trabalhista pela 

terceirizadas (31,25%), o que ocasionalmente acaba levando a processos na justiça contra as 

empresas terceirizadas (12,5%). 

 

Tabela 6 - Unidades de análise sobre práticas trabalhistas que guardam relação com a gestão de prestadores de 

serviços terceirizados 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Existe diferença no tratamento pelas empresas contratadas 
E02, E03, E05, E07, 

E09, E11, E12, E14 
50% 

Terceirizadas falham no cumprimento da legislação E05, E09, E11, E12, E14 31,25% 

Tratamento dos prestadores de serviço impacta na ambiência E05, E09, E11, E12 25% 

Prestadores de serviços entram na justiça contra terceirizadas E12, E14 12,5% 

Empresa deveria melhorar a fiscalização dos contratos E05, E09 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

A percepção de que a forma com que são tratados os prestadores de serviços da 

organização estudada gera impactos na ambiência das equipes dentro da unidade de operações 

da organização estudada é encontrada em E05, E09, E11, E12. Explorada nessas quatro 

entrevistas, tal influência pode ser atribuída principalmente pelo fato de que há muito contato 

– nas rotinas de trabalho, desde ambientes administrativos a áreas operacionais – entre 

empregados da unidade de operações e trabalhadores prestadores de serviços, permitindo o 

desenvolvimento de relacionamentos de trabalho e pessoais.  

Quanto a pessoal terceirizado, me impacta negativamente o fato de que às vezes haja 

falhas nos direitos trabalhistas deles, e que a empresa não tome atitude mais 

afirmativas, pois são pessoas que também estão próximas de nós, na equipe. Então 

quando algo de ruim acontece com eles, às vezes várias ao mesmo tempo, afeta a 
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gente também. Porque são colegas, pessoas que estão aqui trabalhando como nós 

(E05, grifos do autor). 

Nas empresas terceirizadas a gente fica sabendo, pessoas próximas até, e acho que a 

nossa empresa faz tudo certo até, mas acaba o contrato e a contratada não paga os 

direitos como devia [...] E isso tem impacto na gente também, na própria ambiência 

da equipe, porque são pessoas aqui próximas da gente que é empregado próprio 

(E09, grifos do autor). 

Assim, parece pertinente sugerir que quaisquer desrespeitos aos direitos trabalhistas 

dentro da organização, ainda que não sejam praticados contra os próprios empregados, tem 

potencial para impactar a percepção dos mesmos com relação às compensações materiais e 

sociais, assim como da justiça organizacional (ASELAGE; EISENBERGER, 2003; LEE, AN; 

NOH, 2012), influenciando no sentimento de em reciprocidade para com a organização (por 

conseguinte, na satisfação com o trabalho) e no compromisso afetivo e normativo com relação 

às suas políticas e metas.  

Considerando um dos objetivos específicos desse trabalho – de disponibilizar 

contribuições para a melhoria da satisfação no trabalho e comprometimento dos empregados na 

organização – parece que um dos pontos que podem ser implementados é uma maior 

fiscalização sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas por parte das empresas que 

terceirizam serviços. Além das implicações jurídicas mais claras – como, por exemplo, evitar o 

risco de figurar de forma solidária ou subsidiária5 em processos judiciais contra a empresa 

terceirizada – uma melhor gestão dos aspectos trabalhistas nos contratos envolvendo 

prestadores de serviços, pode, de forma indireta, gerar impactos na ambiência e o clima 

organizacional, ou seja, a percepção dos empregados com relação ao ambiente organizacional. 

Uma melhoria nesses aspectos teria potencial para aumento no comprometimento 

afetivo dos empregados (MEYER; ALLEN, 1991), podendo ainda interferir positivamente na 

dimensão normativa do comprometimento. 

 

3.7.3 Respeito à pessoa com deficiência e equidade de gênero e raça 

 

No ambiente atual das empresas, diversidade e respeito aos direitos humanos é um 

aspecto considerado fundamental, não apenas no nível das normas e regulamentos pensados 

para empresas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010; GLOBAL 

                                                 
5 Responsabilidade solidária da empresa pressupõe que todas as entidades são obrigadas ao débito, mesmo que 

não tenham provocado o fato gerador do débito (mas existem relações de direção). A responsabilidade 

subsidiária foi criada para quando empresas que, mesmo tendo culpa sob os créditos trabalhista, não eram 

atingidas pelo § 2º do art. 2º da CLT, de modo que a empresa contratante possa ser forçada a arcar com os 

danos cometidos pela contratada (COSTA; FERRARI; CORRÊA, 1999), que efetivamente, no exemplo aqui 

analisado, pode não ter cumprido com a legislação trabalhista. 
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REPORTING INITIATIVE, 2011; ACCOUNTABILITY, 2011; SOCIAL 

ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL, 2013) quanto no âmbito das práticas empresariais 

observadas nas empresas (SEN; BHATTACHARYA; KORSCHUN, 2006). Nos próximos dois 

indicadores, serão abordados os dois tópicos que mais tem relação com a diversidade nesse 

estudo de caso, partindo do princípio de que tais práticas podem influenciar as atitudes dos 

empregados com relação da empresa, podendo então influenciar a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional.  

Considerando a pergunta “Você acha que a empresa promove adequadamente a 

integração profissional de pessoas com deficiência?” foi possível capturar diversas percepções 

dos empregados da unidade de operações acerca desse tema. Em geral, os resultados sugerem 

um bom desempenho da organização no sentido de promoção da integração de pessoas com 

deficiência, e permitem inferir eventuais pontos de melhoria. 

O primeiro ponto interessante encontrado nas entrevistas, encontrado nas falas de E02, 

E04, E05, E06, E08, E09, E11, E12, E13, E14, E15, E16 – equivalente a 68,75% dos 

entrevistados – é a percepção de que, no caso dos empregados com deficiência, o trabalho e as 

instalações passam por algum tipo de adaptação para que o mesmo seja capaz de executá-lo, o 

que pode ser observado nos exemplos abaixo: 

Na medida do possível [a empresa] tenta adaptar isso sim, para que as pessoas possam 

trabalhar mesmo com deficiência. Essa parte diz muito sobre qualquer empresa, 

porque se a pessoa sofre aqui dentro com isso, todos que veem sofrem também, algo 

que simplesmente precisa ser feito, e não é só para pessoas com deficiência, é para 

tudo. E fazemos bem essa inclusão (E12, grifos nossos). 

Acho que a empresa que se esforça para adaptar para o deficiente, dentre os 

empregados que eu conheço com algum tipo de deficiência há um cuidado maior tanto 

com a saúde quanto com as condições de trabalho. Às vezes quando ocorre de a pessoa 

entrar e o trabalho dela precisa ser adequado. Eu acho que é isso mesmo que a empresa 

precisa fazer, porque é o correto (E14). 

Pelo percentual no qual foi apresentado, parece razoavelmente consolidada a 

percepção de a empresa possui um bom desempenho quanto à adaptação das condições de 

trabalho para pessoas com deficiência. Além disso, percebe-se nos fragmentos grifados um teor 

normativo nas justificativas do porquê de os empregados acreditarem ser a ação correta por 

parte da empresa. Tal percepção pode ser importante para reforçar nos empregados a dimensão 

normativa de comprometimento organizacional, na medida em que se constitua numa dimensão 

de troca social entre empregado e organização, a partir do que é considerado certo e moral fazer, 

produzindo identificação em relação a padrões normativos esperados (MEDEIROS; 

ALBUQUERQUE; SIQUEIRA, 2003; ZANELLI, BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 
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A percepção de que existem vagas de acessibilidade nos imóveis para pessoas com 

deficiência na unidade de operações foi ainda encontrada em E03, E04, E06, E09 e E10, todos 

entrevistados que trabalham prioritariamente em regime administrativos, em imóveis como 

escritórios ou instalações de armazenagem, mas fora de áreas operacionais. Já parte dos 

entrevistados que trabalham em campo (E01, E08, E11), em atividades operacionais, relatou o 

porquê de não serem comumente encontradas pessoas com deficiência nessas áreas ou 

atividades: “No operacional não temos portador de deficiência, ao menos não as graves. É uma 

questão que não vemos aqui, mas que é importante certamente. No administrativo tem e a 

empresa dá o suporte para esse pessoal respeitando as necessidades de cada um” (E08). 

Outros dois elementos captados no curso da análise de conteúdo parecem indicar a 

importância afetiva do respeito a pessoas com deficiência para o empregado. A crença de que 

o respeito à pessoa com deficiência está na cultura da empresa aparece nas entrevistas E01, E02 

e E10. Além disso, a percepção de que o impacto do desrespeito ao deficiente impacta todos na 

equipe e ambiência como um todo foi encontrada em E05, E12 e E15, e é perceptível, por 

exemplo, no excerto abaixo: 

É importante que sejam integrados [pessoas com deficiência]. Pode não me impactar 

diretamente, mas impacta os outros, então impacta a ambiência da equipe como todo. 

Aqui eu acho que a empresa lida bem no sentido de dar o tratamento necessário para 

que haja respeito e equidade, mesmo que precise reenquadrar [sic] o trabalho da 

pessoa (E05). 

Contudo, um dado apontado na análise de conteúdo foi de que 37,5% dos empregados 

(E2, E4, E5, E11, E13 e E16) relatou, de forma espontânea, não saber precisar quais são as 

políticas ou como a empresa lida corporativamente com o tema de pessoas com deficiência. 

Isso não implica necessariamente que o entrevistado não tenha apontado como percebe o tema 

dentro da empresa, mas que, ao que parece, falta conhecimento do posicionamento corporativo 

da empresa com relação ao tema, como é verificado a partir do exemplo: 

Eu não sei bem como a empresa lida com essa questão. Mas nunca ouvi falar em caso 

de deficientes físicos sendo desrespeitados. Uma empresa que se esforça para adaptar 

[o trabalho] para o deficiente eu vejo como uma empresa justa, que cumpre não 

apenas seu papel legal quanto também sua responsabilidade social (E11). 

Considerando que cinco desses entrevistados tem menos de 10 anos de tempo de 

empresa, e o restante tem entre 11 e 15 anos, uma inferência provável – uma vez que não foram 

apontadas falhas da empresa nesse sentido – seria de que não esteja sendo eficazmente 

comunicadas as políticas e iniciativas corporativas da organização com relação ao tema. Dessa 

forma, os empregados com menos tempo de empresa não teriam encontrado informações que 

pudessem gerar uma percepção. É provável que, ou tal comunicação tenha sido mais enfática 



98 

 

no passado, ou que os empregados com mais tempo na organização tenham formado suas 

percepções a partir da própria experiência, como parece ser o caso do relato abaixo: 

Eu acompanhei desde o início essa integração [das pessoas com deficiência] na 

empresa. Um caso que eu acompanhei de perto na minha equipe, na época em que 

trabalhava em laboratório, uma pessoa com deficiência entrou no trabalho de 

operador, ele foi testado fisicamente para saber se ele poderia desempenhar 

determinadas atividades, e ele conseguiu e foi incluído dentro das suas possibilidades. 

Mas a empresa também tem projetos sociais nesse sentido, então isso não é uma 

postura apenas para o empregado, então acredito que fora da empresa também esse 

assunto também seja percebido (E13). 

Considerando, os pontos apresentados, e o terceiro objetivo específico dessa 

dissertação, pode-se recomendar que a instituição procure comunicar melhor seu 

posicionamento e políticas para pessoas com deficiência, assim como as principais ações 

realizadas corporativamente e no nível da unidade de operações estudada, de modo a maximizar 

o potencial que tais ações tem para não apenas contribuir para a integração dos empregados 

com deficiência, como também para o aumento das dimensões afetiva e normativa do 

comprometimento com os empregados, melhorando ainda a percepção de justiça organizacional 

dentro da unidade – e por conseguinte incitando a reciprocidade do empregado (BRAMMER; 

MILLINGTON; RAYTON, 2007; SHEN, JIUHUA ZHU, 2011; TZINER et al., 2011; 

BAUMAN; SKITKA, 2012). 

Passamos então, a avaliar outro aspecto da diversidade humana nas empresas, 

abordando a percepção dos empregados da unidade de negócios estudada, a respeito da 

equidade de gênero e raça, assim como o impacto das ações da empresa na promoção dessa 

equidade e no combate à discriminação no ambiente de trabalho. Quase metade dos 

entrevistados (E01, E04, E05, E07, E09, E10, E11, E14) considerou que a empresa atua de 

forma eficaz para garantir a equidade de gênero e raça ou que foram percebidas melhorias nesse 

aspecto nos últimos anos, o que é exemplificado nos seguintes relatos: 

Esse é um ponto extremamente positivo para a empresa, acho que há muitos avanços 

e que estamos sendo eficazes nesse aspecto, não sei se por conquistas individuais 

ou pela postura da empresa, mas percebe-se o crescimento. Eu acho isso muito 

positivo, principalmente quando vejo as mulheres em posição gerencial (E07, grifos 

do autor) 

Entendo que a empresa nesses últimos anos vem se preocupando e sendo mais 

eficiente nesse aspecto. Há maior internalização da cultura do que a empresa deseja, 

mas nem sempre no nível individual conseguimos cumprir. No caso, temos um colega 

que é gay, e não vejo ele sendo tratado de forma diferenciada em nenhum momento, 

ele ocupa de coordenador. Acredito que essa postura da empresa gera identificação na 

gente e vontade de ser pessoas melhores, com mais respeito e ética (E10, grifos do 

autor). 



99 

 

Ainda, a análise de conteúdo verificou em metade das entrevistas E01, E02, E03, E09, 

E10, E11, E13, E14 a crença de que casos de discriminação racial ou por gênero são casos 

isolados, que não correspondem à cultura ou ao posicionamento da organização – sendo que 

cinco desses oito entrevistados também responderam afirmativamente com relação à eficácia 

das ações da empresa. Tal percepção pode ser constatada nos trechos abaixo, por exemplo: 

Olha, há casos isolados onde isso [discriminação por gênero e raça] acontece, mas 

tanto no discurso da empresa quanto da maioria dos funcionários eu percebo que esse 

respeito à diversidade é uma realidade. Não sei se todos os empregados pensam 

realmente assim, mas na prática a mulher e o negro são respeitados, não percebo 

diferença no tratamento (E01). 

Nesse aspecto eu vejo que a empresa se esforça. Acho até que algum caso acaba 

ocorrendo, mas você percebe que se trata de casos de descumprimento do que é 

procedimento da empresa, e aí o que tem que ocorrer é uma punição adequada (E03). 

Contudo, em parte dos entrevistados (E05, E07, E14, E15) foi verificado impacto de 

violações de direitos relacionados ao tema e a motivação e satisfação no trabalho, como nos 

exemplos abaixo: 

Como mulher eu fico desmotivada e indignada com qualquer caso que eu fique 

sabendo [de caso de discriminação], e já ouvi alguns nos meus anos aqui, 

principalmente situações com prestadoras de serviços (E05). 

Para mim isso é fundamental, eu sou mestiço, tem uma diversidade enorme de gente 

aqui na unidade, se não for todo mundo tratado da mesma forma que tipo de empresa 

a gente séria? Uma empresa injusta, desmotivante, que poderia ser muito pessoas 

como eu trabalhar (sic)... (E14, grifos do autor). 

Além disso, parece haver uma relação entre a questão de coibir e punir violações com 

relação a esse tema, e a percepção de justiça organizacional (ASELAGE; EISENBERGER, 

2003). Na medida em que a organização se comporta de acordo com as expectativas dos 

empregados, preenchendo suas necessidades emocionais, aumenta-se, por conseguinte o 

comprometimento afetivo desse empregado para com a organização. A noção de que a punição 

dos desvios é importante para que haja sensação de justiça dentro da organização foi registrada 

nas entrevistas E02, E04, E09, E10, E12, E14. 

Na fala dos entrevistados, foi mais frequente a menção a aspectos de RSE envolvendo 

equidade de gênero do que aspectos étnico-raciais. O principal deles foi a percepção encontrada 

em metade das entrevistas E01, E07, E08, E10, E11, E12, E13, E15, de que as mulheres dentro 

da organização passaram, com maior frequência, a ocupar cargos de liderança. Tal percepção 

se justifique pelo fato de que, dentro da organização como um todo, nos últimos dez anos, cinco 

mulheres chegaram a funções na alta liderança da organização, quando antes disso não havia 

havido nenhum caso. 
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Além disso, cabe mencionar que a gerente de um dos ativos da unidade de operações 

pesquisa é mulher, pela primeira vez na história da unidade. Dentre empregados homens, que 

ocupam cargos de nível médio em área operacional, foram relatadas diversas percepções 

positivas a respeito de aspectos dessa liderança feminina: 

Eu por exemplo tive os meus melhores resultados sendo gerido por uma mulher, tem 

muita competência, admiro ela muito e fico contente que aqui ela tenha tido essa 

oportunidade (E01, grifos do autor). 

Nossa gerente de linha hoje é mulher e muito competente. Não faz diferença o sexo 

da pessoa, não pode fazer. Não sei o que todo mundo pensa sobre isso, mas da parte 

da empresa a gente vê que as coisas estão mudando, e para mim isso é muito 

importante, porque é o mérito da pessoa (E08, grifos do autor). 

A empresa ainda é (sic), pelo seu perfil de operação, tem muito mais homens do que 

mulheres, mas vejo que elas vêm tendo mais espaço. Hoje, nas atividades de campo, 

temos mulheres em funções de liderança, e eu acho isso um avanço, fruto da 

competência e do mérito (E12, grifos do autor). 

Nesses três exemplos, constata-se, junto da percepção positiva da liderança feminina, 

a noção de merecimento pelo mérito. Ao longo das entrevistas, contudo, não foi mencionado 

nenhuma vez a existência de políticas da organização para valorização das lideranças femininas. 

Conforme os trechos grifados como exemplo, tais conquistas são percebidas mais como fruto 

do desempenho individual de empregadas em suas funções, alçando gerências por mérito e 

competência, sem relação com políticas específicas da empresa para valorização ou discussão 

do tema na organização. 

 Uma última questão relevante levantada diz respeito, assim como em seções 

anteriores, ao aspecto da comunicação interna dentro da empresa. Em cinco das entrevistas 

(E02, E05, E06, E09, E16), ficou evidente a percepção de que os casos de punição por 

discriminação não são comunicados corporativamente, como observado nos excertos abaixo: 

O que tem é que ter punição para os desvios, é importante para que a empresa seja 

justa... mas hoje eu não sei, não fico sabendo se houve casos assim e o que a empresa 

fez para combater. Ou não tem ou eu nunca procurei saber, ou ainda pode estar sendo 

mal comunicado (E02). 

Mas, de forma geral, avalio que a empresa atua para coibir casos de assédio. A questão 

é que, a menos que aconteça do nosso lado, não vejo uma forma que a empresa 

comunique as punições que ocorram para esses casos, mesmo que mais geral, para 

que todos os empregados saibam que existe uma gestão (E05). 

Assim, com relação ao tema de equidade de gênero e raça, pode ser recomendado que 

a instituição procure fortalecer a comunicação de suas políticas, planos de ação para combate à 

discriminação, e se existem ações estruturantes para valorização de mulheres e negros em 

funções de liderança dentro da organização. Pela percepção dos empregados entrevistados, 

considerou-se que a organização seria eficaz com relação ao tema pela falta de conhecimento 
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com relação a casos de discriminação, ou seja, pela percepção de ausência dos mesmos. Porém, 

não parece suficientemente clara a posição da empresa e quais os mecanismos para tratamento 

de casos de discriminação – o que, caso ocorresse, poderia potencializar o comprometimento 

afetivo (BRAMMER; MILLINTON; RAYTON, 2007; SHEN; JIUHUA ZHU, 2011). 

 

3.7.4 Comportamento ético e conduta 

 

Qualquer estudo que se proponha a analisar a natureza multidimensional da RSE deve 

considerar sua performance ética, pertinentemente, o julgamento individual dos membros de 

organizações. No que diz respeito à análise da satisfação e, principalmente, do 

comprometimento organizacional, alguns estudos sugerem ou suportam a tese de que quanto 

mais elevada é a percepção desse aspecto da RSE interna, menor a probabilidade dos 

colaboradores aceitarem ou se engajarem em práticas eticamente reprováveis, sendo esta 

ocorrência mais forte entre os colaboradores com maior comprometimento organizacional 

(EPSTEIN, 1987 apud CAROLL, 1999; DAHLSRUD, 2008; VALENTINE; FLEISCHMAN, 

2008; ALEDDI; QUELHAS, 2009; AL-BDOUR, NASRUDDIN; LIN, 2010; CARROLL; 

SHABANNA, 2010). 

Ao serem estimulados pelas perguntas “Você considera que a empresa promove regras 

internas que orientem o comportamento ético e a conduta de todos os empregados? Isso impacta 

a forma como você se sente com relação à empresa e o seu trabalho?”, as principais percepções 

dos entrevistados em manifestações não estimuladas sobre o tema são descritas na tabela 7: 

 

Tabela 7 - Unidades de análise ligadas à comportamento ético e conduta 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Existem orientações e padrões corporativos relacionados à 

ética e conduta 

E04, E05, E07, E08, E09, 

E11, E12, E14, E15, E16 
62,5% 

São realizados treinamentos sobre ética e prevenção à 

corrupção 

E01, E02, E03, E05, E06, 

E07, E08, E09, E10, E11, 

E12, E15, E16 

81,25% 

Violações éticas e corrupção ocorrem mais frequentemente 

na alta administração 

E01, E02, E04, E06, E08, 

E09, E11, E12, E13, E16 
62,5% 

Corrupção é motivo de vergonha para empregados E02, E06, E10, E14, E16 31,25% 

Incidentes de corrupção foram casos isolados E06, E10, E13 18,75% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

Chama atenção o alto percentual encontrado, nas falas dos empregados, relacionados 

a três percepções. Quase dois terços dos entrevistados (62,5%) relataram a existência de 

orientações e padrões corporativos relacionados à ética e conduta. Tal percepção é significativa, 
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especialmente se analisarmos a dimensão normativa do comprometimento organizacional. Para 

que haja a internalização e sentimento de dever com relação ao comportamento ético, por parte 

dos empregados de uma organização, é fundamental que haja a percepção de que existem 

normas vigentes que orientem e requeiram dos empregados determinado tipo de conduta. Tal 

aspecto pode ser exemplificado pelos seguintes fragmentos das entrevistas realizadas: 

Parece que há por parte da empresa esforço agora, temos um guia de conduta, que é 

novo, código de ética, o procedimento está lá para todos seguirem, do presidente ao 

empregado que acabou de entrar, que tem que dar ciência do que está escrito. Então 

procedimento existe, norma existe. E quando você vê a preocupação da empresa, isso 

incentiva a gente a seguir e se preocupar com isso no dia a dia sempre. Mas quando a 

gente vê que não funciona, por exemplo [...] [relata caso de violação ética] a gente se 

sente enganado, desprotegido e envergonhado, enquanto empresa e como trabalhador. 

As falhas éticas desestimulam a gente a continuar se esforçando, apesar da regra 

existir (E02). 

Nós temos todos os documentos escritos, códigos e ética e conduta, e eu vejo que essa 

é uma grande preocupação. Não acho que nos imponham que sejamos éticos, mas é 

algo que as pessoas praticam por padrão (E04). 

Eu conheço as regras que temos nesse sentido, nosso Código e Ética, Código de 

Conduta, sei que há padrões também, e cursos em EAD eu fiz recentemente. Então se 

ocorrer casos de comportamento antiético não é falta de te ações da empresa, é 

desrespeito individual de quem comete (E13). 

Ainda maior (81,25%) foi a frequência com que entrevistados relatam existência de 

treinamentos sobre ética e prevenção à corrupção. O principal aspecto destacado pelos 

entrevistados nesse sentido foi a recente realização de treinamentos em formato EAD que 

buscavam abranger todos os empregados em um curto período de tempo. 

Contudo, assim como identificado no item 4.2.1 dessa dissertação, parte dos 

entrevistados discorda dos métodos ou da eficácia desses treinamentos, especialmente pelo fato 

de estarem sendo realizados com metodologia EAD, e colocando obrigação dos empregados 

em realizá-los. Questionamentos em relação a metodologia ou objetivos da organização com 

relação aos treinamentos sobre ética foram registrados em E01, E05, E06, E11, E12, E14 e E16, 

a exemplo dos trechos abaixo: 

Essa é uma questão muito importante para a gente, e que pelo retrospecto dos últimos 

tempos a empresa tem que aprender a fazer melhor. A gente já vê que tem até 

treinamentos nessa área, para orientar o comportamento das pessoas, mas é naqueles 

EAD, e que a gente é obrigada a fazer, mas são regrinhas de comportamento e não 

uma discussão sore a ética. Era bom [sic] uma discussão com toda a força de trabalho 

(E06). 

Não acho que o treinamento sobre ética em EAD é eficaz, da forma como vem me 

parece uma obrigação, como se a gente fosse punida por não fazer, que há uma 

desconfiança contra a gente. Mas achei o conteúdo fraco também, poderia ser melhor 

(E14). 
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O treinamento feito dessa maneira, de forma compulsória e fia computador, sem uma 

maior reflexão sobre o tema e o que aconteceu na empresa, me dá a impressão de que 

é algo protocolar, para inglês ver, e não algo para promover uma reflexão sobre a ética 

e o comportamento das pessoas, como eu acho que deveria ser. Ainda aguardo algo 

mais (E16). 

Portanto, a iniciativa da organização de promover normas de conduta e comportamento 

ético, a partir da análise de conteúdo, mostrou-se eficaz dentro da unidade de operações 

estudada, uma vez que a maioria dos entrevistados não apenas conhece os documentos que tem 

por objetivo orientar o comportamento ético – tais como Código de Ética e Código de Conduta 

– como também houve entre os entrevistados frequente menção à existência de treinamentos, o 

que mostra que a organização tem realizado ações sobre o tema. Por outro lado, a percepção 

dos empregados com relação a tais treinamentos e a obrigatoriedade de firmar ciência das 

normas éticas e de conduta parece ser percebida por parte dos empregados como cobrança ou 

desconfiança – ou ainda que não esteja sendo feito da forma mais apropriada. 

A partir das entrevistas realizadas, parece haver discordância principalmente com 

relação ao fato de tais treinamentos utilizarem metodologia EAD, com prazos para que o 

empregado os finalize. Tais treinamentos, na medida em que são focados em regras e 

procedimentos, não estariam, na visão de parte dos empregados, promovendo satisfatória 

abordagem do tema. Nesse sentido, poderia ser uma recomendação para a organização a adoção 

de uma abordagem diferenciada na apresentação dessas normas e treinamentos aos empregados 

e, ainda, considerar a realização de cursos presenciais sobre o tema, que poderiam abordá-lo de 

forma mais aprofundada. Pode-se ainda relacionar tais percepções ao relato encontrado nas 

entrevistas E01, E03, E14 e E15, de que o esforço da organização em relação às normas éticas 

e de conduta é apresentado como discurso que não gerou ainda mudanças, na prática. 

Além disso, foi verificado que quase dois terços dos entrevistados (62,5%) acreditam 

que as violações éticas e casos de corrupção ocorrem com maior frequência na alta 

administração da organização, e não no nível das unidades de operações. Na fala desses 

entrevistados, foi registrada a crença de que a atuação da empresa no sentido de maior regulação 

com relação à prevenção da corrupção deve ser maior na alta hierarquia da empresa, para além 

do nível das unidades de operações, o que pode ser exemplificado nos trechos abaixo: 

Sei que tivemos problemas recentes, mas isso é muito no nível de alta administração, 

e claro que nos impacta negativamente, no nosso brio com a empresa. Mas na “ponta”, 

temos a consciência de que isso é muito importante para o nosso trabalho e para a 

empresa como um todo, a honestidade e o trabalho correto, sempre em todas as 

situações, eu vejo as pessoas engajadas aqui (E04). 

Na parte da proposta, a gente tem. O problema é quando isso vai para a prática. [...] 

existem propostas, mas têm que estar na prática. Os problemas que tivemos nesse 
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sentido, claramente ocorreram em alto escalão, e não no chão de fábrica, a empresa 

precisa atuar forte onde ocorreu o problema (E06). 

Esse é um ponto em que claramente falha-se em todos os níveis, no passado recente, 

especialmente na alta administração. Eu acho que não foi falta de regras internas, isso 

sempre teve, mas não tinha era mecanismos para evitar que justamente os dirigentes 

cometessem desvios. Agora estão nos pedindo para fazer vários treinamentos nessa 

área, mas muita coisa realmente não se aplica à realidade da ponta, aqui no máximo 

temos contratos para gerir, que não são tão grandes (E11) 

Tais registros podem ser relacionados ao fato de E06, E10 e E13 percebem que os 

incidentes de corrupção na organização, quando ocorreram, foram casos isolados, não 

representando uma constante na rotina das unidades de operação. 

A existência de casos de corrupção foi relacionada como motivo de vergonha para 

quase um terço dos empregados (31,25%). Isso é um indicativo de que tal aspecto tem alto 

potencial para impactar negativamente as dimensões afetiva e normativa do comprometimento 

com os empregados, na medida em que sua ocorrência pode minar a percepção de justiça 

organizacional e desestimular a perspectiva de reciprocidade no que diz se refere ao respeito às 

normas e procedimentos relacionados ao tema (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003; COLLIER; 

ESTEBAN, 2007; ELLEMERS et al., 2011; AL-BDOUR; NASRUDDIN; LIN, 2010), o que é 

exemplificado no seguinte excerto: 

Estamos aqui trabalhando duro, respeitando tudo que a empresa valoriza, e você 

descobre que há pessoas trabalhando contra a empresa, em vez de a favor dela. Muita 

vergonha que a gente sente ao ver isso acontecendo. Mas o impacto disso na vida da 

gente vai na ambiência das equipes, no orgulho de ser dessa empresa. Tivemos um 

colega que ia alugar um apartamento, e teve um pedido negado quando ele disse para 

o dono onde ele trabalhava. O que nós, empregados, fizemos para merecer esse tipo 

de coisa? Mas estamos passando por isso por culpa de casos isolados que nos 

causaram muito prejuízo (E14). 

Finalmente, é importante ressaltar a percepção colocada por seis entrevistados (E04, 

E08, E12, E14, E15 e E16) de que não são dadas aos empregados informações suficientes sobre 

as consequências das investigações sobre ética e corrupção na organização, ou ainda de que a 

empresa precisa comunicar melhor aos empregados como os casos são apurados, e quais as 

punições que são dadas, como é exemplificado no seguinte excerto: 

Eu realmente não sei o que acontece, como a empresa trata no caso de um empregado 

envolvido com corrupção. Eu já li que existem mecanismos para punição dos 

responsáveis, mas nunca vi informações sobre o que realmente aconteceu nesses 

casos, quantas pessoas foram mandadas embora, por exemplo. Isso eu acho que 

deveria ser comunicado de uma forma melhor, que poderia inclusive reprimir novos 

casos como esses de acontecerem (E16). 

Pode-se argumentar ainda que uma disponibilização mais ampla de informações sobre 

a apuração e as punições aplicadas a casos de corrupção poderia ter efeito de aumentar a 

percepção de justiça organizacional, assim como o bem estar com relação ao trabalho, uma vez 
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que teriam potencial para afetar a dimensão social da satisfação com o trabalho no que se refere 

à percepção de prestígio ocupacional (orgulho do status na estrutura ocupacional), reputação e 

responsabilidade social empresarial (ASELAGE; EISENBERGER 2003; LEE; NA; NOH, 

2012) – considerando que comportamentos e  atitudes em relação à organização podem ser 

diferentes dependendo do nível de moralidade e justiça organizacional percebidos. 

 

3.7.5 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 

 

O desenvolvimento de uma rotina de trabalho que permita equilíbrio entre vida pessoal 

e profissional é um aspecto de RSE interna intrinsecamente relacionado às práticas de gestão 

de pessoas nas organizações, ao verificar a diferença entre as exigências de regimes de trabalho 

diferentes na unidade de operações pesquisada, dentre os entrevistados. 

Um regime, administrativo, permite ao sujeito maior flexibilidade de horário de 

trabalho durante 5 dias na semana com folgas aos finais de semana, com a necessidade de o 

empregado morar em Manaus. O outro, de trabalho em campo, impõe horários fixos de trabalho, 

em escalas determinadas com grande antecedência em que a quantidade de dias trabalhados de 

forma consecutiva é maior que no regime administrativo, com folgas também concentradas – 

além de considerar limitações de oportunidades de comunicação e interação fora do ambiente 

de trabalho, como ligações telefônicas, acesso à internet, serviços bancários, dentre outros. 

Os 16 entrevistados relataram, quando diretamente estimulados pelo entrevistador, que 

o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um aspecto que impacta a forma como você se 

sente com relação à empresa e o seu trabalho. Embora esse dado por si só não ateste se a 

percepção do empregado com relação ao tema na organização é favorável ou desfavorável, 

verifica-se que seja realmente um tema de grande relevância para a satisfação no trabalho, como 

relacionado em estudos que fazem parte do levantamento bibliográfico do presente estudo 

(HERZBERG, 1968; SPECTOR, 1997; SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2004; BRAMMER; 

MILLINGTON; RAYTON, 2007; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008; VYAS; 

SHRIVASTAVA, 2011; DUARTE E NEVES, 2012; GLAVAS; KELLEY, 2014). 

Ao questionar os entrevistados sobre sua percepção de equilíbrio entre a vida familiar 

e a vida profissional, os resultados obtidos na análise de conteúdo foram classificados 

preliminarmente como favoráveis, parcialmente favoráveis (que se mostraram favoráveis de 

forma geral, mas fizeram algum tipo de ressalva na fala sobre o tema) ou desfavoráveis –  

podem ser dispostos na tabela abaixo.  
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Tabela 8 - Avaliação de equilíbrio entre vida pessoal e profissional entre os entrevistados 

Regime Favorável 
Parcialmente 

favorável 
Desfavorável Total 

Administrativo 18,75% 6,25% 12,50% 37,50% 

Campo 25,00% 18,75% 18,75% 62,50% 

Total 43,75% 25,00% 31,25% 100,00% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

Os resultados da análise de conteúdo das entrevistas mostraram-se mais favoráveis do 

que contrários a uma percepção sobre a possibilidade de conciliação entre a vida pessoal e 

compromissos profissionais. Entre os entrevistados que se manifestaram de forma favorável em 

relação ao tema (43%) e aqueles que, embora favoráveis à possibilidade de equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional, apresentaram algum tipo de ressalva (25%), mais de dois terços dos 

empregados percebem que a organização possibilite equilíbrio entre vida pessoal. 

Considerando a proporcionalidade dentre entrevistados no presente estudo de regime 

administrativo (37,5%) e de campo (62,5%), não é possível afirmar que tenha sido detectada 

diferença significativa de opiniões favoráveis em função do regime de trabalho – ainda mais 

considerando que o estudo não utilizou critérios de amostragem probabilística, mas sim por 

conveniência e julgamento. Assim, cabe apenas ressaltar que os empregados em regime de 

campo apresentaram maior índice de “parcialmente favorável” que no regime administrativo, o 

que significa que esse primeiro grupo de entrevistados apresentou mais ressalvas com relação 

ao tema quando em comparação ao último. 

Uma característica identificada nas entrevistas E01, E04, E05, E09, E15 e E16 foi a 

percepção de que não é necessário que o empregado faça hora extra ou precise levar trabalho 

para casa, para além das horas de trabalho programadas na empresa, conforme estabelecido 

pelo regime de trabalho. O que pode ser exemplificado pelos trechos abaixo: 

Esse é um aspecto que eu acho um dos mais positivos para mim. Temos a 

oportunidade de levar trabalho para casa se quisermos, mas não é realmente 

necessário, nem fazer muitas horas extras. Se a gente quiser desconectar em casa, você 

consegue perfeitamente. Isso é algo que atualmente é muito difícil nesse cenário 

competitivo das empresas hoje, isso me dá tranquilidade e contribui para a minha 

motivação, pois é preciso estar bem na vida pessoal para estar motivado. Nas outras 

empresas a gente é muito sugado, aqui nós não temos essa preocupação (E04). 

Esse é um aspecto que é fundamental para mim, e eu nunca tive problemas com isso 

aqui. Mesmo na função de supervisão, são raras as vezes em que precisei ficar até 

mais tarde ou levar trabalho para casa, nunca precisei virar noite no trabalho. Eu nunca 

tinha pensado nisso como responsabilidade social, mas acaba sendo, o cuidado da 

empresa com o empregado para além do que está puramente na lei (E09). 

Contudo, um aspecto verificado, especificamente em 50% dos empregados 

entrevistados, sendo que todos esses trabalham em regime de campo (E02, E03, E06, E07, E08, 
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E10, E11, E12), é de que o fato de trabalhar na região amazônica dificulta o convívio com a 

família. Os resultados sugerem que, em geral, empregados em regime de campo, por terem um 

regime de folgas, muitos deles não moram em Manaus, viajando frequentemente para outros 

estados para visitar as respectivas famílias, o que acaba imprimindo impactos sobre o equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional, independente se o empregado, em sua percepção pessoal, se 

considera capaz de conciliar de forma satisfatória vida profissional e pessoal apesar dessa 

condição. Tal aspecto identificado pode ser exemplificado pelos seguintes trechos: 

Esse é um ponto que, para trabalhar no operacional, tem um impacto sim na vida que 

atrapalha conciliar, nunca é perfeito. Eu perdi o nascimento do meu filho, por 

exemplo, não cheguei a tempo porque não minha família não fica no Amazonas. 

Completar a faculdade também foi um desafio muito grande, porque eu já era técnico 

de operação aqui e os cursos de engenharia tem uma carga horária muito grande (E11). 

Tem impacto sim porque no regime de trabalho em campo fica um pouco isolado da 

família. Principalmente para a pessoa fazer uma faculdade, por exemplo, dificulta 

muito, e às vezes não é possível comparecer a um aniversário ou um outro 

compromisso qualquer, tudo tem que estar planejado com antecedência. Mas é algo 

que aprendemos a conciliar, e formamos praticamente uma nova família aqui no 

trabalho, pela quantidade de tempo que passamos juntos. Quando é algo muito 

importante, a gente consegue permissão para desembarcar mais cedo, coloca alguém 

para cobrir, são formas de compensar (E12). 

Relacionadas a esse último dado, também estão as percepções identificadas nos 

entrevistados E08, E10 e E12 de que, no regime de campo, de que é necessária adaptação 

individual do empregado às contingências do regime de campo, para que o mesmo possa 

conciliar a vida pessoal com a profissional – numa estrutura de folgas diferenciada que não 

observa a diferenciação entre dias úteis e não úteis. Procurando explorar melhor essa percepção 

aprofundando o tema, nas entrevistas E08, E12 e E14 foi registrada a avaliação de que o espírito 

de equipe, refletido no apoio e relacionamento com os colegas de trabalho é um fator importante 

que facilita com que o profissional que atua em regime de campo tenha sua adaptação facilitada 

no sentido de conciliar vida pessoal e profissional. 

Na minha opinião é muito tranquilo conciliar aqui na operação o trabalho com a vida 

pessoal, mas a pessoa tem que ter um esquema diferenciado, com a família, estudo, 

outros compromissos, para organizar e fazer as coisas importantes nos dias de folga 

que são seguidos. Mas se o sujeito se organizar, e o pessoal aqui sabe, dá sim para 

organizar, tem que ter um esquema e a compreensão das pessoas. E a integração na 

equipe ajuda muito nisso, principalmente para quem é novo no serviço, para se adaptar 

a essa rotina diferenciada que a gente tem. A gente se apoia, troca experiências, e isso 

ajuda a conciliar essas “duas vidas”, profissional e de trabalho. (E08). 

Um último aspecto verificado com relação a esse tema, nas entrevistas E05, E10, E15, 

E16, é a percepção de que não há ação corporativa estruturada na organização para abordar o 

tema do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, como evidenciado pelos seguintes 

fragmentos de entrevistas: 
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Sim, quando a pessoa é daqui [Manaus], é absolutamente tranquilo essa conciliação, 

mas não existe uma regra da empresa, é resolvido caso a caso com a gerência. [...] eu 

mesma fiz um mestrado e tive liberação e apoio da empresa para poder assistir ás aulas 

e atividades de campo, e isso dependeu muito da minha chefia, mas é algo que reforça 

meu compromisso com a empresa como um todo (E05) 

Eu não acho que a empresa deve buscar esse equilíbrio, é a pessoa que tem que buscar, 

e eventualmente reportar a empresa. Quando isso acontece, eu não sei como a empresa 

trata corporativamente, mas creio que o gestor seja sensível quando há abertura do 

empregado. Isso tem pouco a ver com responsabilidade social, é algo mais do 

empregado com seu próprio bem-estar. (E10). 

Sendo que o relato desses empregados entrevistados enfatiza o papel das lideranças 

locais para que casos que exijam algum tipo de concessão em função de aspectos de vida pessoal 

sejam tratados de forma individual, caso a caso. 

 

3.7.6 Cuidado com o meio ambiente 

 

O cuidado com o meio ambiente é um dos aspectos mais importantes da dimensão 

interna da RSE e, em certa medida, tem grande impacto potencial não apenas sobre os 

stakeholders internos à organização, mas também com diversos stakeholders externos à mesma 

e, muitas vezes, à sociedade como um todo (EUROPEAN COMMISSION, 2001), fazendo 

parte ainda das normas regulamentadoras e mecanismos de avaliação, como a ISO 26000, os 

relatórios de sustentabilidade e o Carbon Disclosure Project (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2010; GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2011). 

 Apesar disso, é considerada uma dimensão interna por diz respeito à gestão ambiental 

que compete às atividades da empresa em SMS (segurança, saúde e meio ambiente) – o que 

não impede que a organização apoie ou realize iniciativas de cunho ambiental externamente, 

como por exemplo o investimento em projetos de proteção do meio ambiente. No entanto, no 

presente estudo esse tampo não avalia tais projetos, que por sua vez são abordados na seção 4.3.  

Ao questionar os empregados entrevistados sobre a importância das ações de 

conservação do meio ambiente e sobre a eficácia da organização nesse sentido, foi possível 

perceber forte vínculo com os construtos organizacionais avaliados no presente trabalho. Todos 

os 16 entrevistados relataram que o desempenho ambiental da empresa nesse sentido é 

importante e influencia a forma com que percebem a organização. Ainda, verificou-se nas 

entrevistas E02, E04, E05, E10, E11, E12, E14, E16, a percepção de que a empresa, mais 

especificamente a unidade de operações analisada, é eficaz na gestão de aspectos ambientais. 

Aqui a gente é tanto obrigada a ter um cuidado extremo com o meio ambiente, quanto 

a gente precisa atuar na prática, nos procedimentos, para que tudo corra sempre seguro 
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para as pessoas e para o meio ambiente. Esse é um princípio fundamental, sem isso 

a gente não opera (E02, grifos do autor). 

O desempenho ambiental é importante e a gente é muito bom nessa área, acho que 

impactamos bem menos do que outras empresas do certo, atualmente, para evitar que 

acidentes ambientais aconteçam. Nós sempre estamos procurando formas de 

minimizar impactos ambientais, é uma obrigação legal e um valor interno para a 

empresa (E03, grifos do autor). 

Esse é um ponto que a empresa tem sempre muita preocupação e tem ferramentas, 

todos têm que seguir essas normas, depois de incidentes no passado foi feito um 

grande investimento nisso nos anos 2000 [...]. Não adiantaria fazer projetos para fora 

se do lado de dentro a gente não fizesse o dever de casa (E11, grifos do autor). 

As partes grifadas nos excertos acima sugerem ainda elementos de dimensão 

normativa do compromisso organizacional, uma vez que a fala dos entrevistados alude 

claramente a uma ligação entre a gestão ambiental enquanto uma norma existente que é 

internalizada pelos empregados enquanto uma obrigação ou um princípio, que é importante 

para o trabalho e para as operações da empresa. 

Além disso, foi verificada a avaliação de que o impacto ambiental negativo influencia 

negativamente o empregado em nível pessoal, nas entrevistas E04, E05, E06, E10, E12, E14 e 

E15, o que fica evidente pelos trechos abaixo: 

Eu vejo nos profissionais o compromisso com o meio ambiente, e para mim que 

trabalho com uma área correlata de segurança. Se não houvesse esse compromisso 

da empresa com o meio ambiente, eu me sentiria muito mal no meu trabalho. Os 

profissionais aqui são bons e demonstram esse compromisso, que a gestão da empresa 

reflete e aqui na unidade as pessoas percebem (E04, grifos do autor). 

O desempenho ambiental é excelente, um dos melhores que conheço, e nós nos 

orgulhamos muito disso, porque é fruto do trabalho duro que nós fazemos aqui. Se 

fosse diferente, com muito impacto na operação, eu acho que não gostaria de 

trabalhar aqui, eu me sentiria frustrado, pois seria um lucro para a empresa que 

não valeria a pena (E14, grifos do autor). 

Assim, verifica-se que o cuidado com o meio ambiente parece estar relacionado ainda 

à dimensão de comprometimento afetivo, na medida em que impactos ambientais impactem o 

sentimento do empregado com relação ao seu trabalho e à organização. A partir da análise de 

conteúdo foi identificada ainda a crença dos entrevistados de que os empregados da 

organização, de forma geral, têm consciência da importância do cuidado com o meio ambiente 

e que o mesmo afeta a forma de perceber o trabalho, o que foi registrado nas entrevistas E06, 

E08, E12, E13 e E15. Outro elemento significativo identificado a partir da análise de conteúdo 

foi a percepção de que, no ecossistema amazônico, no qual os entrevistados trabalham, é 

necessário um cuidado maior com o meio ambiente do que em outras regiões ou outras unidades 

de operações da empresa. Isso foi registrado nas entrevistas E03, E04, E05, E07, E10, E12 e 

E13, como exemplificado nos trechos abaixo: 
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Eu acho que a empresa é eficaz nas suas ações de meio ambiente, e isso é fundamental 

aqui na Amazônia. Para ter uma ideia, desde que eu trabalho aqui que não temos 

nenhum evento de impacto ambiental. Isso mostra que há uma boa gestão ambiental 

funcionando, e para mim é muito bom, é uma satisfação saber que estamos há mais 

de 30 anos operando na Amazônia dessa forma, é algo para se ter orgulho (E12). 

Deveríamos aqui na Amazônia fazer mais do que no restante do pais, pois é um 

ecossistema mais sensível e que demanda mais cuidados. Qualquer incidente 

ambiental aqui teria um impacto enorme (E07). 

Assim, pode-se perceber que a gestão ambiental é um elemento que parece ter 

importância maior ainda para as dimensões afetiva e normativa de compromisso organizacional 

sobre os empregados. A consciência de operar num ambiente sensível poderia ter efeito sobre 

a percepção de importância da gestão dos aspectos ambientais pois, muito embora os 

empregados avaliem positivamente o desempenho ambiental com relação à organização em 

geral, a partir da análise de conteúdo foi possível destacar uma parcela significativa dos 

empregados entrevistados que ressalta a importância ainda maior desse cuidado com o meio 

ambiente na área de atuação da unidade de operações pesquisada. Isso fica evidente pela 

utilização de termos que relacionam a importância do cuidado ambiental para a operação, 

encontrados em E02, E11, E14 e E16. 

Além disso, por diversas vezes foi verificada a associação de impactos ambientais 

negativos com relatos de vergonha, frustração, insatisfação ou ainda uma imagem negativa da 

empresa por parte do empregado. Por outro lado, uma gestão eficiente e sem impactos, nos 

trechos destacados, é relacionada ao senso de dever, obrigação, orgulho, satisfação e 

compromisso – relacionando os resultados da gestão ambiental a aspectos normativos e afetivos 

do comprometimento organizacional, assim como a satisfação mais generalizada no trabalho, 

em função da mitigação ou inexistência de passivos ambientais. 

 

3.8 PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE RSE EXTERNA 

 

A dimensão externa da RSE denota práticas empresariais voltadas para as partes 

interessadas externas – tais como investidores, comunidades, organizações do terceiro setor, 

fornecedores, clientes, concorrentes, dentre outros (EUROPEAN COMMISSION, 2001; 

BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; DUARTE; NEVES, 2012). Parte dos 

objetivos do presente trabalho é avaliar – comparativamente aos aspectos de RSE interna 

abordados na última seção – a potencial influência das práticas de RSE voltadas para esses 

públicos sobre a satisfação e no comprometimento dos empregados na unidade de operações na 

qual as entrevistas foram realizadas. 
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Uma vez que, conforme relatado na seção 4.1 desse trabalho, o conceito e significado 

da RSE na visão dos empregados da unidade de operações estudada foi altamente relacionado 

ao investimento em projetos e causas sociais e ambientais e ao relacionamento com as 

comunidades da área de abrangência das operações, tornanando-se especialmente interessante 

verificar se essas duas manifestações da RSE tem impacto sobre o sentimento e a atitude com 

relação à empresa e ao trabalho, que serão abordadas nos próximos itens. Depois disso, serão 

avaliadas as percepções dos empregados entrevistados com relação às ações voltadas para 

fornecedores e, finalmente, a influência do desempenho econômico da organização, o qual, 

muito embora seja relevante também para os empregados, é de especial interesse para públicos 

externos, em especial acionistas. 

 

3.8.1 Investimento em projetos sociais 

 

O investimento em projetos sociais é uma das iniciativas discricionárias – no sentido 

de que são ações geralmente voluntárias (CARROLL, 1999; CARROLL; SHABANNA, 2010) 

–  mais frequentemente associadas à dimensão externa da RSE. Como vimos no primeiro 

capítulo desse trabalho, tais iniciativas, de certa forma, estão presentes desde o início da RSE, 

muitas vezes numa perspectiva filantrópica – decorrendo de expectativas de stakeholders para 

que a empresa aporte recursos para sanar questões sociais (TENÓRIO, 2015). 

De forma geral, os empregados apresentam conhecimento sobre projetos sociais e 

ambientais voluntários nos quais a organização estudada investe discricionariamente, sendo que 

quatro (25%) dos entrevistados (E02, E04, E06 e E11) afirmaram não conhecer ou se recordar 

de projetos patrocinados pela empresa, sendo que três desses são empregados que trabalham 

em regime de campo. A percepção de que a empresa realiza um investimento robusto em 

projetos sociais – significando que os entrevistados consideram grande o volume de recursos 

investido – foi verificado em E01, E03, E05, E10, E14, E15, E16, que corresponde a quase 45% 

dos empregados selecionados para o estudo. Cinco dos empregados que apresentaram tal 

avaliação trabalham em regime administrativo, o que pode sugerir que o conhecimento sobre o 

desempenho da empresa com relação ao investimento em projetos sociais seja maior entre os 

empregados da unidade de operações que atuam nesse regime. 

A análise de conteúdo detectou ainda a avaliação, por parte dos entrevistados, de que 

o investimento em projetos sociais e ambientais por parte da empresa sofreu redução nos 

últimos anos, o que foi detectado em metade das entrevistas realizadas (E01, E05, E08, E09, 

E10, E11, E15 e E16). Tal impressão de redução dos investimentos sociais apresentada pelos 
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entrevistados, no período de realização desse estudo, pode ser confirmada a partir dos relatórios 

anuais e de sustentabilidade (realizado de acordo com as normas da GRI) publicados nos 

últimos 5 anos pela organização estudada. 

Nesse sentido, as principais percepções dos entrevistados em suas manifestações não 

estimuladas sobre o tema estão descritas na tabela 9: 

 
Tabela 9 - Unidades de análise ligadas à investimento em projetos sociais 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Projetos sociais são importantes para a sociedade 

como todo 

E03, E04, E09, E10 

E12, E013, E16 
43,75% 

Projetos sociais não são voltados para as 

comunidades de área de influência 

E01, E06, E07 

E14, E15, E16 
37,5% 

Projetos sociais contribuem para a visão e orgulho 

que o empregado nutre com relação à empresa 
E03, E09, E12, E13, E16 31,25% 

Diminuição de investimento em projetos sociais é 

normal quando a empresa passa por situação 

financeira difícil 

E01, E05, E10, E15, E16 31,25% 

Projetos sociais da empresa não resolvem os 

problemas sociais que procuram abordar 
E01, E07, E08, E14 25% 

Corte ou descontinuidade de projetos sociais tem 

pouco impacto no empregado 
E01, E05, E07, E14 25% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

Como pode-se constatar a partir das percepções apresentadas pelos empregados e 

categorizadas nas estruturas de sentido relacionadas na tabela 9, não pôde ser verificado um 

consenso entre os entrevistados a respeito da pertinência de a empresa realizar investimento em 

projetos sociais. Em mais de 40% dos entrevistados, verifica-se a crença de que os projetos de 

RSE apoiados pela empresa representam uma contribuição importante para a sociedade como 

um todo, o que parece estar diretamente relacionado à robustez dos valores investidos, 

conforme apresentado acima. Isso pode ser exemplificado pelos excertos abaixo: 

Nos projetos socioculturais eu creio que nós investimos certo, e é um investimento 

grande que a empresa faz todos os anos. Existem causas nobres que nós poderíamos 

reverter mesmo para a população. Agora, com relação ao meu trabalho, isso não me 

impacta diretamente, mas eu me sinto bem quando vejo um trabalho social bem feito 

pela empresa ou por algo que é apoiado por ela. É o sentimento de orgulho de fazer 

parte de uma organização socialmente comprometida (E03). 

Os projetos sociais que a empresa patrocina são muitos, por todo o país. Para mim 

isso é importante para como eu encaro a empresa Tem a ver com identificação, eu me 

sinto bem trabalhando numa empresa que contribua com a sociedade, porque eu 

procuro e valorizo isso na minha vida pessoal (E10). 

Praticamente o mesmo grupo de entrevistados (E03, E09, E12, E13, E16) relatou 

acreditar que o investimento social realizado é um fator que influencia a visão que o empregado 

tem da empresa, ou ainda que está relacionado ao orgulho que eles nutrem com relação à 
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organização. Tais crenças podem ser relacionadas tanto a uma dimensão social do construto 

satisfação no trabalho – na medida em que reflete a percepção de prestígio, reputação e orgulho 

do status organizacional junto aos seus stakeholders, no sentido de promover o bem-estar social 

(LEE; AN; NOH, 2012) –  quanto a dimensão afetiva do comprometimento organizacional – 

influenciada pela identificação do indivíduo para com a organização e seu desempenho 

socialmente responsável, associado como sentimento de orgulho em pertencer à organização 

(MEYER; ALLEN, 1991; ZANELLI; BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). 

Por outro lado, há uma percepção de parte mais de um terço dos entrevistados (37,5%), 

detectada na análise de conteúdo realizada, de que os projetos sociais apoiados pela organização 

não estão focados nas áreas onde a empresa atua. Tal aspecto parece ter importância para parte 

dos empregados, parece sugerir uma expectativa dos mesmos de que os projetos sociais 

procurem complementar a atuação da empresa na região, ou ainda contribuir para a mitigação 

de eventuais impactos dessa atuação – o que pode ser exemplificado nos seguintes fragmentos 

de entrevistas realizadas, abaixo. 

Eu acho que o projeto tem que ser ali nas comunidades, próximas da onde a gente 

fica, o que eu não vejo acontecendo hoje, há projetos em locais onde a empresa não 

está, e não onde a gente tem um impacto diário. Isso até pode ser bom, trabalhar numa 

empresa e saber que ela faz o bem [...] Os projetos sociais, se a empresa tiver de fazer, 

tem que vir da comunidade vizinha, para ajudar a resolver os problemas que eles 

enfrentam, e que o empregado saiba qual a mudança alcançada (E01). 

Há muitos projetos bons, em lugares onde a empresa está, mas há outros que não são 

perto de onde atuamos, que deve ter a ver com uma política corporativa, mas não com 

essa dimensão de impacto social e ambiental que a gente possa causar. O empregado 

não sabe ao certo porque a empresa está patrocinando aquele projeto, num 

determinado local, nem os resultados que ele está gerando (E06). 

Assim, verifica-se ainda a noção de que a política corporativa da corporação poderia 

ser mais focada nas áreas nas quais efetivamente há maior potencial de impactos sociais e 

ambientais em função da atuação da empresa, e de que os projetos deveriam ser mais voltados 

para as necessidades especificas dessas comunidades vizinhas da unidade de operações 

estudada. Tais resultados sugerem que parte dos empregados pode esperar maiores informações 

da empresa no sentido de justificar a escolha por investir num determinado projeto, ou num 

determinado local, especialmente nos casos nos quais a empresa não tenha atuação na região. 

Considerando o já exposto, que quarto dos entrevistados tem não sabe ou tem 

dificuldade de se recordar dos projetos sociais da organização, é possível inferir que maior 

comunicação e disponibilização de informações sobre os projetos sociais apoiados, com foco 

no empregado, poderia contribuir para um maior conhecimento sobre os projetos patrocinados 

e que resultados eles estariam buscando promover. 
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Por outro lado, foi detectada uma crença de parte dos entrevistados (E01, E07, E08 e 

E14) de que os projetos sociais apoiados pela organização, quer sejam ou não localizados 

próximos às áreas de atuação da empresa, não são eficazes para resolver os problemas sociais 

das comunidades, ou ainda aqueles que procuram tratar. A principal razão mencionada para que 

isso ocorra é justamente a descontinuidade dos projetos sociais que, após finalizado o patrocínio 

da empresa, abandonam as atividades sem promover uma mudança significativa. Isso pode ser 

percebido nos seguintes trechos: 

Eu não vejo essa eficácia nos nossos projetos sociais, não acho que eles mudem a 

realidade das comunidades como deveriam A gente começa a fazer projetos e depois 

a gente interrompe [descontinua o investimento], o que precisaria ser feito por mais 

tempo. [...] Eu vi isso ocorrendo em campo, e afeta a imagem que eu tenho da empresa. 

A gente já fez melhor e parou, e isso e frustrante, as pessoas mais próximas a mim 

estão decepcionadas com a falta de continuidade dos projetos sociais. Então vejo que 

é algo importante, mas que não está bom hoje, incide sobre o nosso brio. Os projetos 

acabam sem que a comunidade perceba qualquer mudança (E07). 

Eu não acho que investimos bem em projetos sociais, porque nem sempre tem relação 

com a empresa e onde nós atuamos. Tem projeto feito em locais onde a gente não tem 

nenhum tipo de impacto, que é só mesmo para promover uma imagem da companhia 

de socialmente responsável, mas para quem? Enquanto isso, esse recurso poderia ser 

usado para produzir mais melhorias para comunidades que são nossas vizinhas, ou 

pelo menos próximas (E14). 

O impacto desse elemento de RSE externa, em comparação aos de RSE interna 

discutidos na seção anterior dos resultados do presente trabalho, pode ser entendido a partir de 

dois aspectos identificados a seguir. O primeiro, a percepção apresentada por E01, E05, E10, 

E15 e E16, de que a diminuição de investimento em projetos sociais é normal quando a empresa 

passa por situação financeira difícil, como era o caso no período em que as entrevistas foram 

realizadas – haviam sido reportados prejuízos nos balanços contábeis dos três últimos anos. 

Mas nesse exato momento, na crise que está esse país e na empresa, não está no 

momento de a empresa fazer esse investimento em projetos. É normal a redução desse 

gasto. Sustentabilidade a gente só vê mesmo quando as empresas estão bem, quando 

a economia vai bem, do contrário não tem sentido. É melhor segurar um pouco (E01). 

Eu sei que houve corte de projetos sociais, nessa parte de patrocínio já foi melhor, 

mas isso não me impacta muito porque eu entendo que isso é consequência do 

momento econômico difícil (E05). 

Nem sempre os projetos são bons não por culpa da empresa, mas porque as 

instituições que fazem esses projetos às vezes não são eficazes. Acho que a empresa 

precisa gastar recursos humanos para monitorar e certificar que está sendo feito. Hoje 

temos bem menos projetos do que tínhamos a cinco anos. Mas isso é situacional, 

teremos mais projetos quando temos mais recursos, e isso é natural (E10). 

Assim, muito embora a atitude desses empregados não seja crítica ou negativa com 

relação ao investimento da empresa nos projetos sociais em si, verifica-se uma percepção de 

que o mesmo deve ocorrer quanto a empresa apresenta bons resultados econômicos financeiros, 
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e que a saúde econômica não deveria ser comprometida com gastos nesse tipo de prática de 

RSE no atual momento. A redução do investimento social da empresa, verificada nos relatórios 

de sustentabilidade dos últimos cinco anos, é vista por esses entrevistados como natural em 

função do contexto econômico do país e da organização. Assim, é um aspecto que, ao menos 

para parte dos empregados, não parece ser tão importante quanto outros de RSE interna, os 

quais, apesar de refletirem em custos para a organização (como por exemplo, os treinamentos) 

não é normal ou esperado que sejam reduzidos em função da situação econômica da empresa. 

Tal percepção foi reforçada ainda quando, ao aprofundar o assunto nas entrevistas, 

quatro dos cinco empregados (E01, E05, E07 e E14) que relataram tal percepção afirmaram 

ainda que cortes ou descontinuidade de projetos sociais tem pouco impacto em nível pessoal 

para os empregados, o que pode ser exemplificado pelo seguinte trecho: 

Eu vejo os projetos sociais como importantes, um retorno da empresa para a sociedade 

e algo do que o empregado pode se sentir bem em saber. Mas não é algo que me 

impacta diretamente se não acontecer, como seria com uma compensação financeira, 

um curso ou um reconhecimento ligado diretamente ao trabalho. Essas são coisas mais 

importantes para o empregado, diretamente. Já os projetos sociais acho natural que a 

empresa pare de fazer se não houver recursos para isso, não me impacta tanto (E14). 

Assim, apesar de a maioria dos entrevistados conhecer o investimento em projetos 

sociais feito pela empresa, e de que para parte deles seja percebida a prática como importante 

para o orgulho e vinculação afetiva do empregado para com a organização, o impacto dessa 

prática de RSE externa sobre tais dimensões não foi identificado como consenso entre os 

entrevistados na análise de conteúdo. 

Parte dos entrevistados considerou que o investimento em projetos sociais, embora 

importante, não é feito de forma eficaz, em certa medida por nem sempre ser realizado nas 

comunidades próximas de onde a empresa atua e por não saberem quais resultados esses 

projetos geram ou que não produzem a mudança social esperada. Para outra parcela dos 

indivíduos considerados no estudo, a diminuição de apoio a projetos sociais afeta pouco o 

empregado, além de ser normal quando a empresa não apresenta resultados econômicos 

positivos, o que pode sugerir que deveriam ser realizados apenas quando as organizações se 

encontram em situação financeira favorável. 

 

3.8.2 Apoio a causas sociais 

 

O compromisso da organização com relação a causas sociais é ressaltado em diferentes 

normas e iniciativas ligadas à RSE – tais como o Pacto Global, Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, e a ISO 26.000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010; 
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PACTO GLOBAL, 2016). A apoio às causas sociais constitui um aspecto da atuação 

socialmente responsável voltado para o relacionamento da empresa com públicos externos, mas 

que também tem potencial para impactar a identificação e o engajamento dos empregados 

(WADDOCK, 2008; DUARTE, 2011; DUARTE; NEVES, 2012).  

Ao questionar os entrevistados a respeito de seu conhecimento sobre o 

comprometimento da organização com relação a causas sociais – e sobre como isso poderia 

influenciar seu sentimento com relação à empresa – verificou-se falta de conhecimento por 

parte dos entrevistados com relação às causas sociais apoiadas pela empresa. Tal resultado, ao 

mesmo tempo que prejudica uma avaliação, no escopo desse trabalho, sobre de como esse apoio 

a causas sociais por parte da empresa é percebido, permite por outro lado inferir pontos de 

atenção que podem ser futuramente trabalhados pela organização no sentido de aumentar o 

conhecimento dos empregados. 

De forma geral, as principais respostas dos empregados a respeito desse tema durante 

as entrevistas foram compiladas na tabela abaixo: 

 

Tabela 10 - Unidades de análise ligadas ao apoio a causas sociais 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Não sabe quais causas sociais recebem apoio da 

empresa 

E01, E02, E06, E07, 

E12, E13, E14 E16 
50% 

Apoio a causas sociais não está próximo da rotina 
E01, E04, E05 

E06, E07, E14 
37,5% 

Apoio a causas sociais não é bem comunicado 
E02, E06, E07, 

E11, E15, E16 
37,5% 

É importante que apoio a causas sociais seja 

demonstrado pela alta administração 
E03, E04, E13, E15 25% 

Apoiar causas sociais promove identificação do 

empregado 
E04, E09, E10, E13 25% 

Apoio social não pode ser apenas discurso E08, E15 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

Conforme a tabela 10, metade dos entrevistados desconhece quais as causas sociais 

apoiadas pela empresa – cabendo ressaltar que sete desses oito entrevistados trabalha em regime 

de campo, e dentre os entrevistados que trabalham em regime administrativo apenas um afirmou 

desconhecer as causas sociais apoiadas. Isso pode ser exemplificado pelos seguintes excertos: 

“Eu não sei quais são as causas que a empresa apoia, acho até que são muitas. Acho que isso é 

como a empresa se posiciona para a sociedade, uma orientação mais geral. Não sei como chega 

na prática para o empregado no dia a dia” (E02). “Acho que os projetos apoiados pela 

companhia dão uma noção das causas que ela abraça, não sei bem ao certo quais são as causas, 

não me recordo” (E12). 
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Eu não sei bem o que são as causas da empresa, mas é algo muito que acho muito 

válido. Eu não vejo essas causas se refletindo dentro da empresa, nem sendo bem 

comunicadas para os empregados. Qualquer causa social da empresa tem que ser bem 

pensada, tem que haver coerência no que ela apoia e no que ela faz. Por exemplo, não 

adianta apoiar a transparência e não ser transparente com o empregado (E14). 

Dentre os empregados que afirmaram conhecer causas sociais que recebem algum tipo 

de apoio por parte da organização, foram mencionados “Pacto Global da ONU”; Objetivos do 

Milênio da ONU”; “Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça”; “Mulheres no trabalho”; “Direitos 

da criança e do adolescente”; “Combate à fome e desigualdade social”; “Desenvolvimento de 

comunidades pesqueiras e ribeirinhas”; “Cuidado com o meio ambiente”; “Espécies marítimas 

e da Amazônia”. Cabe ressaltar que as três primeiras menções supracitadas refletem 

compromissos formais dos quais a organização no qual se insere a unidade de operações 

estudada realmente é signatária. As demais, muito embora não sejam mencionadas diretamente 

nos relatórios de sustentabilidade da empresa, podem ser considerados desdobramentos ou 

subtemas desses compromissos formais, parte deles refletindo a política de RSE e os 

investimentos sócias e ambientais realizados pela da organização. 

Um segundo dado relevante identificado nas entrevistas, a partir da análise de 

conteúdo, é a crença de que o apoio a causas sociais é algo que não está próximo das rotinas de 

trabalho, verificada em seis entrevistas – E01, E02, E05, E06, E07, E14 – podendo ser 

exemplificada no excerto: “Não adianta apoiar causas sociais se isso não fizer sentido ou não 

for presente nas rotinas para a própria força de trabalho da empresa, como eu acho que 

atualmente não presente no nosso ambiente de trabalho” (E07); e no excerto abaixo: 

Eu entendo causa social como um ativismo que a empresa defende que seja assim. Eu 

imagino que existam causas que a empresa apoia e coisas que a empresa faz nesse 

sentido, o próprio Pacto Global da ONU que a empresa se compromete, mas isso não 

chega aqui para nós para que a gente saiba explicar ou veja acontecendo na prática 

(E05). 

Tal crença verificada parece guardar relação com outra também registrada em seis 

entrevistas. Ainda que deles tenha sido capaz de apontar quais são as causas sociais apoiadas 

pela empresa, verifica-se percepção por parte desses entrevistados (E02, E06, E07, E11, E15, 

E16) de que esse apoio a causas sociais não é bem comunicado aos empregados. 

Acho que a empresa fazia bem mais, essas coisas apareciam bem mais para o 

empregado, de que era signatária da ONU, de Objetivos do Milênio, do governo 

brasileiro na questão das mulheres, direitos humanos. Hoje a gente não sabe que fim 

isso levou, não é comunicado para os empregados. Também não ficamos sabendo por 

exemplo nossas metas para meio ambiente, redução das emissões de carbono, que 

acredito que também seja uma causa que a empresa apoiava (E11). 
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Os resultados obtidos parecem sugerir, nesse sentido, de que o desconhecimento em 

relação às causas sociais apoiadas pela empresa – ou ainda, do que vem a ser causas sociais – 

possa ser ocasionado pela falta ou diminuição da comunicação corporativa aos empregados com 

relação a esse tema. Além disso, é possível inferir que os empregados parecem ter dificuldade 

para relacionar as causas sociais apoiadas pela empresa às suas rotinas de trabalho – apesar de 

algumas delas, como a equidade de gênero e raça – serem diretamente relacionadas ao mundo 

do trabalho, o que sugere ainda carência da abordagem dessas causas sociais, no contexto 

empresarial, para os empregados. Tal percepção ainda é suportada pelas entrevistas E08 e E15, 

na qual é registrada a noção de que o apoio a causas sociais deve ser verificado na prática, e 

não apenas no discurso ou sob a forma de boas intenções. 

De forma mais relacionada aos objetivos dessa pesquisa, está a crença identificada nas 

entrevistas E04, E09, E10 e E13, de que o apoio às causas sociais promove identificação por 

parte dos empregados com relação aos objetivos da empresa, o que pode ser exemplificado nos 

seguintes excertos. 

A empresa é muito comprometida com causas sociais, e isso me influencia porque eu 

vejo isso fora da empresa, mesmo antes de trabalhar aqui. Na faculdade eu via a 

atuação da empresa promovendo o desenvolvimento de comunidades pesqueiras, sem 

estar dentro da empresa. Eu enxergo o compromisso da empresa com causas, e isso 

me impacta em nível pessoal, é muito positivo (E04). 

É como os projetos, é bom quando a empresa tem condições de fazer porque mostra 

que é uma organização comprometida, e isso tem um impacto positivo na gente 

também, quando a empresa apoie algo que a gente acredita (E09). 

A análise de conteúdo realizada também verificou a crença de que, para ser eficaz, o 

apoio a causas sociais seja demonstrado pela alta administração da empresa, o que foi 

encontrado nas entrevistas E03, E04, E13, E15. 

Portanto, embora de forma mais menos presente do que os fatores de RSE externa, 

existem elementos que acenam para que o apoio a causas sociais possa influenciar, ao menos 

para parte dos empregados, a dimensão afetiva relacionada ao comprometimento 

organizacional, na medida em que entrevistados relatam que é um fator que contribui para 

aumentar a identificação com relação à empresa, assim como a importância de se configurar 

enquanto prática – não apenas no discurso – e contar com patrocínio efetivo da alta 

administração da empresa. Contudo, a falta de conhecimento dos entrevistados com relação às 

causas apoiadas pela empresa – juntamente com as percepções de que o tema não vem sendo 

comunicado aos empregados de forma eficaz e não se faz presente nas rotinas de trabalho – 

dificulta a avaliação desse item da pesquisa. 
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3.8.3 Relacionamento comunitário 

 

O relacionamento entre empresa e comunidade é uma das atividades mais comumente 

associada à RSE externa, partindo da expectativa de que a empresa contribua, de forma 

discricionária ou não, junto à comunidade, considerando as necessidades desse stakeholder – 

apontando para o reconhecimento de que possuem objetivos legítimos com relação a 

organização e de que, portanto, essa última deve possuir ferramentas de gestão para abordá-los 

e engajá-los. (CARROLL, 1979; 1999; FREEMAN et al., 1994). Além disso no referencial 

teórico dessa dissertação há estudos que articulam a influência das iniciativas das empresas para 

promover o bem-estar das comunidades nas atitudes dos empregados, demonstrando 

correlações entre a performance em relacionamento comunitário e a dimensão afetiva do 

comprometimento organizacional, assim como a satisfação com o trabalho (BRAMMER; 

MILLINTON; RAYTON, 2007; VYAS; SHRIVASTAVA, 2011; DUARTE; NEVES, 2012; 

FAROOQ et al., 2014). 

A avaliação do tema comportou duas questões planejadas no roteiro de entrevista: a 

primeira abordando a avaliação da reputação da organização junto às comunidades onde está 

inserida e o impacto dessa reputação sobre o trabalho do empregado – com objetivo de verificar 

influencia principalmente no construto satisfação no trabalho – e uma avaliação quanto ao 

envolvimento e presença da empresa junto às comunidades, e como o mesmo afeta o sentimento 

do empregado com relação à organização. 

A maioria (81,25%) dos empregados entrevistados apresentou a crença de que a 

empresa possui uma boa reputação junto às comunidades, e o restante enfatizou não ter ideia 

de como é o prestígio da empresa junto a esse público – sendo que nenhum afirmou acreditar 

que a reputação seja ruim. Contudo, dez dos entrevistados (62,5% do total) – E01, E03, E05, 

E07, E08, E09, E10, E12, E14, E16 – consideram que, apesar de boa, a reputação da empresa 

junto às comunidades está abalada, ou que por algum motivo já foi melhor do que é hoje. Dentre 

os motivos apresentados para embasar a crença na queda da reputação junto às comunidades6, 

foram diminuição da presença nas comunidades (E03, E07, E08, E09); casos de corrupção 

(E05, E10, E14); promessas não cumpridas (E01, E08, E16); diminuição na geração de 

empregos e impostos (E12, E16). “Reputação nas comunidades eu penso que ainda seja boa, 

                                                 
6 Verifica-se que, desde 2012, a organização não realiza pesquisas para avaliar a reputação especificamente junto 

às comunidades no entorno de suas operações, apenas opinião pública de maneira geral. Contudo, uma vez 

que esses resultados não tornados públicos para os empregados (sendo utilizados internamente para gestão de 

aspectos de marca e reputação), é pouco provável que tais pesquisas algum efeito sobre a percepção dos 

empregados com relação ao tema. 



120 

 

mas com a queda da nossa importância econômica, geração de empregos, contratações e 

impostos, efeitos da crise, acho que a reputação das comunidades também deve ter caído 

certamente” (E12). 

Complementando esse cenário, no que diz respeito à presença nas comunidades da 

área de influência da unidade, sete dos entrevistados – E01, E04, E07, E09, E10, E12 e E15 – 

acreditam que houve descontinuidade em práticas de envolvimento comunitário nos últimos 

três a quatro anos anteriores, a exemplo do fragmento abaixo: 

Existia a prática em muitas unidades de reunir lideranças das comunidades para falar 

sobre assuntos de segurança e meio ambiente, o que fazer se houver uma situação de 

emergência, e a meu ver isso parece estar parado. Não acho que sejamos presentes 

hoje nas comunidades, ainda mais com a dificuldade maior de fazer isso em 

comunidades ribeirinhas. Os projetos sociais também diminuíram, eu acho. Tenho 

receio de que a comunidade não tenha canal para falar com a empresa, e que sejamos 

malvistos, é algo que eu me preocupo constantemente (E07). 

Assim, verifica-se que, embora exista uma percepção consolidada de que a 

organização ainda mantém uma boa reputação junto às comunidades, também se verifica a 

crença de que o prestígio e a presença nas empresas junto às comunidades já foram maiores. 

Dois dos principais motivos para tanto refletem a percepção de que houve piora da organização 

na gestão dos aspectos de relacionamento comunitário, especificamente no que tange à uma 

suposta diminuição da presença nas comunidades e de que haveriam compromissos assumidos 

pela organização que não foram cumpridos. Isso pode ser exemplificado nos trechos a seguir: 

“Acho que houve muitas promessas que foram feitas para comunidade e que não foram 

cumpridas [...]. Isso já prejudicou nossa reputação no passado porque nós sumimos em períodos 

quando não há nenhum projeto ou assunto a tratar com eles” (E01).  

Eu acho que a reputação é boa, apesar de não estamos mais tão próximos das 

comunidades quanto antes, e houve também os casos de corrupção que saíram na 

mídia nos últimos anos. Isso tudo é importante para como as pessoas nas comunidades 

veem a empresa, os projetos sociais que a gente patrocina também acredito que 

tenham impacto positivo (E05, grifos do autor). 

Para E05 e E16, a diminuição da presença e envolvimento nas comunidades é reflexo 

da situação econômica da empresa, no sentido de que os cortes de custos afetaram a capacidade 

da organização para realizar o relacionamento comunitário na região. Cabe também ressaltar 

que, para E04, E06 e E08, as distâncias envolvidas no relacionamento com a comunidade – em 

especial considerando comunidades ribeirinhas do interior da Amazônia – tornam mais difícil 

a presença da empresa junto às comunidades. 

Sete dos entrevistados (E01, E02, E04, E05, E10, E15 e E16) avaliaram ainda que a 

reputação da empresa junto às comunidades tem influência alta no trabalho que realizam. Tal 
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crença é importante para a dinâmica da satisfação com o trabalho pois, a partir do momento em 

que há influência no trabalho, uma baixa reputação junto às comunidades pode impactar outros 

fatores que, por sua vez impactam diretamente a satisfação desses empregados. Cabe ainda 

ressaltar que seis desses entrevistados ocupa funções que requer que tenham contato com 

públicos externos, principalmente na gestão de aspectos regulatórios e de segurança, meio 

ambiente e saúde (SMS), o que reforça a relação entre o aspecto da natureza do trabalho 

realizado em relação à percepção de importância da reputação junto às comunidades. 

A partir da análise de conteúdo, foi verificada ainda em E04, E05, E09, E10, E15 e 

E16 a crença (espontaneamente mencionada, sem estímulo direto do entrevistador) de que os 

projetos sociais realizados nas comunidades contribuem para uma boa reputação da empresa 

junto a esse público – que pode ser exemplificado pela fala de E5, supracitada em grifos do 

autor, além dos trechos a seguir: “Quando a empresa precisa, é bom que a comunidade esteja 

nos apoiando, e para isso tem que ter relacionamento, os projetos sociais que você já me 

perguntou, que ajudam a melhorar a nossa reputação também” (E09). 

Eu acredito que um dos motivos que nós fazemos esse apoio aos projetos nas 

comunidades é justamente para ajudar na gestão da reputação, tanto nos momentos 

bons economicamente quanto em momentos de crise. E para o empregado é 

importante saber que estamos dando uma contribuição para essas comunidades. É uma 

forma de se aproximar delas (E16). 

Cabe aqui também ressaltar, retomando o item 4.3.1, a crença de parte dos 

entrevistados sugere uma relação com a dimensão afetiva do comprometimento organizacional, 

pois, como vimos, encontrava-se relacionado a sentimentos de satisfação e de orgulho da 

pertença à organização. Além disso, o principal ponto de atenção apontado pelos entrevistados 

é justamente que, apesar de investimentos robustos serem realizados, os projetos sociais não 

serem percebidos por eles voltados para as comunidades de área de influência dessa unidade de 

operações abordada no estudo. Assim, esse elemento percebido na visão dos empregados sobre 

a reputação das comunidades pode ser tomado como recomendação pela organização, não 

apenas considerando o potencial para melhoria do relacionamento comunitário, como também 

em benefício do comprometimento dos empregados nas unidades de operações próximas 

àquelas comunidades. 

Além disso, quatro entrevistados (E06, E11, E14 e E15) apontaram que sentiriam 

vergonha, constrangimento ou mal-estar caso percebessem que a empresa é malvista nas 

comunidades, o que é exemplificado no excerto abaixo: 

Nossa reputação é boa, mas já foi melhor, porque houve um tempo que eles contavam 

com a gente para muita coisa, mais do que as próprias prefeituras. Eu me sentiria mal, 

vergonha mesmo, se a nossa reputação fosse realmente ruim, em função de tudo o que 
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a empresa sofreu, mas principalmente se fosse por causa de algum impacto que tenha 

sido causado às comunidades (E14). 

Uma outra crença detectada na análise de conteúdo, em três entrevistas (E06, E11, 

E15), é que as comunidades esperarem da empresa uma relação paternalista ou assistencialista, 

na qual a expectativa para que organização cumpra funções que são de alçada do poder público. 

De forma geral, verifica-se a percepção de que, apesar de diminuição de atividades de 

relacionamento comunitário e outros fatores que podem ter influenciado negativamente, para 

os empregados entrevistados a empresa mantém uma boa reputação junto às comunidades. Para 

uma parcela significativa dos mesmos, o envolvimento das comunidades é importante para a 

forma como veem a empresa – sugerindo a influência na dimensão de comprometimento afetivo 

– e, ainda, mais diretamente para o trabalho que realizam, em especial aqueles cuja atribuição 

está relacionada a aspectos de RSE, regulatórios e SMS. 

 

3.8.4 Desenvolvimento de fornecedores 

 

A preocupação com aspectos de RSE no desenvolvimento de fornecedores, assim 

como esse último sendo fomentado por consequência de política e práticas de RSE nas 

empresas, é um campo que se desenvolveu principalmente nas últimas duas décadas, muito em 

função das cobranças sociais e do desenvolvimento de normas (WADDOCK, 2008), segundo 

as quais principalmente as grandes organizações devem lidar com expectativas com relação ao 

desempenho de sua cadeia de valor, assim como outras instituições com as quais se associam, 

negocialmente e em termos de imagem e reputação (BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 

2007; AL-BDOUR, NASRUDDIN; LIN, 2010). 

A metodologia do presente trabalho procurou avaliar em que medida, na percepção 

dos empregados, as iniciativas para desenvolvimento da cadeia de fornecedores são importantes 

para o trabalho realizado – fator que pode impactar a satisfação no trabalho – e para a visão ou 

sentimento do mesmo com relação à empresa – que, por sua vez, relaciona-se ao 

comprometimento organizacional. 

De maneira geral, os resultados da análise de conteúdo parecem indicar uma visão 

mais polarizada dentre os entrevistados com relação a esse tema, tendo como fator principal de 

diferenciação o regime de trabalho – administrativo ou de campo. Para aqueles entrevistados 

que trabalham em regime administrativo, todos sem exceção – acompanhados de dois 

empregados que trabalham em regime de campo – relataram que consideram o desenvolvimento 

de fornecedores como um aspecto importante para o seu trabalho (E04, E05, E06, E08, E12, 
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E13, E15 e E16). Dentre os principais aspectos relacionados ao tema estão: dificuldade em 

encontrar fornecedores locais que atendam aos requisitos mínimos ou procedimentos 

burocráticos exigidos pela organização; dificuldade de fornecedores locais na competição com 

grandes fornecedores nacionais; importância de capacitar fornecedores locais e/ou absorver 

mão de obra das cidades próximas; pertinência de capacitar fornecedores já contratados, 

especialmente nas questões de segurança e meio ambiente. 

O trabalho da empresa é muito legal, mas já foi melhor, a gente tinha mais estrutura 

para formar fornecedores. Temos um cadastro muito rigoroso, burocrático. Esse 

desenvolvimento é importante para o trabalho que eu faço, principalmente após a 

contratação, para que atendam nossos requisitos (E04). 

Quando contratamos localmente eu vejo como uma prática muito boa, uma 

contribuição social ao movimentar a economia e absorver mão de obra dos municípios 

vizinhos. Mas o fato de que a empresa permitir que os funcionários das terceirizadas 

sejam mal remunerados é um ponto que me entristece (E05). 

Por outro lado, parcela significativa dos empregados que trabalham em regime de 

campo (E01, E03, E07, E09, E10, E11 e E14) não apontaram a importância do tema gestão de 

fornecedores em seus relatos, principalmente pelo fato do tema não oferecer grande impacto 

nas suas rotinas de trabalho. 

Nós já fazemos muito pelos fornecedores, fazemos muitas capacitações, 

principalmente de segurança. E muita coisa do que fazemos não é obrigação da 

empresa fazer pela contratada. Esse não é um aspecto muito importante para mim. 

Não é próximo da minha rotina de trabalho (E03). 

“Pode até ser positivo, mas a gente não vê muito essa questão no nosso trabalho de 

área operacional. Aqui no máximo a gente trabalha com a fiscalização de serviços” (E09). 

Conforme os exemplos abaixo, parte desse grupo não considera o tema relevante, nem 

entende que deveria haver ação da empresa no sentido de desenvolver amplamente fornecedores 

– partindo do entendimento de que seria uma obrigação do fornecedor atender a empresa sem 

que fosse necessário atuar no seu desenvolvimento. 

Acho que fazemos até demais. O que temos é que ser justos com os fornecedores que 

fazem bem feito, não segurar na mão deles e dar um monte de chances, a gestão do 

fornecedor tem de ser profissional. Se a gente for muito bonzinho [sic] com o 

fornecedor, ele não entende nosso rigor (E01). 

“Isso realmente não é muito importante ou obrigatório, pois o fornecedor que tem a 

responsabilidade de estruturar para nos atender” (E07). 

Se para parte dos entrevistados o tema parece relevante e o desenvolvimento de 

fornecedores é visto como positivo na medida que contribui para o trabalho do sujeito e é vista 

como uma contribuição social importante, parece haver elementos para considerar que o tema 

é parcialmente visto como impactante na satisfação dos empregados com relação à organização 
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– mas de forma polarizada, pois para outra parte significativa dos entrevistados o tema, e mesmo 

o desempenho da empresa, não parece ser tão relevante. 

Não foi mencionada, em termos de relevância, a questão do desenvolvimento de 

fornecedores para aspectos de RSE. À exceção de E5 – no exemplo apresentado sobre a 

tolerância da organização às remunerações percebidas como baixas – a falta de menções a 

aspecto específicos da RSE do desenvolvimento de fornecedores enfraquece a avaliação da 

relevância percebida do tema junto aos entrevistados, e, consequentemente, seu potencial para 

impactar as atitudes dos empregados com relação à empresa. 

Para a maioria dos empregados embarcados, mesmo aqueles que reconheceram que a 

organização estudada promove ações para desenvolver fornecedores, foram escassas as 

menções a aspectos positivos na avaliação desse desempenho ou pertinência das iniciativas, 

prevalecendo a percepção de que tais aspectos não influenciam muito no trabalho em campo. 

Isso sugere, no mínimo, dificuldade dos entrevistados em ligar a qualificação dos fornecedores 

a um bom desempenho nos serviços prestados. 

Tal percepção, por hipótese, poderia decorrer da falta de contato com as iniciativas de 

desenvolvimento de fornecedores, e a falta de familiaridade com relação aos aspetos relatados 

por empregados do regime administrativo, como a dificuldade em conseguir encontrar nessa 

região de atuação fornecedores que atendam aos requisitos mínimos. De qualquer forma, não é 

sensato sugerir que, para essa parcela dos empregados, o desenvolvimento de fornecedores, 

enquanto atividade da organização ligada à RSE externa, tenha efeito positivo na satisfação ou 

no comprometimento organizacional. 

 

3.8.5 Rentabilidade e lucratividade 

 

Com relação ao questionamento “Você acha que a empresa tem se esforçado para ser 

lucrativa?”, 15 dos 16 entrevistados afirmaram, de maneira geral, que os resultados financeiros 

da empresa têm melhorado, sendo que apenas E7 manifestou percepção contrária com relação 

ao tema. Assim, a percepção consolidada é de que a empresa tem apresentado bons resultados 

financeiros, ou ao menos desempenho econômico melhor no período da pesquisa do que nos 

meses que antecederam a sua realização.  

Contudo, dentro do mesmo público, houve relatos dos entrevistados que dão a entender 

a visão de que situação econômica da empresa, apesar de melhor, encontra-se longe do que os 

mesmos consideram ideal ou satisfatório. Espontaneamente (sem que houvesse estímulo 
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específico do entrevistador para tanto) cinco entrevistados – E03, E05, E10, E13 e E14 – 

ressaltaram que a situação econômica da empresa não está num patamar confortável. 

Aprofundando nos objetivos da pesquisa, diante da pergunta “Isso é importante para o 

seu trabalho ou para o seu sentimento em relação à empresa?”, 68,75% dos participantes – E01, 

E02, E03, E04, E05, E08, E09, E11, E12, E13, E14 e E16 – relataram que a lucratividade da 

empresa é importante para o trabalho ou para o sentimento com relação à empresa. As principais 

percepções apresentadas pelos entrevistados a respeito do tema, relacionadas com os construtos 

satisfação no trabalho e comprometimento organizacional, identificados a partir da análise de 

conteúdo realizada, estão expressos na tabela abaixo. 

 

Tabela 11 - Unidades de análise ligadas a lucratividade 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Lucratividade é consequência do esforço dos 

empregados 

E01, E02, E04, E05 

E08, E09, E12, E13, E16 
56,25% 

Baixa lucratividade é frustrante para o empregado 
E01, E05, E09, 

E12, E13, E16 
37,5% 

Empresa faz cortes de custo desnecessários E02, E03, E10, E11, E16 31,25% 

Cortes de custos prejudicam iniciativas de RSE E03, E07, E11, E13, E15 31,25% 

Papel social da empresa não se limita ao lucro E04, E07, E13, E14 31,25% 

Prejuízo é consequência de má gestão na empresa E01, E05, E07, E16 25% 

Esforço em ser rentável é motivador para 

empregado 
E04, E13, E16 18,75% 

Fonte: Entrevistas realizadas (2017). 

 

Pelo primeiro item da tabela verifica-se que, embora seja um tema enquadrado como 

RSE externa pelo impacto e interesse que tem para diversos stakeholders – em especial os 

acionistas, credores e analistas de mercado, mas interessando ainda a parceiros, fornecedores e 

até concorrentes – para uma parcela dos empregados entrevistados o lucro da empresa é visto 

como um resultado do seu esforço pessoal e do esforço coletivo da organização. Tal percepção 

pode ser exemplificada no trecho abaixo: 

Eu me sinto mal no trabalho se a empresa não estiver sendo rentável, porque é o 

esforço pessoal de cada um de nós que deveria estar refletido ali, é o nosso dia a 

dia na produção. Então, por falhas na gestão e estratégia da empresa, não estão 

[obtendo lucro]. Tem coisa mais frustrante do que isso? (E01, grifos do autor). 

Assim, na percepção desses empregados, a rentabilidade está diretamente ligada ao 

trabalho que é desempenhado, que é um fator clássico ligado à satisfação no trabalho 

(HERZBERG, 1968; SPECTOR, 1997) podendo, portanto, ser considerado a rentabilidade 

como influenciadora do fator motivador que é a natureza do trabalho em si, por tanto, 

potencializador da satisfação. Por outro lado, como no exemplo que relaciona falhas na gestão 
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à falta de lucratividade, tais fatores estão relacionados aos aspectos higiênicos que podem minar 

a satisfação no trabalho (NYQUIST; HITCHCOCK; TEHERANI, 2000). 

Além disso, a rentabilidade, por definição, pode ser relacionada ainda a recompensas 

financeiras para o empregado (como participação nos lucros, que é o caso da organização 

estudada). Embora tal aspecto não tenha surgido abertamente em todas as entrevistas quando 

perguntado em como a lucratividade influencia a forma de ver a empresa, o modo como a pessoa 

avalia esse item de remuneração pode estar relacionado ao item de comprometimento 

instrumental, como no caso do excerto abaixo, onde a compensação financeira aparece ligada 

à noção de que o esforço do empregado é responsável pelos resultados da empresa que, por sua 

vez, geram compensação financeira baseada nesse desempenho (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Toda empresa tem que se esforçar para ser lucrativa, que para nós empregados 

significa que é o resultado do nosso trabalho, mas também que a gente vai ter 

emprego, salário em dia, participação nos lucros. A gente sabe que isso é cíclico, 

depende muito do momento econômico, e nos meus anos de empresa já vi essa 

preocupação variando. Quando diminui o lucro, o valor dos produtos, a preocupação 

aumenta, a gente pensa o que vai falar até para a família e para os amigos, para 

os fornecedores, todo mundo que pergunta (E09, grifos do autor). 

Além disso, a percepção da rentabilidade pode impactar a satisfação no trabalho pelos 

fatores sociais que, Lee, An e Noh (2012) podem influenciar nesse tipo de contexto – em 

especial a reputação organizacional. 

Tal visão dos empregados é complementada pelo segundo item da tabela 11, assim 

como pelas duas últimas linhas da mesma. Cabe ressaltar que mais de um terço dos 

entrevistados relacionou a baixa lucratividade ao sentimento pessoal de frustração com relação 

ao trabalho. Foram seis os entrevistados (E01, E05, E09, E12, E13 e E16) que expuseram, além 

da noção de satisfação ligada a bons resultados econômicos como resultado do esforço pessoal, 

o sentimento de frustação, decepção ou insatisfação diante de resultados econômicos negativos 

por parte da empresa. Foi identificado que tal sentimento se relaciona também à percepção de 

que prejuízos não condizem com o esforço individual do empregado e coletivo das equipes. 

“Isso eu vejo que é fundamental para a gente, porque se a gente se esforça nos resultados 

individuais, se aumenta a produção e [há] corte custos onde é possível, a empresa deveria 

dar lucro sempre. É frustrante se não vem” (E01, grifos do autor). 

Esse aspecto [lucratividade] é fundamental para como eu me sinto com relação a 

empresa, porque se nós estamos nos esforçando e a empresa não está dando lucro, é 

muito frustrante, pois é como se não tivesse valido o meu esforço, o esforço da 

equipe. Como é que a produção aumenta e a empresa dá prejuízo? É difícil de 

entender, principalmente se for problema interno, de gestão (E09, grifos do autor). 

A gente fica pesaroso e desapontado quando vê que a empresa não deu lucro, porque 

no operacional estamos sempre trabalhando para otimizar ao máximo e cortar 
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custos onde pode, então a gente espera que lá em cima a empresa dê lucro, e que 

isso dê para nós a participação nesses lucros também (E12, grifos do autor). 

Verifica-se a expectativa de parte dos empregados entrevistados nessa unidade 

analisada no estudo de caso, como se fosse esperada uma relação direta entre esforço do 

empregado e produção da empresa, e desta última com a lucratividade, desconsiderando outros 

fatores relacionados à lucratividade nas organizações. 

De forma complementar, 25% dos entrevistados considera que os prejuízos 

econômicos não são consequência do trabalho operacional, mas de má gestão por parte da 

administração e decisões de negócio da empresa. Tais resultados sugerem a percepção de 

desvinculação entre o desempenho individual de cada empregado e da produção com os 

resultados finais da empresa em termos econômicos, como também a dificuldade desses 

empregados em traçar outras relações para os resultados econômicos – como por exemplo 

pagamento de dívidas e impairment de ativos, ou ainda externalidades negativas, tais como 

como flutuações de preço de produtos ou aumento de impostos. 

Verifica-se ainda que três dos entrevistados (E04, E13 e E16) acreditam que as 

iniciativas da empresa em busca da rentabilidade têm efeito motivador para os empregados, o 

que pode ser exemplificado abaixo: 

Eu acho que a empresa tem justificado bem suas decisões econômicas, e isso está 

me motivando, porque ela demonstra que o que está sendo feito para aumentar a 

lucratividade é o melhor para todos. Eu me sinto mais estimulado e não incomodado 

por essa postura em busca de lucro, pois eu sei que posso contribuir para isso. É algo 

que percebo que reforça meu compromisso e minha vontade de permanecer na 

empresa (E04, grifos do autor). 

Assim, percebe-se que o esforço da empresa em ser rentável serve como fator de 

motivação para o empregado – na medida em que o mesmo consiga ter elementos na gestão e 

na comunicação da empresa para sentir-se parte integrante da construção desses resultados. 

Além de ter efeito na noção de reconhecimento e valorização – e por conseguinte, na satisfação 

no trabalho – no exemplo acima pode-se perceber ainda como a dimensão econômica da RSE 

pode impactar favoravelmente as dimensões afetiva e instrumental do comprometimento 

organizacional – na medida em que o empregado sinta-se parte responsável pela lucratividade 

e que trabalhar em uma empresa rentável possa melhorar sua expectativa individual de 

remuneração e aumentar sua vontade de permanecer na organização, impactando portanto seu 

custo de saída da empresa. 

Muito embora a busca da lucratividade tenha sido, de forma geral, bem vista pelos 

entrevistados, práticas de cortes de custo foram alvo de questionamentos no decorrer dessa 

pesquisa. Cerca de um terço dos empregados (E02, E03, E10, E11 e E16) avalia que, em maior 
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ou menor medida, determinadas iniciativas de cortes de custos não seriam necessárias ou 

eficazes – o que pode ser exemplificado pelos excertos a seguir: “A empresa tem se esforçado 

até demais, no sentido de que está cortando custo onde pode. Por enquanto ainda estamos 

rodando bem, mas o meu receio que é que isso impacte a segurança, e os nossos direitos 

conquistados enquanto empregados” (E12). 

A gente vê que os resultados [econômicos] estão melhores, muito embora essa 

melhoria não esteja sendo revertida hoje para o empregado. Porque tem corte de 

custos, de treinamento, de viagens, de trabalhos de campo e hora extra, e não sei se a 

empresa deveria cortar nessas áreas que envolve diretamente o que deveria ser o bem 

mais precioso, que é o corpo técnico (E02). 

Cortes de custos são importantes para os resultados econômicos, mas nem todos. A 

empresa costuma “cortar por cortar”, até coisas que podem prejudicar a eficiência 

operacional ou o relacionamento com nossos públicos num futuro próximo, para fazer 

uma economia que nem é realmente significativa (E16). 

Além disso, houve menções (identificadas principalmente E03, E07, E11, E13 e E15) 

de que, na visão de parte dos entrevistados, os cortes de custo atingem principalmente atividades 

discricionárias da empresa, com especial prejuízo de algumas práticas de RSE, tanto de RSE 

interna (como treinamento e formação profissional e práticas de gestão ambiental) quanto de 

RSE externa (como o investimento em projetos sociais e o relacionamento e engajamento das 

comunidades). Isso fica mais evidente nos seguintes trechos abaixo: 

A empresa tem demonstrado compromisso nesse sentido [redução de custos], mas não 

creio que a gente já chegou no ideal. Estamos fazendo muita “economia de palito”, 

mas não sei também se é isso que é determinante nos resultados econômicos. Nesse 

contexto não tem como a gente fazer muita ação de responsabilidade social, 

principalmente a parte de apoio a projetos de ONGs e outras instituições. Projetos que 

eu conheço e que eram apoiados hoje estão parados porque não tem mais esse 

patrocínio (E03). 

Porque uma série de coisas que não são a atividade fim a gente vê que parou, e parece 

que é por corte de custos, não sei se é só isso. Isso inclui desde nossos treinamentos e 

um agrado para o empregado, como cesta de Natal, até os projetos sociais que a gente 

apoiava, as ações que se fazia com as comunidades, hoje me parece que diminuíram 

muito (E11). 

A tensão entre a dimensão econômica do triple bottom line e as dimensões social e 

ambiental, na atuação das empresas, é expressa no tratado de Elkington (2001), muito influente 

para a própria definição do que seja RSE e para o desenvolvimento de práticas nas organizações. 

Parte dos entrevistados (E04, E07, E13 e E14) menciona ainda a noção de que a 

atuação da empresa deve estar para além somente do lucro, ligada à noção de que os cortes de 

custos também afetam ainda mais profundamente a atuação social da empresa, exemplificado 

pelo trecho abaixo: 
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Eu não me sinto bem com essa priorização do lucro sobre qualquer outra coisa. Eu me 

sinto decepcionado com a empresa quando vejo esse discurso, pois já falamos antes 

que o principal era a contribuição para a sociedade, fala-se muito que o ‘propósito’ é 

o principal. Temos de exercer um papel social que é maior do que o lucro, que deve 

existir, mas não deve estar em primeiro lugar acima todas as coisas. Mas quando baixa 

a rentabilidade, é isso que ocorre (E07). 

Os elementos identificados nesse item por meio da análise de conteúdo são 

consistentes com percepções de empregados acerca dos temas já expostos nos itens 4.3.1 e 

4.3.2., no sentido da confirmação da crença por parte dos entrevistados de que quando a boa 

condição econômica da empresa é necessária para que haja investimentos em iniciativas de 

RSE. Por conseguinte, investimentos em RSE só ocorreriam plenamente numa situação 

financeira da empresa é favorável. 

Para Elkington (2001), tal percepção por parte de um stakeholder não deveria ser 

entendida como sendo surpreendente, nem contraditória – que empresa faça investimentos em 

RSE apenas, ou prioritariamente, em momentos de bonança em termos econômicos – pois o 

autor enfatiza que geração de valor e riqueza, objetivo último de qualquer empresa – é que deve 

impactar positivamente nas dimensões econômica, social e ambiental, e numa visão de longo 

prazo. Logo, se a empresa não está sendo capaz de gerar valor num dado momento, num dado 

momento, seria natural a dificuldade em promover ações de forma discricionária. 

 

3.9 INFLUÊNCIA DA RSE NA SATISFAÇÃO DOS EMPREGADOS 

 

Essa seção da dissertação procura aprofundar-se mais nos aspectos que, segundo os 

empregados, são principais fontes de satisfação no trabalho dentro do contexto da unidade de 

operações, procurando compreender em que medida aspectos e práticas de RSE tem influência 

sobre esse construto. Considerou-se tal abordagem importante, de forma complementar à 

análise dos indicadores de RSE interna e externa, abordadas nas últimas duas seções – 

principalmente porque, atendendo aos objetivos da dissertação, pode favorecer para o 

pesquisador a análise de itens que influenciam a satisfação do trabalhador e que não estejam 

relacionados a nenhuma prática de RSE, ou que estejam em maior ou menor medidas 

relacionados às dimensões interna ou externa. 

O primeiro tópico é a percepção dos entrevistados com relação ao clima organizacional 

– que classicamente reflete a percepção de suporte organizacional (ASELAGE; 

EISENBERGER, 2003) – e a avaliação pelos mesmos de em que medida as práticas de RSE 

podem ter alguma influência. Assim, 25% classificou o clima organizacional como ótimo; 50% 

avaliou como muito bom; 17,25% relatou ser bom, e penas E07 classificou como ruim. 
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Contudo, dentre os principais fatores listados por favorecerem ou contribuírem para o 

clima organizacional, mais da metade não mencionou aspectos de gestão de pessoas, políticas 

ou concordância com o direcionamento estratégico do negócio, mas sim aspectos relacionais e 

pessoais, organizados de acordo com a tabela abaixo. 

 

Tabela 12 - Avaliação dos principais fatores que favorecem o clima organizacional 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Espírito de equipe e cooperação 
E04, E06, E08, E10, 

E11, E13, E16 
43,75% 

Relacionamento com equipe E01, E02, E05, E09 25% 

Reconhecimento e recompensa E03, E12, E14 18,75% 

Remuneração e benefícios E07, E15 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas. 

 

Verifica-se, portanto, que fatores ligados à gestão da empresa são mencionados por 

cinco dos entrevistados, enquanto o restante valoriza, para um bom clima organizacional, 

aspectos ligados à dinâmica de suas equipes e relacionamentos pessoais. 

Com relação à influência da RSE no clima, nota-se que dentre os fatores 

espontaneamente mencionados como favorecedores de um bom clima organizacional, não foi 

citada nenhuma iniciativa ou prática de RSE externa e que apenas o respeito à legislação 

trabalhista, enquanto aspecto de RSE interna, é tangencialmente abordado ao valorizarem a 

remuneração e benefícios, que remontam a fatores clássicos de gestão de pessoas, e não de RSE. 

Assim, ao questionar mais diretamente sobre a importância ou impacto das práticas de 

RSE, foi identificado nas entrevistas que 25% do grupo (E02, E7, E12 e E14) não impacta 

diretamente o clima organizacional de forma alguma. A crença de que a RSE tem impacto sobre 

o clima organizacional, mas de que não é o principal fator, aparece em 37,75% das entrevistas 

(E01, E05, E07, E09, E10 e E13). 

Não sei se a responsabilidade social influencia nisso, pelo menos não é o principal 

nesse caso. Como já falei, impacta muito o nosso espírito de equipe, de ser como uma 

família aqui dentro. De forma mais ampla, também as questões de questões de 

segurança e meio ambiente, esses fatores sim, influenciam bastante (E13). 

Para outros 25% (E08, E10, E15 e E16) a atuação em RSE é vista como complemento 

da atuação em meio ambiente. Percebe-se, portanto, o valor das práticas de RSE, para o clima 

organizacional, de forma análoga às práticas de gestão ambiental que, por sua vez, também não 

são vistas como impactantes diretas do clima organizacional, mas aparecem na avaliação da 

qualidade do suporte organizacional de forma menos clara ou indiretamente. 

Para mim, o mais importante é mesmo as condições de reconhecimento que a empresa 

dá, além de benefícios e condições de trabalho. Isso para mim é o que faz a diferença 
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na nossa ambiência. As questões de responsabilidade social eu vejo muito como um 

cuidado com a comunidade, assim como temos grande cuidado com o meio ambiente. 

É muito bom saber que trabalhamos numa empresa preocupada com essas questões, e 

que incentiva o empregado a ser assim em sua vida, mas estão menos presentes que 

as questões ambientais no nosso dia a dia (E10). 

Assim, há poucos subsídios que possam, a partir da pesquisa realizada, sustentar que 

o clima organizacional seja impactado de alguma forma pela RSE, no sentido de que a RSE 

seja percebida, na unidade de operações abordada, como um fator considerado moderadamente 

importante, mas não o suficiente para impactar a qualidade do ambiente percebida pelos 

participantes do grupo pesquisado. 

Já com relação à avaliação de atuação e competência do seu superior imediato, esse 

parece ser um fator onde a preocupação com aspectos de RSE seja mais valorizada. O 

percentual de 87,5% dos empregados entrevistados considera que seu superior imediato atua de 

forma socialmente responsável. Foi verificada ainda a crença de que os superiores imediatos 

que são mais novos em termos de faixa etária de idade (muito embora um critério de idade não 

tenha sido fixado) atuam de forma mais socialmente responsável do que os demais. 

A principal motivação apontada para avaliação de que o superior imediato atua de 

forma socialmente responsável é o cuidado com aspectos relacionados ao meio ambiente, 

apontado por E05, E07, E09, E10, E11, E12, E13 e E14 – ou seja, 50% dos entrevistados. O 

segundo fator valorizado para avaliação de superior imediato como socialmente responsável é 

o comportamento ético, mencionado por E02, E04, E05, E06, E08, e 15 e E16 – notadamente 

a crença no comportamento ético prevalece nos entrevistados que trabalham em regime 

administrativo. 

Um outro fator altamente valorizado pelos entrevistados na atuação dos superiores 

imediatos foi o cuidado com a segurança das operações e pessoas no trabalho. Esse é um aspecto 

que não foi incluído diretamente no questionário, mas que apareceu espontaneamente em outros 

itens de resultados dessa pesquisa (4.2.1; 4.2.2; 4.2.6; 4.3.3; 4.3.4; e 4.3.5), sendo no presente 

item mencionado por sete entrevistados (E02, E04, E06, E09, E11, E13 e E14) de que uma boa 

atuação socialmente responsável do superior imediato está também preocupada com a 

segurança no trabalho. Tais resultados, a serem avaliados de forma mais abrangente nas 

conclusões desse trabalho, sugerem um alto potencial de associação entre indicadores de RSE 

(tanto internos como externos) e aspectos de segurança no trabalho por parte do grupo abordado 

no presente trabalho. 

As afirmações acima podem ser exemplificadas pelos excertos a seguir: “Hoje eu vejo 

minha liderança imediata, que considero muito competente, mais preocupada com regras e 
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procedimentos, e isso aparece principalmente na preocupação com a ética e com a segurança 

operacional” (E01). 

Ter uma liderança atenta com as questões de meio ambiente, saúde, segurança e 

responsabilidade social é fundamental, senão nada disso sai do discurso para a prática. 

Mas algumas dessas questões é necessário que a orientação venha de cima, da diretoria 

da empresa. Eu tive a sorte de sempre ter tido pessoas que, como superior imediatas, 

eram preocupadas com essas questões (E02). 

Aqui sempre meus supervisores e gerentes foram muito preocupados com a segurança 

das pessoas e do meio ambiente, e mais recentemente essa questão da ética e da 

conformidade dos processos também se tornou mais presente no discurso deles. [...] 

A orientação tem que vir de cima, do presidente para nós, senão é muito difícil a 

liderança local conseguir puxar a mudança (E12). 

Tais aspectos apontados como principais atributos para um superior imediato 

socialmente responsável são complementados pela crença apresentada por E01, E02, E07, E08, 

E09, E12, E15 e E16, de que o compromisso da alta administração da empresa é fundamental 

para que as políticas e iniciativas de RSE da empresa sejam eficazes, ou ainda possam ser vistas 

na prática, o que pode ser evidenciado no seguinte trecho: 

Para uma atuação socialmente responsável da empresa, na prática, é preciso muito 

mais o compromisso da alta administração com as causas e projetos, para que se tenha 

força para executá-los no nível local. Sem isso a empresa nunca será responsável 

socialmente, ficará sendo apenas um discurso (E07). 

Assim, percebe-se que a postura socialmente responsável, tanto do superior imediato 

quanto da alta administração da empresa é valorizada pelo empregado. 

Sendo valorizados pelos empregados entrevistados para avaliação da atuação 

socialmente responsável dos respectivos superiores imediatos fatores classificados como RSE 

interna, esse indicador favorece a hipótese de que tais aspectos são mais valorizados pelos 

empregados do que fatores de RSE externa. Porém, cabe ressaltar que, logicamente, as 

atividades mais valorizadas, de RSE interna, refletem atividades de gestão interna. 

Tais atividades são justamente aquelas que os superiores imediatos, no nível 

hierárquico da unidade de operações abordada nesse estudo, têm maior possibilidade de 

atuação, gestão e controle. Atividades de RSE externa, por outro lado, dependeriam de 

direcionamento em políticas da empresa – voltadas para investimento em projetos sociais, apoio 

a causas sociais e decisões macro que impactam a lucratividade da empresa – cuja possibilidade 

de impacto está mais no nível da alta administração, e não das unidades de operações. 

Por outro lado, os fatores mais valorizados nos superiores imediatos – cuidado como 

meio ambiente e comportamento ético – são aqueles mais relacionados à gestão da empresarial, 

e não aqueles que interferem diretamente no bem-estar individual do empregado – tais como 

treinamentos, legislação trabalhista e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso sugere 
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que os empregados valorizem na atuação dos seus superiores imediatos mais aqueles aspectos 

voltados à excelência em gestão do que o benefício direto individual com relação a aspectos de 

gestão de pessoas. 

Assim, os empregados não parecem estar depositando em seus superiores imediatos 

tantas expectativas relacionadas com políticas tradicionais de gestão de pessoas da empresa – 

que dependem de políticas que são definidas pela alta administração e, em parte, devem ser 

sancionadas em acordos coletivos, como é o caso da legislação trabalhista – mas sim, 

corretamente, na alta administração, visto que dependem de mudanças na política da empresa.  

Por fim, resta abordar os fatores listados pelos entrevistados como mais diretamente 

impactantes para a satisfação no trabalho, buscando avaliar a influência das práticas de 

responsabilidade social, de acordo com a percepção dos empregados. Dentre os entrevistados, 

11 (68,75%) avaliaram-se como plenamente satisfeitos com o trabalho na empresa, sendo que, 

dos cinco restantes, três (18,75%) se declararam como parcialmente satisfeitos e apenas dois 

(12,5%) se consideram insatisfeitos com relação ao trabalho. Principais fatores atribuídos pelos 

entrevistados como mais importantes para a satisfação no trabalho – independentemente de se 

considerarem satisfeitos no momento ou não – estão listados na tabela abaixo: 

 
Tabela 13 - Principais unidades de análise relacionadas à satisfação com trabalho 

(continua) 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Trabalho em si 
E01, E03, E04, E05, E06, 

E08, E09, E10, E11, E16 
62,5% 

Relacionamento com equipe 
E01, E03, E05, E06, E09, 

E10, E11, E12, E13, E16 
62,5% 

Remuneração 
E03, E04, E06, E07, E08, 

E11, E12, E14, E15 
56% 

Estabilidade 
E03, E04, E06, E10, 

E11, E12, E15 
43,75% 

Condições de trabalho 
E02, E05, E06, E08, 

E09, E13, E15 
43,75% 

Atuação Ambiental 
E03, E05, E08, 

E09, E10, E12 
37,5% 

(conclusão) 

Orgulho da empresa 
E03, E04, E06, 

E08, E09, E12 
37,5% 

Reputação da empresa E04, E10, E11, E12, E16 31% 

Segurança operacional E01, E04, E08, E09, E12 31% 

Atuação social / com comunidades E03, E10, E12, E16 25% 

Práticas trabalhistas E04, E07, E10 18,75% 

Retorno para sociedade / país E02, E03, E16 18,75% 

Responsabilidade e desafios E02, E13, E16 18,75% 

Reconhecimento E02, E05, E09, E16 18,8% 

Relação com superior imediato E09, E10 12,5% 
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Autonomia E02, E15 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Verifica-se assim com maior impacto na satisfação no trabalho, mencionados por pelo 

menos 40% dos entrevistados, na avaliação dos entrevistados – como se poderia esperar 

considerando estudos clássicos sobre o tema (HERZBERG, 1968; SPECTOR, 1997; 

HAGEDON, 2000) – são aqueles fatores mais diretamente envolvidos na natureza do trabalho. 

Podem, em grande parte, ser enquadrados na classificação de Herzberg (1968) como fatores 

motivacionais (trabalho em si; relações com colegas, reconhecimento, responsabilidade) os 

quais tendem a promover a satisfação, ou como fatores higiênicos (remuneração, estabilidade, 

práticas trabalhistas, condições de trabalho, relação com superiores hierárquicos). 

O alto índice de menção desses fatores – em especial trabalho em si (62,5%); relação 

com colegas de equipe (62,5%); remuneração (56%); estabilidade  (43,75%) e condições de 

trabalho (43,75%) – sugerem que os principais aspectos que favorecem a satisfação no trabalho, 

no caso da unidade de operações estudada, não estão diretamente relacionados à RSE, mas sim 

à organização do trabalho nas empresas e às políticas de recursos humanos da organização. 

Por outro lado, alguns fatores são relacionados à dimensão social da satisfação com o 

trabalho (LEE; AN; NOH, 2012), que envolve principalmente a reputação da organização, o 

prestígio do pertencimento e a percepção sobre a atuação em RSE – o que remete a aspectos 

abordados pormenorizadamente nas sessões 4.2 e 4.3. A valorização do prestígio ligado ao 

pertencimento à organização pode ser verificado nas menções ao aspecto orgulho da empresa 

(37,5%), mencionado por E03, E04, E06, E08, E09 e E12. Tal aspecto de orgulho pode ser 

evidenciado no trecho: “E sabendo que a gente atua com segurança, responsabilize ambiental e 

responsabilidade social, é um orgulho muito grande que me dá de ter trabalhado aqui boa parte 

da minha vida. Realmente é a empresa sonho de trabalhar” (E12). 

A reputação da empresa é outro aspecto da dimensão social de satisfação com o 

trabalho (31%), identificado nas entrevistas E04, E10, E11, E12 e E16, como pode ser 

identificado, por exemplo, no excerto abaixo: 

Tenho muito orgulho dessa empresa, quero que ela volte aos tempos áureos. A 

responsabilidade social pode ajudar muito nessa questão da reputação. Caso seja feita 

na prática para além do discurso, a resgatar essa imagem da empresa, que é um 

imaterial que também é muito importante para o empregado (E11). 

Abordado no item 4.2.6, o cuidado com o meio ambiente (37,5%) é algo que é visto 

como muito importante para os empregados na organização estudada. Como já discutido, a 

importância relativa desse item parece estar relacionada ao contexto da unidade de organizações 
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estudada. Dada a presença na Amazônia, e os cuidados específicos da unidade em sua operação 

relacionada aos aspectos ambientais, os dados sugerem um maior cuidado com aspectos de 

gestão ambiental da empresa, que podem não ser observados da mesma forma em unidades 

localizadas em outras regiões. 

Os entrevistados não mencionaram aspectos específicos de RSE externa, tais como 

projetos sociais, apoio social ou relacionamento com comunidades – mas 25% fez menção a 

importância da atuação social da empresa junto aos stakeholders externos, como exemplificado 

nos fragmentos abaixo: 

A atuação social da empresa é mito importante para o sentimento de orgulho que eu 

tenho em trabalhar nessa empresa, é uma contribuição da empresa para quem mais 

precisa, e o nosso desempenho enquanto força de trabalho é o que possibilita que essas 

iniciativas recebam ajuda da empresa (E03). 

Para o meu prazer em trabalhar e fazer parte da organização, é muito importante o 

retorno social que a empresa faz junto a diversas causas sociais e grupos vulneráveis, 

assim como ao meio ambiente e espécies ameaçadas. Essa atuação social da empresa 

é algo que não está tão presente no nosso trabalho, mas que é fundamental para a 

forma como eu vejo a empresa, e para como eu me vejo como empregado (E16). 

Outros 25% dos entrevistados (E01, E07, E10, E15) consideram que, embora seja 

considerada importante, as iniciativas de RSE não possuem impacto na sua satisfação com o 

trabalho pois, embora relevante para a atuação da empresa, a satisfação no trabalho seria guiada 

por aspectos que impactem diretamente a natureza do trabalho. 

Quanto à segurança operacional (31%), aspecto que não foi inicialmente considerado 

no referencial teórico a partir das principais referências teóricas e normas sobre o tema – e, por 

conseguinte, na formulação do questionário – cabe a ressalva que a menção do tema por cinco 

empregados (E01, E04, E08, E09, E12) como relacionada à satisfação com o trabalho – 

comparável à importância atribuída à reputação da empresa – demonstra a preocupação com as 

operações da empresa no contexto analisado. É relevante que tal aspecto seja analisado em 

estudos futuros, para que se possa analisar detalhadamente qual a relação feita pelos 

empregados com a RSE – em especial, com a relação entre cuidado ambiental e cuidado com a 

segurança, uma vez que o tema na organização e consolidado na sigla SMS – Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde.  

 

3.10 INFLUÊNCIA DA RSE NO COMPROMETIMENTO DOS EMPREGADOS 

 

A potencial influência de aspectos de RSE sobre o comprometimento organizacional 

passa fundamentalmente pela avaliação do sentimento do empregado e vontade de se esforçar 

em prol da organização, crença aceitação dos valores da empresa e intensa disposição de 
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permanecer na organização, compondo as dimensões afetiva, normativa e instrumental do 

comprometimento organizacional. Em que pese a análise de conteúdo já haver identificado 

elementos que favorecem o comprometimento organizacional ao questionar os entrevistados 

sobre indicadores de RSE interna e externa, essa sessão tem como objetivo verificar se, e em 

que medida, os entrevistados relacionam os aspectos e práticas de RSE às dimensões afetiva, 

normativa e instrumental de comprometimento organizacional. 

Com relação aos aspectos que impactam o sentimento do empregado com relação à 

empresa – em resposta ao questionamento “As ações de responsabilidade social são importantes 

para o seu sentimento com relação à empresa? De que forma?” – verificou-se que pouco mais 

da metade dos entrevistados (56,25%) consideram que a RSE é importante para seu sentimento 

com relação à organização, o que pode ser evidenciado pelos trechos abaixo: 

A atuação da empresa, de responsabilidade social e ambiental, nesse sentido é muito 

importante para mim porque impacta diretamente meu trabalho, nós aplicamos 

técnicas inovadoras nesse cuidado com meio ambiente, somos elogiados por isso e 

isso é um fator que influi no meu bem-estar no trabalho, porque mesmo com muitas 

tarefas eu vejo bons resultados da empresa nesse sentido e isso me motiva no nível 

pessoal também (E05). 

É muito importante para mim saber que a empresa desenvolve projetos sociais, que 

está dando um retorno para a sociedade. Ainda que essas ações de responsabilidade 

social não sejam feitas próximas a nós, eu sinto que elas são uma das consequências 

diretas do trabalho que nós fazemos aqui. Por isso que eu considero tão importante, é 

importante para a sociedade como todo (E13). 

 

Três entrevistados (E03, E06, E09 e E11) consideraram que a RSE é apenas 

parcialmente importante para seu sentimento com relação à empresa. A principal justificativa 

apresentada pelos entrevistados – assim como mencionada por 62,25% do total deles (nesse 

caso E02, E03, E06, E08, E09, E10, E11, E12, E13 e E14), mesmo entre os que avaliaram como 

muito importantes as ações de RSE – foi o fato de considerarem que as iniciativas de RSE, de 

forma geral, não são próximas ou presentes na sua realidade cotidiana na empresa, ou tem baixo 

impacto direto no seu trabalho. Exemplos desse tipo de percepção foram listados abaixo: 

As práticas de responsabilidade social têm importância dentro da empresa, mas não 

são importantes para mim, mas questões que eu considero bem mais importantes. 

Esses impactam diretamente o meu trabalho ou a minha vida: trabalho que eu realizo, 

as pessoas com quem trabalho, a estabilidade financeira nesse momento de crise que 

o país está passando e depois abaixo disso qualquer outro fator. A responsabilidade 

social não me influencia diretamente, mas é bom saber que a gente contribui com a 

sociedade (E03). 

Não sei, eu atribuo uma importância mediana à responsabilidade social. Influencia só 

um pouco o meu sentimento com relação à empresa. Os projetos sociais a gente não 

fica muito sabendo aqui, o que é mais presente no meu trabalho é essa parte de ações 
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de meio ambiente. É um diferencial a empresa ser socialmente responsável nesse 

sentido, mas o restante das ações sociais eu não acho tão essenciais assim (E06).  

Além disso, de acordo com as falas de dois dos entrevistados (E01 e E07) a RSE não 

tem nenhuma influência para o sentimento com relação à empresa. “A empresa nem deveria 

fazer nenhum investimento nisso em momento de crise, realmente não faz nenhuma diferença 

para mim” (E01). 

Eu estou satisfeito com a natureza do trabalho hoje, mas não por causa dessas questões 

de responsabilidade sociais [sic]. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra 

coisa. Isso não me impacta num nível mais íntimo do que eu penso da empresa, nem 

no meu prazer de trabalhar (E07). 

Os motivos apontados pelos entrevistados para avaliar a RSE como importante para o 

sentimento com relação à empresa foram listados na tabela 14, abaixo. 

 

Tabela 14 - Principais unidades de análise ligadas ao sentimento do empregado com relação à empresa 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Retorno para sociedade / país E02, E03, E09, E13, E16  31,25% 

Identificação com a empresa E04, E10, E13, E16 25% 

Benefícios para as comunidades E06, E12, E14 18,75% 

Importante para meio ambiente E05, E06, E15 18,75% 

Importante para atuação corporativa E08 6,25% 

Fonte: Entrevistas realizadas. 

 

A percepção de importância das práticas de RSE como um retorno para a sociedade – 

em uma referência mais geral às práticas de RSE externa, tais como projetos sociais – é 

mencionada por cerca de um terço dos entrevistados. 

Verifica-se então que, quando questionados com relação ao motivo de as práticas de 

RSE influenciarem o sentimento com relação à empresa, as respostas são gerais e refletem 

prioritariamente aspectos de RSE externa, sendo que apenas uma unidade de análise relaciona-

se à RSE interna, no que tange ao cuidado com o meio ambiente, explorado no item 4.2.6. As 

demais unidades de análise identificadas pela análise de conteúdo da fala dos empregados – 

ainda que não haja grande concentração (superior a um terço dos entrevistados) em nenhum – 

são todos ligados a indicadores de RSE externa. 

Portanto, diferentemente da avaliação dos entrevistados com relação à satisfação no 

trabalho – na qual predominaram aspectos de RSE interna em grande maioria na análise 

realizada no item 4.4. –, na dinâmica de comprometimento afetivo parecem predominar em 

importância os aspectos de RSE externa. Contudo, ressalta-se que a importância dada aos 

aspectos de RSE, em geral, não permite afirmar – até porque os resultados não têm validade 

estatística para que sejam estendidos para amostras maiores –  que nenhum dos indicadores de 



138 

 

RSE é crucial para a avaliação do sentimento com relação ao trabalho, visto que nenhuma das 

unidades de análise mencionadas pelos entrevistados foram relacionadas aos indicadores 

utilizados nesse trabalho – predominaram em mais de um terço dos entrevistados. 

Os resultados sugerem que as iniciativas de RSE influenciem ao menos uma parte dos 

empregados na dinâmica afetiva do comprometimento organizacional, visto que foram 

considerados importantes – somando aqueles que consideraram muito importante àqueles que 

consideraram moderadamente importante – por 87,5% dos entrevistados. Os indicadores de 

RSE externa parecem influenciar mais o comprometimento afetivo do que fatores relacionados 

à RSE interna, diferentemente da avaliação com relação à satisfação com o trabalho. 

O próximo ponto avaliado está ligado à avaliação dos entrevistados com relação a 

permanecer na empresa e identificar-se com os valores organizacionais na medida em que 

acredita que haja justiça organizacional e tenha internalizado pressões normativas, acreditando 

que seja certo respeitar às normas e objetivos organizacionais (MEDEIROS et al, 2003) – 

refletindo principalmente aspectos de comprometimento normativo. É importante verificar o 

significado pessoal da organização para o empregado, e em que medida aspectos e práticas de 

RSE podem ter influência nesse sentido. 

Dentre os entrevistados, 14 deles (87,5%) avalia que a empresa tenha grande 

significado pessoal, sendo que apenas dois participantes do estudo (E07 e E15) avaliaram que 

a organização não tem significado pessoal. Nesse último caso, ambos mencionaram que se trata 

de uma relação empregatícia sem maior significado individual, como por exemplo: “Eu gosto 

de trabalhar aqui pela estabilidade e pelo salário, mas não tenho ilusões que é [sic] algo mais 

do que isso. É uma relação empregatícia como qualquer outra, sem um significado maior” 

(E07). Já dentre os que avaliaram que a organização estudada possui grande significado pessoal. 

 

Tabela 15 - Principais unidades de análise ligadas ao significado pessoal de trabalhar na empresa 

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Conquistas pessoais 

E01; E02, E04, E05, 

E06, E08, E09, E11, 

E12, E13, E14, E16  

75% 

Orgulho da empresa 
E01; E02, E04, E05, 

E12, E13, E14, E16  
50% 

Retorno para sociedade / país 
E02, E04, E09, 

E12, E13, E16 
37,5% 

Realização de sonho E02, E03, E04, E09, E13 31,25% 

Permitiu cuidar de família / filhos E04, E06, E08, E13 25% 

Identificação com valores da empresa E03, E10, E14, E16 25% 

Postura ética da empresa E04, E05, E10, E16 25% 

Desenvolvimento profissional E05, E16 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas 
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Assim, a principal unidade de análise identificada em relação ao significado pessoal da 

organização, apontado pela maioria dos entrevistados (75%), se refere ao fato de ter 

possibilitado conquistas e estabilidade financeira, o que pode ser exemplificado a seguir: “A 

empresa tem grande significado pessoal porque tudo que eu conquistei na vida é devido a 

empresa, nos meus anos que passei trabalhando aqui. Graças a isso é que hoje eu tenho 

condições de ter as coisas e alguma estabilidade na vida” (E01). 

Sim, a empresa é tudo para mim, representa muito na minha vida. Trabalhar aqui me 

deu tudo o que eu tenho hoje na vida, permitiu cuidar bem dos meus filhos, dar um 

futuro para eles. Então nesse sentido só tem coisas boas a dizer e agradecer à empresa 

por todos esses anos (E08). 

Nos trechos acima ainda é possível perceber um fator diretamente relacionado às 

conquistas financeiras que, embora menos citado (25%) parece ser significativo e relacionado 

às possibilidades financeiras de trabalhar na organização, é que a possibilidade de ajudar a 

família, ou ainda favorecer a criação dos filhos. Embora tenha conotação mais emocional – e 

maior potencial para gerar lealdade em relação à organização pela associação entre a segurança 

familiar proporcionada pela segurança financeira – parece haver semelhança entre essas duas 

unidades de análise identificadas. 

Outro fator ligado ao significado pessoal da empresa é o orgulho de pertencimento, 

levantado por 50% dos entrevistados. Embora não possa ser associado apenas à dimensão 

normativa do comprometimento organizacional – afinal, “sentir-se orgulhoso por pertencer 

implica em respeitar os valores, mas, não necessariamente, assumi-los como seus” (BASTOS; 

BRANDÃO; PINHO, 1997) – favorece a internalização dos valores organizacionais, na medida 

em que esses possam ser mais facilmente alinhados aos valores percebidos na organização. 

Outro aspecto identificado na análise de conteúdo, e que é semanticamente próximo do orgulho 

de pertencimento – identificado na fala de quase um terço (31,25%) dos entrevistados –  e a 

noção de sonho ou grande objetivo trabalhar na empresa, mesmo antes de entrar na organização. 

Essas duas últimas unidades de análise identificadas relacionam-se ao orgulho de 

pertencimento, mas também relacionado à percepção de que de que a empresa contribui para o 

desenvolvimento do país como retorno ou retribuição pela sua atuação no Brasil (37,5%). A 

intersecção entre essas três unidades de análise ocorreu em um quarto (25%) dos entrevistados 

(E02, E04, E09, E12), o que revela uma associação significativa entre a atuação socialmente 

responsável, o retorno para a sociedade, e o orgulho, identificação com valores organizacionais 

e vontade de pertencimento à empresa. Isso pode ser percebido nos seguintes trechos: 

Eu ainda quero ter muito tempo por aqui, e é meu primeiro emprego, e algo que eu 

me orgulho muito, pela reputação da empresa. Eu sempre quis trabalhar aqui, mesmo 
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antes de entrar era algo que eu sonhava, então é como um sonho realizado. A 

responsabilidade social é importante, como eu falei antes, eu vejo como uma 

retribuição pela nossa atuação aqui na região amazônica, que complementa o trabalho 

operacional que a gente faz (E02). 

Quando eu me formei eu tinha o sonho de trabalhar aqui e hoje essa é uma realidade, 

foi ela que me permitiu várias conquistas materiais na vida, e ajudar minha família a 

ter uma vida melhor. E é bom trabalhar numa empresa que ajuda o Brasil a crescer, 

que realmente tem uma atuação importante para o desenvolvimento do país. Então 

mais do que satisfação eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse lugar (E12). 

Além disso, 25% dos empregados (E03, E10, E14, E16) entrevistados fizeram 

associação direta do significado do pertencimento com a identificação pessoal com os valores 

da organização. Tais empregados percebem forte relação entre o significado de pertencer à 

empresa com uma identidade de crença entre valores organizacionais e pessoais. Embora não 

ocorra obrigatoriamente, nesse caso isso parece estar também relacionado ao orgulho com 

relação à empresa e, para parte dos entrevistados, isso também está intimamente ligado à 

contribuição social que a empresa dá para o desenvolvimento do país – onde as ações de RSE 

externa aparecem como uma forma importante de contribuição empresarial para o 

desenvolvimento do país. Essa relação entre os fatores apresentados pode ser constatada no 

fragmento abaixo: 

Essa empresa é tudo para mim, era um grande sonho meu trabalhar aqui e tudo o que 

eu conquistei na vida eu devo a ela [empresa]. Então eu sinto um enorme orgulho de 

fazer parte disso aqui, pelo tamanho da contribuição social que essa empresa dá 

para o país. Ações e projetos de responsabilidade social, para mim, é (sic) parte 

disso, são ações da empresa que, mesmo quando não são para o empregado, 

contribuem para a gente se alinhar com os valores a empresa, se motivar fazer 

sempre o que é certo, o que a empresa te pede. Se você ama o que faz, não existe 

sacrifício (E09, grifos do autor). 

Também um quarto dos entrevistados destacou, com relação ao significado pessoal da 

empresa para o empregado, a importância da postura ou atuação ética da empresa (25%), 

identificado em E04, E05, E10, E16. Esse aspecto parece também estar relacionado ao 

significado pessoal em função de facilitar a identificação do empregado com os valores e 

atuação da empresa – como já abordado no item 4.2.6 – que, por definição, relaciona-se a 

aspectos normativo de comprometimento para com a organização. 

Verifica-se, portanto, o potencial para dos indicadores de responsabilidade social 

favorecerem a percepção de justiça organizacional e a identificação do empregado para com os 

valores empresariais, que é um requisito importante para o comprometimento normativo entre 

os empregados. 

Por fim, resta avaliar a dimensão instrumental do construto comprometimento 

organizacional – marcada fundamentalmente por recompensas e custos pessoais vinculados à 
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condição de ser ou não membro da organização (BASTOS; BRANDÃO; PINHO, 1997) –, 

baseado nas expectativas de trocas, perdas e ganhos, no que tange aos benefícios e custos de 

permanecer ou sair da empresa. Especificamente, procurou-se avaliar se – e, caso positivo, em 

que medida – indicadores de RSE impactam essa dimensão. 

Assim, a análise de conteúdo dos fatores que tornariam difícil a decisão de o 

empregado deixar a empresa identificou as seguintes unidades de análise, dispostas na tabela 

16, a seguir. Verifica-se que os dois principais fatores principais, como seria de se esperar a 

partir das considerações teóricas sobre o tema, estão relacionados prioritariamente à literatura 

sobre comprometimento organizacional instrumental – ou seja, são função da percepção do 

trabalhador quanto às trocas estabelecidas enquanto parte integrante da organização, 

permanecendo o trabalhador na empresa enquanto perceber benefícios nessa escolha. 

  

Tabela 16 - Principais unidades de análise ligadas ao custo de saída ou decisão pessoal de deixar a empresa  

Unidade de análise Entrevistados Percentual 

Práticas trabalhistas 

E01; E02, E03, E04, E05, 

E06 E07, E09, E10 

E12, E13, E14, E16  

81,25% 

Remuneração 

E01; E02, E03, E04, 

E05, E07, E10, E11, 

E12, E13, E14, E15 

75,00% 

Atuação ambiental 
E03, E05, E06, E08, E09, 

E10, E14, E16 
50% 

Desenvolvimento profissional 
E02, E04, E05, 

E06, E13, E16 
37,5% 

Atuação social / com comunidades E04, E05, E06, E08, E10 31,25% 

Identificação com a empresa E03, E04, E10, E16 25% 

Orgulho de trabalhar na empresa E04, E10, E12, E13 25% 

Segurança operacional E05, E06, E08, E09 25% 

Relacionamento com equipe E04, E05, E16 18,75% 

Mudança de regime de trabalho E02, E11, 12,5% 

Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Verifica-se então que, no que diz respeito à avaliação dos custos de saída da 

organização, os empregados abordados nesse estudo, em maioria, valorizaram principalmente 

as práticas trabalhistas (81,25%) da organização – considerada como aspecto de RSE Interna 

no presente estudo – e a remuneração ou salário (75%). Tal resultado está de acordo com a 

noção canônica lançada por Meyer e Allen (1991), que relaciona o comprometimento 

instrumental com indicadores relacionados a investimentos realizados pelos indivíduos no 

trabalho e com alternativas de trabalho. Assim, a desejabilidade de ter renda maior que a média 

de mercado, assim como planos de aposentadoria e planos de longo prazo dos empregados, são 
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atribuídos como facilitadores do comprometimento instrumental, e podem ser identificados nos 

trechos abaixo: 

Minha decisão de sair seria econômica, teria de haver uma outra forma de eu me 

manter com remuneração, estabilidade e benefícios. Hoje mesmo que quisesse sair 

eu teria dificuldade de ganhar a mesma coisa em outro lugar, e tenho que pensar 

na família, no futuro dos meus filhos, na minha aposentadoria. A empresa ainda 

tem ótimas práticas trabalhistas e oportunidades para o empregado, quando 

comparado à média. Então não é sacrifício estar aqui (E01, grifos do autor). 

Eu cheguei a pensar em sair da empresa, fazer um acordo para sair, principalmente 

por estar me sentindo subutilizado no trabalho. Mas o lado da compensação financeira 

falou mais alto, eu sei que provavelmente, na atual situação do país, não conseguiria 

encontrar outra empresa com práticas melhores de recursos humanos e benefícios 

para o empregado. Além disso, é uma empresa que eu [sic] me identifico, e que eu 

sempre achei que tem um respeito ao meio ambiente diferenciado aqui na Amazônia, 

e isso conta muito para mim (E03, grifos do autor). 

Assim, vemos que apesar de listar outros motivos, a avaliação pela permanência na 

empresa é prioritariamente tomada em função dos aspectos salariais e das práticas trabalhistas 

oferecidas pela empresa. No item 4.2.2, foi verificado que todos os entrevistados avaliam que 

a empresa respeita integralmente – ou ainda, supera com sua atuação – a legislação trabalhista 

vigente7. Tal fator pode ser atribuído às políticas de recursos humanos da empresa como 

também em aspectos negociados em Acordo Coletivo de Trabalho. Contudo, considerando que 

mais de um terço dos participantes tem faixa etária acima de 50 anos (43,75%) e mais de 20 

anos nessa mesma empresa (37,5%), é importante ressaltar a importância que planos e 

compromissos financeiros de mais longo prazo podem ter – afinal, quanto mais tempo de 

empresa maior tende a ser o salário, caso todas as outras variáveis mantenham-se constantes. 

Um aspecto de gestão de recursos humanos identificado na análise de conteúdo – e 

mais ligado à dinâmica da organização estudada – foi de 12,5% dos participantes considerar 

mudar de empresa caso conseguissem uma mudança no regime de trabalho. Para E02 e E11, a 

mudança seria positiva se daria no sentido do regime de trabalho de campo, em confinamento, 

que representaria principalmente vantagem financeira em termos de remuneração – e por isso 

considerado próximo ao aspecto de comprometimento instrumental ligado à remuneração. 

Outro fator comumente associado à dimensão instrumental de comprometimento 

organizacional é o desenvolvimento profissional – ou a perspectiva dele – dentro da empresa. 

Ressalta-se que 37,5% dos entrevistados consideraria mudar para uma empresa que oferecesse 

maior oportunidade de desenvolvimento profissional. Um primeiro aspecto seriam as 

oportunidades de treinamento proporcionado ou pago pela organização (E04, E05 e E16), 

                                                 
7 Cabe ressaltar que a coleta de dados foi realizada antes da votação da reforma trabalhista ocorrida em 11 de 

julho de 2017, cuja validade iniciou apenas em 10 de novembro do mesmo ano. 
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considerando o treinamento é um aspecto tomado como RSE interna que inevitavelmente 

influencia o vínculo do empregado com a empresa da qual faz parte (TANNENBAUM et al., 

1991; BRAMMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; VYAS; SHRIVASTAVA, 2011; 

DUARTE; NEVES, 2012). Já a possibilidade de contratação em um cargo de nível superior em 

outra empresa (E02, E06, E13) são empregados contratados como nível médio, mas que, 

durante o tempo na empresa, finalizaram bacharelados em engenharia) é compreensível por 

pode estar relacionada tanto à perspectiva de reconhecimento por parte da empresa, pela 

ascensão de cargo, como pela perspectiva salarial. 

A identificação com valores da empresa (25%) e o orgulho de trabalhar na organização 

(25%), assim como o relacionamento com equipe e clima organizacional (18,75%) apareceram 

como dificultadores de uma decisão de saída, como pode-se perceber, de forma geral, pelos 

fragmentos de entrevista: 

O que seria mais difícil para mim abandonar a empresa seria a dinâmica de trabalho, 

os colegas, a equipe, porque eu me sinto muito bem e tenho muito orgulho de 

trabalhar aqui, porque não é fácil você encontrar uma empresa que você se 

identifique e acredite. Mas ainda ajuda a me manter aqui a possibilidade que temos 

de uma carreira no longo prazo, crescimento pessoal, e os benefícios trabalhistas. 

Francamente, eu sairia se conseguisse um emprego público que pagasse bem mais, do 

tipo estatutário, que tem maior estabilidade (E04, grifos do autor). 

Eu gosto muito de trabalhar aqui e me sinto orgulhoso, por tudo que a empresa 

representa e pela reputação que ela cultivou ao longo dos anos. Não tem um lugar que 

eu me identifique mais para trabalhar. Então eu não vejo como eu poderia ter um 

emprego melhor em outro lugar, em práticas trabalhistas, em oportunidades de 

ascensão na carreira, nem em espírito de equipe (E16). 

Verifica-se que os aspectos discutidos em relação à dimensão social da satisfação com 

o trabalho, no caso estudado, também se fazem presentes em cerca de um quarto dos 

entrevistados quanto se relacionam as vantagens e custos relacionados à permanência na 

empresa. Assim, se o comprometimento organizacional instrumental se refere à permanência 

na empresa porque “precisa” – em distinção ao que “quer” ou sente que “deve” – avalia-se que, 

embora o aspecto financeiro e práticas trabalhistas seja fundamental para a maioria – uma 

parcela significativa também se pauta por dimensões de representação social e reputação. 

Além disso, uma parcela muito significativa dos mencionou um aspecto de RSE 

interna dentre as vantagens de pertencer à organização e como importante na decisão de saída 

da empresa. Metade dos entrevistados (E03, E05, E06, E08, E09, E10, E14 e E16) fez referência 

à atuação, desempenho e cuidado por parte da empresa, com relação ao meio ambiente. Esse 

dado é surpreendente por colocar, na contabilidade mental da decisão de saída da empresa, a 

valorização dos aspectos de gestão ambiental, ainda mais do que identificado a partir da análise 



144 

 

bibliométrica, nas sessões 2.3 e 2.4 desse trabalho – sendo esse aspecto considerado mais 

importante na decisão de permanecer ou sair da empresa do que o orgulho ou a reputação. 

Como já visto no item 4.2.6, o cuidado com meio ambiente, independentemente de ser 

considerado no custo de saída da organização, foi altamente valorizado dentre as práticas de 

responsabilidade social percebidas nessa unidade de operações. Tal aspecto parece estar ligado 

ao local de atuação, sendo a região amazônica considerada como merecedora de atenção 

especial por parte da empresa – sendo que parte dos empregados consideraria desastroso 

qualquer incidente ambiental.  

A atuação social, seja apoio a causas ou projetos sociais com impacto nas comunidades 

apareceu de forma genérica, mais ainda assim mencionada por 31,25% dos entrevistados (E04, 

E05, E06, E08, E10) como diferencial que dificultaria a saída da organização, conforme 

exemplificado nos trechos abaixo. 

Então seria muito difícil para mim, porque o que a empresa faz em termos 

econômicos, de contribuição social e ambiental, dos projetos apoiados nas 

comunidades que precisam, e para a sociedade como um todo, interagindo bem com 

as redondezas e comunidades vizinhas. Eu só trocaria por outra empresa se percebesse 

uma empresa que fizesse melhor nesse sentido, tivesse um melhor desempenho social 

e ambiental, ou que pagasse muito mais do que me pagam aqui. Tão acho que seja 

fácil de achar nenhum desses depois critérios (E05, grifos do autor). 

Eu costumo dizer que eu me identifico com a empresa, e ela se identifica comigo. É 

importante esse alinhamento para que eu não tenha mudado de empresa todos esses 

anos. Princípios de segurança, meio ambiente, e responsabilidade social, os 

projetos e outras iniciativas que ajudam as comunidades carentes, isso é algo que 

não vejo em outras empresas. Isso somado ao um bom ambiente de trabalho, em que 

os nossos direitos enquanto empregado são respeitados, tornou difícil deixar a 

empresa antes que eu me aposente (E10, grifos do autor). 

Cabe ressaltar ainda que o aspecto de segurança das operações, apesar de não previsto 

inicialmente dentre os indicadores de RSE, apareceu recorrentemente nesse estudo, incluindo 

nesse item cujo objetivo era avaliar o comprometimento instrumental, tendo sido identificado 

em 25% dos entrevistados. Isso aponta uma importância significativa, no contexto da unidade 

estudada, para os empregados dessa organização. Uma hipótese provável para tal frequência de 

aparecimento do tema segurança ao tratar de aspectos de RSE dentro da empresa seria de que 

o mesmo está mais consolidado na cultura da empresa, e é facilmente correlacionado com a 

atuação em RSE, em especial à atuação ambiental. Outra possibilidade é, pelo impacto pessoal 

direto à vida dos entrevistados, que aqueles que trabalham na área de segurança ou em regime 

especial de campo, o tema goza de maior divulgação e aderência entre os empregados.  
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4 DISCUSSÃO 

 

Esta dissertação procura responder ao duplo objetivo de contribuir para um 

refinamento conceitual e metodológico no estudo do conceito de RSE – aprofundando a 

compreensão sobre as percepções realizadas pelos empregados a respeito de como as práticas 

de RSE suas atitudes com relação ao trabalho – e destacar aspectos de RSE que podem vir a 

serem utilizados pelas empresas de modo a potencializar a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional. 

O trabalho foi organizado em duas etapas. Na primeira, apresentou-se uma visão geral 

do trabalho teórico e empírico sobre RSE e sua relação com a satisfação no trabalho e 

compromisso organizacional, ressaltando desde o papel dos negócios na sociedade 

contemporânea, o histórico de implementação de práticas socialmente responsáveis nas 

empresas pelas empresas e as tendências e normas predominantemente relacionadas ao tema 

(CARROLL, 1999; WADDOCK, 2008) – sendo destacadas as conclusões dos principais 

estudos da literatura recente sobre o tema (BAKKER et al, 2005; HERRERA et al., 2011) e, 

mais especificamente, da relação entre os construtos estudados, por meio de análise 

bibliométrica (ASSUNÇÃO E QUELHAS, 2017a). 

A segunda etapa apresentou um estudo de caso único, empírico, exploratório e 

descritivo., que abordou as questões e objetivos específicos de pesquisa, desde a conceituação 

de RSE até a relação com as duas atitudes no trabalho que são de interesse da dissertação. 

A primeira parte desse estudo de caso contribuiu para caracterizar o significado social 

da RSE dentro da organização estudada, o que reflete a preocupação com o envolvimento das 

partes interessadas no desenvolvimento dos conceitos (MAIGNAN, 2001; MATTEN & 

MOON, 2005; DUARTE, MOURO & NEVES, 2010). Uma tarefa de associação livre foi a 

estratégia para coletar conceitos de RSE de 50 empregados (10%) da unidade de operações de 

uma empresa de energia (sendo que 16 participantes desse grupo foram escolhidos como 

entrevistados para a parte seguinte do estudo de caso). 

Os resultados dessa primeira parte permitiram concluir que os empregados percebem 

uma grande relação entre uma atuação socialmente responsável da empresa e o investimento 

em projetos sociais e projetos ambientais.  O concito de RSE para os empregados também está 

fortemente associado à atuação junto a comunidades vizinhas ou impactadas pela operação da 

empresa. Tal percepção condiz com a política de responsabilidade social da empresa, que 

prioriza justamente o processo de relacionamento comunitário. Além disso, parece vigorar que 

a percepção de investimento em projetos sociais e ambientais, assim como culturais e 
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esportivos, realizado por uma unidade de operações cuja abrangência de atuação compreender 

a região amazônica, deva estar ligado a iniciativas voltadas para comunidades – aspecto que é 

confirmado na segunda parte dos resultados (itens 4.3.1 e 4.3.3) – uma vez que há também a 

percepção de que os projetos sociais deveriam estar concentrados nessas localidades próximas 

à atuação da organização. 

Fica evidente a percepção de que uma empresa socialmente responsável deve ser capaz 

de cumprir seus compromissos financeiros sem se endividar, e além disso gerar benefícios 

sociais em termos de empregos e impostos. Isso é relevante para compreender o papel da 

dimensão econômica da RSE para a satisfação no trabalho e para o comprometimento afetivo 

dos empregados – uma vez que a contribuição econômica da empresa para o desenvolvimento 

do país é um fator relacionado pelos empregados a esses dois construtos. 

Os dados relacionados a investimento ou retorno da empresa para a sociedade, assim 

como o desenvolvimento econômico que tem como consequência geração de empregos e 

impostos, após a análise de conteúdo do significado da RSE para os empregados – e confirmado 

nas entrevistas a partir da análise dos principais aspectos que foram listados como importantes 

para a satisfação no trabalho, no item 4.4 –  reforçam a importância de uma “dimensão social” 

que contribuiria para a satisfação no trabalho (ASELAGE & EISENBERGER, 2003; 

DUARTE, 2011; LEE, AN E NOH, 2012), e que englobaria ainda a percepção de orgulho e 

prestigio por pertencer à organização, assim como à reputação dessa junto aos stakeholders. 

Na percepção geral dos empregados com relação ao que vem a ser RSE, predominaram 

aspectos de RSE externa – que denotam a relacionamento com as partes interessadas externas, 

em especial comunidades, organizações do terceiro setor e investidores –  do que dimensões de 

RSE interna – voltadas justamente para a gestão interna da empresa e que inclui a maioria dos 

aspectos voltados para os próprios empregados, como aspectos de gestão de recursos humanos, 

gerenciamento do capital humano, segurança operacional, meio ambiente, ética e transparência. 

Por outro lado, os temas ou noções menos mencionadas nas definições de RSE foram 

o relacionamento com fornecedores – um dado inicial que foi confirmado, com maior 

detalhamento, no item 4.3.4 do presente trabalho. 

Assim, os resultados permitam afirmar que, para os empregados, a RSE é representada 

como um construto multidimensional – assim como é tratado na literatura sobre o tema e pôde 

ser concluído também a partir dos resultados de outros estudos, analisados da etapa teórica 

dessa dissertação.  A concepção mais recorrente de RSE está ligada à noção de que a empresa 

apoie voluntariamente projetos de cunho social e ambiental, assim como cultural e esportivo, 

atuando junto a comunidades vizinhas, assim como apoio empresarial de causas sociais 
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(CARROLL, 1999; DAHLSTRUD, 2008; BRAMMER et al 2007; VALENTINE & 

FLEISCHMAN, 2008; VYAS & SHRIVASTAVA, 2011). Foram as noções de manutenção 

boa gestão ambiental, bom ambiente de trabalho, existência de normas ética e transparência (, 

assim como uma preocupação corporativa pelo bem-estar social e meio ambiente (PETERSON, 

2004; DAHLSTRUD, 2008; AL-BDOUR et al, 2010; DUARTE, MOURO & NEVES, 2010; 

ELLEMERS et al, 2011; GLAVAS & KELLEY, 2014). Também foi verificada a noção de que 

uma empresa socialmente responsável garante o respeito e a inclusão de pessoas com 

deficiência, e esforço para que haja equidade de gênero e raça (TURKER, 2009; DUARTE, 

MOURO & NEVES, 2010; VYAS & SHRIVASTAVA, 2011; ELLEMERS et al; 2011). Com 

menor frequência, foram associados aspectos econômicos (lucratividade e boa gestão 

empresarial) e questões mais propriamente trabalhistas, como remuneração e garantia de 

emprego (TURKER, 2009; DUARTE & NEVES, 2012; OMER FAROOQ et al, 2014). 

Seria surpreendente a noção de que o principal público das ações socialmente 

responsáveis mais frequentemente mencionadas pelos participantes seriam justamente as 

comunidades e, em segundo lugar, o meio ambiente, antes mesmo que os próprios empregados.  

Contudo, nessa discussão cabe inferir (para melhor exploração em estudos futuros) porque os 

aspectos e práticas de RSE interna – que, pela análise de conteúdo das entrevistas, foram 

avaliados como muito importantes para a satisfação no trabalho e as dimensões afetiva e 

normativa de comprometimento organizacional – pelo grupo de empregados entrevistados não 

foram predominantes também na percepção de RSE por parte do grupo mais amplo de 

empregados abordados com relação ao que vem a ser uma empresa socialmente responsável. 

Embora não seja possível afirmar que aspectos são a que causa tais percepções, 

analisando o contexto da organização da qual faz parte a unidade de operações abordada, é 

razoável articular que visibilidade alcançada pela publicidade ligada às seleções públicas de 

projetos, e à divulgação realizadas por esses mesmos – e que a empresa não divulga, nem 

internamente para seus empregados – outras práticas de RSE envolvidas no cumprimento de 

normas externas e política corporativa de responsabilidade social. Assim, nos últimos 10 anos, 

a empresa que integra o estudo de caso realizou substancial investimento em projetos sociais e 

ambientais, e a visibilidade alcançada pelos mesmos influencia a percepção dos empregados 

dessa unidade de negócios a respeito do que venha a ser RSE. 

Dessa forma, os resultados sugerem que a predominância de aspectos de RSE externa 

na definição dos empregados sobre uma empresa socialmente responsável8 – embora possam 

                                                 
8 Esse foi um dos aspectos levantados por Assunção e Quelhas (2017b) como importante para refinamento em 

futuros estudos. 
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estar relacionadas à ao orgulho e reputação da organização que contribui para o 

desenvolvimento das comunidades e da sociedade como um todo – parece igualmente 

pertinente apontar que os empregados não parecem estar sendo devidamente bem comunicados 

sobre os aspectos de RSE interna. Isso sugere que os mesmos não relacionam os aspectos de 

RSE interna à atuação socialmente responsável da empresa, por falta de conhecimento dessas 

práticas ou por fatores idiossincráticos (típicos do histórico e da cultura específica da 

organização), ou ainda por atribuírem tais práticas a outros processos internos da organização, 

tais como gestão de pessoas, governança corporativa e gestão ambiental – não conseguindo, 

portanto, relaciona-los como aspectos de responsabilidade social. 

Além disso, cabe ressaltar ainda, como conclusão dessa primeira parte do estudo de 

caso realizado, que a aplicação proposta da escala Perceived Corporate Social Responsibility 

Scale (PCSR-Scale) é relevante para entender empregados no contexto brasileiro, uma vez que 

todas foram mencionadas ao menos uma vez pelo conjunto de empregados participantes da 

pesquisa. As dimensões da PCSR-Scale mencionadas nas respostas de livre associação dos 

participantes são em grande maioria aquelas dos padrões e normas de responsabilidade social 

(CARROLL, 1999; WADDOCK, 2008; DUARTE & NEVES, 2012). 

A segunda parte do estudo de caso foi dedicada à análise de como as percepções de 

RSE estão relacionadas com a satisfação no trabalho e comprometimento organizacional, a 

partir1 de questionário baseado em dimensões da PCSR Scale.  

O indicador sobre treinamento e formação profissional, de acordo com a percepção 

dos empregados, mostrou-se relacionado ao desenvolvimento profissional, sensação de 

reconhecimento pessoal (no sentido do treinamento como recompensa por desempenho 

individual) e motivação para o trabalho, fatores motivacionais classicamente vinculados à 

satisfação para o trabalho (HERZBERG, 1968; NYQUIST, HITCHCOCK & TEHERANI, 

2000; HAGEDORN, 2000) – mostrando como ações de RSE interna da empresa nesse sentido 

tem potencial para aumentar esse construto nos empregados. Nas entrevistas também foi 

verificada a relação desse indicador assim como também a um sentimento mais difuso de 

identificação e orgulho com relação à empresa – que por sua vez relacionam-se positivamente 

com a dimensão afetiva do comprometimento organizacional. 

A remuneração aparece na percepção dos empregados como principal fator com 

relação ao indicador de cumprimento de legislação trabalhista, o que reforça a perspectiva desse 

indicador como diretamente relacionado ao comprometimento organizacional instrumental. 

Isso não é necessariamente surpreendente, uma vez que uma prática incluída nesta dimensão é 
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o pagamento de salários e benefícios, sendo esse um aspecto considerado também na avaliação 

de saída da organização pelos indivíduos instrumentalmente comprometidos (DUARTE, 2011).   

Tal fator também influenciou diretamente na satisfação no trabalho dos entrevistados, na 

medida em que se constitui como gerador de insatisfação no caso de falta de pagamento ou 

diminuição da remuneração. 

Na medida em que, na percepção dos empregados, a avaliação de práticas trabalhistas 

acabou por incluir, no presente estudo, ao tratamento recebido pelos prestadores de serviços, as 

práticas trabalhistas acabam por influenciar, de forma moderada (uma vez que não foi 

apresentada por todos os entrevistados), também o comprometimento afetivo dos empregados, 

por afetar a percepção de justiça organizacional, a identificação com a organização e a avaliação 

das condições de trabalho – conforme já foi sugerido em diferentes estudos por Meyer et al 

(2002), De Roeck (2014) e Cheng (2015). A melhoria, por parte das organizações, da gestão 

dos aspectos trabalhistas nos contratos envolvendo prestadores de serviços, poderia, portanto, 

gerar impacto positivo percepção dos empregados com relação ao ambiente organizacional. 

No caso do indicador que avalia o respeito à pessoa com deficiência e equidade de 

gênero e raça, a avaliação predominante dos empregados é de que a empresa demonstra bom 

desempenho nesse sentido, sendo identificado ainda o impacto do desempenho corporativo na 

dimensão afetiva do comprometimento organizacional, assim como da satisfação com o 

trabalho. Na medida em que a organização se comporta de acordo com as expectativas dos 

empregados, preenchendo suas necessidades emocionais, é possível aumentar o 

comprometimento afetivo desse empregado para com a organização (MEYER, 2002; RUPP, 

2006; ALI et al, 2010; TZINER, 2011). Destaca-se entre os aspectos observados nesse estudo 

a percepção de que há punições para os casos de desrespeito, e a avaliação positiva a respeito 

da ocupação de cargos de liderança por mulheres.  

Contudo, os resultados sugerem que os aspectos ligados ao indicador, apesar de terem 

uma boa avaliação na organização estudada, carecem de maior comunicação para os 

empregados, especialmente nos aspectos que dizem respeito à existência de programas 

corporativos voltados para promoção da equidade de gênero e raça, casos de violações desses 

direitos identificados e punições aplicadas – que tende a ser relevante para as dimensões afetiva 

e normativa do comprometimento organizacional  (ASELAGE & EISENBERGER, 2003). Esse 

ponto de atenção identificado na pesquisa, que parece relacionado ao fator mediacional da 

comunicação e da imagem corporativa, é trabalhado por Duarte e Neves (2011), na medida em 

que uma imagem organizacional que incorpore aspectos de RSE para os empregados tende a 

ser preditor de maior satisfação e comprometimento por parte dos empregados. 
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Com relação ao indicador de comportamento ético e conduta, foi identificada forte 

relação do tema tanto com a satisfação no trabalho quanto com o comprometimento 

organizacional em sua dimensão normativa e afetiva. Os casos de corrupção são percebidos 

como geradores de vergonha e desmotivação, prejudicando o clima organizacional e avaliação 

de que há justiça na organização, tal qual outros estudos identificados na literatura (DAWKINS 

& LEWIS, 2003; COLLIER & ESTEBAN, 2007; VALENTINE & FLEISCHMAN, 2008; 

DAVIES & CRANE, 2010; GODOS-DÍEZ, FERNÁNDEZ-GAGO & MARTÍNEZ, 2011).  

Diferentemente do estudo de Valentine e Fleishman (2008), no presente estudo não foi 

percebida relação entre a existência e disponibilização de treinamentos a respeito do tema e a 

percepção de ética por parte da organização. Uma explicação possível é de que a rejeição do 

formato de treinamento obrigatório e em EAD gera resistência nos empregados, de forma que 

é percebido mais como obrigação do que como aspecto que tornará a empresa mais ética. Não 

existe, ainda na percepção dos empregados, ampla divulgação da companhia com relação ao 

tratamento das denúncias de violações éticas e punições aplicadas, o que seria uma 

recomendação para melhorar a imagem organizacional junto aos empregados nesse tema. 

O indicador de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, por sua vez, foi relacionado 

diretamente à satisfação no trabalho, não demonstrando influência significativa nas dimensões 

de comprometimento organizacional – nem mesmo na instrumental, que compreende 

principalmente vantagens de pertencer à organização. Muito embora tenha sido considerado 

como importante por todos os entrevistados, parece estar mais relacionado aos fatores 

higiênicos, ou seja, que diminuem a insatisfação com as condições de trabalho – na medida em 

que, na organização, as questões relativas a esse tema, na percepção dos empregados, são 

resolvidas diretamente com os superiores imediatos sem a existência de programa corporativo 

específico para o tema. Contudo, analisando em conjunto com a visão dos empregados do que 

vem a ser uma empresa socialmente responsável, é possível sugerir que os empregados 

abordados no estudo tenham tido dificuldade em relacionar o equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional enquanto aspecto de RSE, o que até certo ponto pode ser consequência da falta de 

abordagem do tema, de forma integrada, junto aos empregados. 

No que se refere ao indicador de cuidado com o meio ambiente, o mesmo demonstrou 

relação com a satisfação no trabalho e com as dimensões afetiva e normativa de compromisso 

organizacional. A explicação para a influencia na satisfação no trabalho seria justamente a 

importância dada pela conexão do tema com o trabalho em si executado pelos entrevistados, 

principalmente aqueles que trabalham em regime de campo e estão constantemente se 

preocupando com possíveis impactos ambientais das operações. 
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Na medida em é percebido o bom desempenho da empresa com relação ao tema, cresce 

a percepção de importância da gestão dos aspectos ambientais, influenciando na identificação 

afetiva e no orgulho de trabalhar na empresa, refletindo em comprometimento afetivo – e sendo 

identificada a associação de impactos ambientais negativos com relatos de vergonha, frustração, 

e imagem negativa da organização. 

Por outro lado, uma gestão eficiente e sem impactos, nos trechos destacados, é 

relacionada ao senso de dever, obrigação, orgulho, satisfação e compromisso – refletindo o 

comprometimento organizacional, que estimula os empregados a serem leais à organização e 

seguirem sempre os procedimentos fixados pela empresa com relação ao tema. Outro dado a 

ser considerado para entender a importância do tema para o comprometimento dos empregados, 

especificamente na unidade de operações estudada, se daria em função de a mesma operar em 

ambiente amazônico, o que aumentaria a pressão social e a importância percebida na 

preservação das operações localizadas nesse ecossistema. 

Já os resultados do indicador voltado para investimento em projetos sociais sugerem 

influência dessa prática de RSE externa na satisfação no trabalho e no comprometimento 

afetivo, justamente pela percepção de bem-estar em pertencer a uma organização que contribui 

para o desenvolvimento social e, mais especificamente, nas regiões onde a mesma atua. Os 

resultados do presente estudo reforçam aqueles obtidos por Aselage e a Eisenberger (2003) e 

Lee, An e Noh, (2012), no sentido de que a satisfação no trabalho seja influenciada por prestígio 

ocupacional e percepção de importância socioeconômica da organização, conferindo um status 

social que funcionaria como catalizador (embora não um mediador determinante) da satisfação 

com o trabalho (HAGEDORN, 2000), contribuindo ainda para o orgulho, identificação e desejo 

de pertença à organização – que refletem o comprometimento afetivo. 

Contudo, como ressaltam Lee, An e Noh, (2012), essa percepção seria comparativa 

com relação a outras organizações ou com o contexto no qual a organização se encontra num 

dado momento. Nesse sentido, no presente estudo, não se verificou relação entre a robustez nos 

valores investidos em projetos sociais e os construtos analisados. Pelo contrário, a maioria dos 

entrevistados demonstrou compreender que o volume de investimento social varie conforme as 

possibilidades financeiras da organização, sem indicativo de que sua percepção se alteraria em 

função de redução do investimento em projetos sociais. Em vez disso, os resultados sugerem, 

que, para aumentar a satisfação e o comprometimento afetivo, é mais eficaz que os projetos 

sejam concentrados nas proximidades da área de atuação da organização. 

No caso do indicador de apoio a causas sociais, a avaliação precisa da influência foi 

prejudicada por não haver total compreensão por parte dos entrevistados do que são e quais 
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seriam as causas sociais apoiadas pela organização abordada. Os entrevistados tiveram 

dificuldade para relacionar as causas sociais apoiadas pela empresa às suas rotinas de trabalho 

– apesar de algumas delas, como a equidade de gênero e raça, serem diretamente relacionadas 

ao mundo do trabalho. Os resultados parecem sugerir que o apoio às causas sociais em relação 

fraca ou moderada com o comprometimento organizacional afetivo, em função da potencial 

promoção de identificação por parte dos empregados com relação aos objetivos da empresa, 

especialmente quanto é demonstrado pela alta administração da empresa. 

No caso do relacionamento comunitário, os resultados sugerem que haja impacto desse 

indicador na satisfação do trabalho dos funcionários, em especial daqueles que realizam algum 

tipo de trabalho externo e/ou que envolve esse público – sendo que a baixa reputação junto às 

comunidades pode servir como preditor ou fator contribuindo para a insatisfação desse grupo, 

podendo então ser considerada no escopo dos fatores higiênicos (HERZBERG, 1968). Assim, 

pode-se hipotetizar ainda que um maior envolvimento dos empregados nas atividades de 

relacionamento comunitário pode influenciar a percepção dos empregados com relação à 

atuação da empresa junto às comunidades – favorecendo a percepção da relação entre essas 

atividades e o trabalho em si desempenhado pelo empregado. 

Uma vez que foi verificado que o relacionamento comunitário influi na percepção de 

reputação que o empregado nutre da empresa, os resultados sugerem também uma relação entre 

tal prática de RSE e o comprometimento organizacional afetivo. Na medida em que seja bem 

vista pelas comunidades, isso parece contribuir para a percepção de prestígio, identificação, 

orgulho e desejo de pertença à organização. Nesse indicador também houve muita associação 

com o investimento em projetos sociais, sugerindo que os dois possam variar juntos na 

percepção dos empregos e contribuir de forma semelhante com os mesmos construtos – 

principalmente considerando a percepção de parte dos empregados de que o investimento social 

deveria ser concentrado nas comunidades próximas da área de atuação da organização. 

Com relação ao indicador de desenvolvimento de fornecedores, não foi 

significativamente mencionada importância do tema de modo que pudesse impactar a satisfação 

no trabalho ou o comprometimento dos empregados. A exceção parece ser com a parcela dos 

empregados que consideram o tema importante por, em alguma medida, trabalharem com 

gestão administrativa de contratos, que consideram o tema importante para o aspecto do 

trabalho em si (por conseguinte, potencialmente impactante da satisfação no trabalho), sem, 

contudo, haver consenso em torno de se os fornecedores deveriam ser alvo de ações de 

desenvolvimento ou deveriam se estruturar por conta própria. Assim, a partir dos resultados 
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dessa pesquisa, não se pode sugerir que esse indicador tenha influência significativa sobre o 

comprometimento organizacional ou na satisfação com o trabalho. 

Com relação ao último indicador de práticas de RSE, a rentabilidade e lucratividade, 

confirmou-se o que era esperado a partir da revisão da literatura, considerando que foi 

identificado pela análise de conteúdo a relação entre os resultados econômicos da empresa com 

a dimensão instrumental de comprometimento organizacional (PÉREZ-RAMOS, 1990; 

MEYER et al, 2002; ZANELLI, BORGES-ANDRADE & BASTOS, 2014), sendo que tal 

influencia, a partir da análise de conteúdo realizada, foi considerada moderada. Parte dos 

participantes da pesquisa relacionou a lucratividade da empresa com melhores perspectivas 

salariais, pagamento de bônus e participação em lucros – além de, em sentido mais geral, terem 

relacionado esse aspecto a uma expectativa de continuidade de operações da empresa e de 

estabilidade e segurança no emprego. 

Mais do que a dimensão instrumental, ficou evidente nos resultados o vínculo entre a 

rentabilidade da empresa e aspectos emocionais – satisfação, realização, prestígio, expectativa, 

segurança, desenvolvimento pessoal – que evidenciam a relação entre rentabilidade e 

lucratividade com a satisfação e com o comprometimento afetivo. Contudo, tal aspecto pode 

ser ainda complementado pela noção de que determinados cortes de custos – medidas 

frequentemente identificadas como favorecedoras de rentabilidade – podem prejudicar esse 

comprometimento afetivo na medida em que frustram expectativas com os empregados com 

relação à organização, tais como descontinuidade de projetos sociais e presença nas 

comunidades (LEE, AN & NOH, 2012). 

Com relação à satisfação no trabalho, os resultados podem ser avaliados pela 

perspectiva de que o impacto verificado os empregados em função da falta de lucratividade da 

empresa – insatisfação, frustração, desapontamento, decepção, desmotivação – podem ser 

explicados pelos fatores higiênicos – tais como a lucratividade, a gestão empresarial e 

benefícios e incentivos (HERZBERG, 1968; SPECTOR, 1997; NYQUIST, HITCHCOCK & 

TEHERANI, 2000). Constatou-se, então, que a ausência de prejuízo parece influir sobre a 

ausência de insatisfação no trabalho. 

Os resultados parecem sugerir que, na relação entre lucratividade e satisfação e 

comprometimento efetivo, na percepção dos empregados pouco considera que o lucro da 

companhia sofre influência de diversos outros fatores que estão para além da produção –que 

poderia ser uma consequência mais direta do esforço dos empregados – tais como variações no 

preço dos produtos, mudanças em tributação, depreciação e impairment de ativos, amortização 

de dívidas e pagamento de multas. 
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Considerando os resultados até aqui apresentados nessa dissertação, fica evidenciado 

que os principais aspectos que impactaram a satisfação no trabalho, a perspectiva dos 

participantes nesse estudo de caso (trabalho em si, relação com colegas de equipe, remuneração, 

estabilidade e condições de trabalho) não estão diretamente relacionados a práticas de RSE – a 

exceção do indicador de práticas trabalhistas, que incluiria praticamente aspectos de 

remuneração, estabilidade e condições de trabalho. 

Os demais indicadores de RSE aparecem após os aspectos internos da empresa 

tradicionalmente relacionados com satisfação no trabalho. O principal deles é a atuação 

ambiental da empresa é um fator de RSE interna, o indicador de cuidado com o meio ambiente. 

A atuação ambiental da empresa, conforme exposto nos resultados, é um aspecto que foi 

considerado de fundamental importância por todos os entrevistados. Dada a presença na 

Amazônia, e os cuidados específicos da unidade em sua operação relacionada aos aspectos 

ambientais, os dados sugerem um maior cuidado com aspectos de gestão ambiental da empresa 

– mas que precisaria ser objeto de este em outros contextos para que se pudesse afirmar o 

mesmo de forma geral para toda a organização, considerando unidades de operações localizadas 

em diferentes regiões do Brasil. 

Esses dois aspectos de RSE interna, práticas trabalhistas e cuidado com o meio 

ambiente, foram os aspectos de RSE mais valorizados pela força de trabalho, o que suporta a 

hipótese de que os aspectos de RSE interna seriam mais importantes para a satisfação no 

trabalho do que os aspectos de RSE externa. Assim, percebe-se que nos resultados da análise 

de conteúdo, todos os indicadores de RSE interna puderam ser relacionados à satisfação no 

trabalho. Já no caso dos indicadores de RSE externa, para dois deles – apoio a causas sociais e 

desenvolvimento de fornecedores – a análise de conteúdo realizada não encontrou indicativo 

de que haja influência significativa na satisfação no trabalho. 

Por isso, para fins de análise nessa dissertação e acompanhamento das hipóteses 

propostas no item 1.6 dessa dissertação, considerou-se que os indicadores de RSE interna 

tiveram maior influência sobre a satisfação no trabalho, quando comparados aos indicadores de 

RSE externa. 

Além disso, os entrevistados pouco associaram espontaneamente aspectos de RSE 

externa àqueles mais ligados às percepções de satisfação no trabalho, sendo que os fatores mais 

importantes em destaque foram o relacionamento com as comunidades e o investimento em 

projetos sociais. Não houve menções a apoio a causas sociais e desenvolvimento de 

fornecedores, o que, no escopo do presente estudo de caso, leva a supor que sejam os fatores de 

RSE que menos influenciem a satisfação no trabalho. 
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Por outro lado, alguns fatores relacionados à dimensão social da satisfação com o 

trabalho (ASELAGE & EISENBERGER, 2003; LEE, AN & NOH, 2012), que envolve 

principalmente a reputação da organização, o prestígio do pertencimento e a percepção sobre a 

atuação em RSE externa. De forma indireta, podem ser inferidos que o desenvolvimento ligado 

aos projetos sociais, assim como o relacionamento com as comunidades, está ligado ao 

identificação e orgulho de pertencer à empresa. Assim, no caso da satisfação com o trabalho, a 

atuação organizacional sobre aspectos de RSE interna seria melhor preditor de aumento nesse 

construto, conforme resultados já identificados na primeira etapa da pesquisa, correspondente 

à análise de literatura sobre o tema (PETERSON, 2004; TUCKER, 2009; DUARTE, 2011; 

TZINER et al, 2011; VYAS & SHRIVASTAVA, 2011; OMER FAROOQ et al; 2014). 

Por outro lado, a análise da importância geral dos aspectos e RSE deve ser feita 

considerando as diferenças verificadas na sua influência sobre cada uma das dimensões – 

afetiva, normativa e instrumental – abordadas nessa dissertação. 

No caso da dimensão afetiva do comprometimento organizacional, prevaleceram 

como mais influentes, a partir da análise de conteúdo realizada, os indicadores de RSE externa 

– dentre os quais apenas o desenvolvimento de fornecedores não foi identificado como 

relacionado à dimensão afetiva – em comparação aos indicadores de RSE interna – dentre os 

quais apenas treinamento e formação; respeito à pessoa deficiência e equidade de gênero e raça; 

e cuidado com o meio ambiente apresentaram influência. 

De forma geral, a percepção de importância das práticas de RSE como um retorno para 

a sociedade – em uma referência mais geral às práticas de RSE externa, tais como projetos 

sociais – foi o aspecto mais valorizado na análise do sentimento percebido pelos empregados 

com relação à empresa, sendo um segundo fator de RSE mais importante nesse sentido os 

benefícios gerados pelas comunidades. Isso parece estar também relacionado ao orgulho com 

relação à empresa e, para parte dos entrevistados, isso também está intimamente ligado à 

contribuição social que a empresa dá para o desenvolvimento do país – onde as ações de RSE 

externa aparecem como uma forma importante de contribuição empresarial para a sociedade. 

Nesse sentido, os fatores que impactam prioritariamente o comprometimento afetivo 

são diferentes daqueles que tem maior influência sobre a satisfação com o trabalho. Por outro 

lado, o fator de RSE interna considerado mais importante para a forma como os empregados se 

sentem com relação à empresa também impacta significativamente a satisfação no trabalho, que 

foi o cuidado com o meio ambiente – o que, como já discutido nessa dissertação, é impactado 

pelo fato de a unidade de operações analisada ser localizada no ecossistema amazônico. 
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Com relação ao comprometimento organizacional normativo, a análise de conteúdo 

não identificou qualquer influência dos indicadores de RSE externa sobre essa dimensão, sendo 

que foram apenas quatro dos indicadores de RSE interna que apresentaram influência sobre o 

construto – comportamento ético e conduta; cumprimento da legislação trabalhista; respeito à 

pessoa com deficiência e equidade de gênero e raça; e cuidado com o meio ambiente. 

Os resultados da análise de conteúdo indicam que os aspectos de ética e conduta são 

os que tem maior influência sobre o comprometimento normativo. As práticas relacionadas à 

ética, assim como combate e prevenção à corrupção mostraram-se fatores de identificação do 

empregado com relação à organização, fundamentais para a percepção de justiça organizacional 

– uma vez que o sentimento de dever com relação à organização parece, de acordo com a 

literatura e a pesquisa realizada, estar fortemente relacionado à percepção de que existem 

normas vigentes que orientem e requeiram dos empregados determinado tipo de conduta e 

atuem de forma a promover a identificação com valores que remetam ao tema, e/ou ainda a 

coibir ou punir aqueles que infringem tais normas e regulamentos (PETERSON, 2004; RUPP, 

2006; VALENTINE E FLEISCHMAN, 2008; AL-BDOUR, NASRUDDIN & LIN, 2010; 

ELLEMERS, 2011; DE ROECK, 2014; GLAVAS & KELLEY, 2014; CHEN, et al, 2015). 

Outro fator importante a considerar no impacto dos aspectos de RSE no 

comprometimento organizacional é a questão do respeito a práticas trabalhistas. Da mesma 

forma, desrespeito ou discriminação por gênero ou raça parece ter efeito semelhante, conforme 

sugerido pelos resultados da análise de conteúdo, a partir da percepção de percepção de justiça 

e correção por parte da organização (BRAMMER, MILLINTON & RAYTON, 2007; SHEN, 

JIUHUA & ZHU, 2011; TZINER ET AL, 2011; BAUMAN & SKITKA, 2012). 

Com relação à última dimensão, de comprometimento instrumental, os resultados da 

análise de conteúdo apontam que apenas dois indicadores de RSE na presente pesquisa 

apresentam influência sobre o construto, sendo um de RSE interna – práticas trabalhistas – e 

outro de externa – rentabilidade e lucratividade. Apesar de, aparentemente, ser pequena a 

influência de aspectos de RSE sobre essa dimensão, tal resultado se apresenta bastante alinhado 

com relação à literatura pesquisada, em função de serem justamente esses indicadores que, 

direta ou indiretamente, estão vinculados às vantagens e recompensas da condição de 

pertencimento dentro da organização (MEYER & ALLEN, 1991; ZANELLI, BORGES-

ANDRADE & BASTOS, 2014). 

As práticas trabalhistas – especialmente no que tange remuneração e benefícios – são 

a principal influência no comprometimento instrumental. A análise de conteúdo sugere ainda 

que a lucratividade da empresa é percebida como consequência direta do empenho individual 
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ou coletivo dos empregados (mesmo que dependa de diversos outros fatores), estando 

relacionada ainda à concessão de benefícios e remuneração, manifestadas pelo Acordo Coletivo 

de Trabalho e Participação nos Lucros e Resultados (PÉREZ-RAMOS, 1990). 

Tais fatores também são os principais relacionados à decisão de deixar a empresa, na 

qual a remuneração e as práticas trabalhistas são o principal fator de influência, juntamente com 

oportunidades de desenvolvimento profissional, que é outro fator instrumental que influencia 

vantagens pessoais de pertença organização, relacionada com o investimento em si mesmo, 

fator classicamente relacionado ao comprometimento instrumental. 

Contudo, cabe a ressalva de que, embora os principais fatores associados ao custo de 

saída sejam instrumentais, no presente estudo de caso esses não são os únicos fatores 

apresentados pelos empregados. Tais fatores, em vez de serem interpretados como influentes 

no comprometimento instrumental – detalhado no item 4.3 desse trabalho – sugerem mais que 

os aspectos instrumentais ou calculativos, embora predominantes, não sejam os únicos a 

influenciar o custo de saída da organização. Assim, aspectos de comprometimento afetivo, no 

presente estudo de caso, também influenciaram decisão de saída da organização estudada. 

 

4.1 PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA GESTÃO 

 

Diante do exposto nessa discussão dos resultados, serão apresentados nos próximos 

tópicos – de modo a concluir o objetivo específico número quatro dessa dissertação –  as 

“Diretrizes de RSE para aumentar a satisfação e o comprometimento dos empregados”. As 

recomendações estão respaldadas na análise de conteúdo realizada, assim como na avaliação 

daqueles aspectos que demonstraram, no estudo de caso realizado, maior influência no aumento 

da satisfação no trabalho e comprometimento organizacional. 

 

5.1.1 Treinamento introdutório à RSE para todos os empregados da organização 
 

Considerando a análise bibliométrica (item 2.4) e a análise dos resultados – mais 

especificamente dos itens 4.1 e 4.2.1 – fica evidente o desconhecimento de boa parte dos 

empregados com relação a muitos dos temas que formam o escopo da responsabilidade social 

nas empresas, e o posicionamento e a atuação da organização estudada com relação a esses 

temas – que refletem, todos eles, aspectos de normas e objetivos de reponsabilidade social para 

as organizações. O oferecimento de uma carteira de cursos ligados à RSE – e, em especial, um 

curso introdutório geral sobre conceitos e atuação socialmente responsável – seria providencial 
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para aumentar o nível de entendimento de diversas ações da empresa como sendo iniciativas 

relacionadas a uma atuação socialmente responsável, assim como para nivelar um mínimo 

necessário de conhecimentos a respeito dessas iniciativas. 

Iniciativa pode ser realizada por meio de Educação a Distância - EAD, de modo a 

garantir, com custos mais baixos, o treinamento de todos os empregados e prestadores de 

serviços da organização, oferecendo novas turmas virtuais conforme a demanda e a rotatividade 

na organização. O conteúdo programático do curso pode ser embasado no item 2.1, abordando 

a evolução da RSE no contexto mundial e brasileiro, as pressões de stakeholders com relação à 

RSE que incidem sobre as organizações, assim como as principais tendências, acordos políticas 

e normas nesse campo de estudos. 

Tal estratégia permite ainda que a capacitação seja realizada por empregados que 

trabalham em unidades de operações distantes dos centros de treinamento da organização e/ou 

trabalham em regimes diferenciados que incluam situação de confinamento ou atuação em áreas 

isoladas – como é justamente o caso estudado nessa dissertação. 

 

5.1.2. Adoção de anexo de RSE para fiscalizar a aplicação de práticas trabalhistas 

 

Essa diretriz visa contribui para o atendimento tanto das questões de RSE interna que 

impactam a satisfação no trabalho e comprometimento normativo dos empregados, a partir da 

percepção de aumento da justiça organizacional, a partir de aspectos levantados nos itens 4.2.2. 

e 4.3.4 do presente trabalho. Entendendo que a percepção de assimetrias no respeito a práticas 

trabalhistas verificada entre empregados e prestadores de serviços tem potencial para 

influenciar negativamente, a fiscalização das práticas trabalhistas nos contratos com 

fornecedores visa promover processos que promovem o respeito à legislação vigente, a ética e 

integridade nas relações trabalhistas e a adoção de práticas mundialmente aceitas em temas 

como direitos trabalhistas, direitos humanos, diversidade humana e combate à discriminação. 

Recomenda-se ainda a utilização de um anexo de RSE nos contratos, na qual por meio 

de auditorias internas e externas, poder-se-ia verificar o cumprimento de todas as exigências 

estabelecidas nas políticas internas da organização contratante, para que sejam respeitadas pela 

organização contratada com a sua própria força de trabalho. Dessa forma, as empresas 

contratadas poderiam ser avaliadas em seu desempenho nos quesitos desse anexo de RSE, 

garantindo que sejam aplicados padrões que diminuam a percepção dos empregados de que os 

prestadores de serviços não recebem tratamento justo. 
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5.1.3 Plano de comunicação para ações de diversidade e combate à discriminação 
 

No caso estudado, a percepção da maioria dos participantes é de que existe respeito 

aos princípios de diversidade de gênero e raça, e que casos de descumprimento desses preceitos 

são isolados e não tratados com leniência por parte da organização. Contudo, verifica-se baixo 

conhecimento das ações da empresa para promoção da diversidade. Por isso, coloca-se como 

diretriz a execução de um plano de comunicação que nivele o conhecimento dos empregados 

sobre as políticas, normas e melhores práticas da organização no respeito e promoção da 

diversidade de gênero e raça. O plano incluiria ainda acompanhamento e atualização periódica, 

para os empregados da organização, das ações tomadas para coibir, contingenciar e punir casos 

de desrespeito e discriminação por gênero, raça ou deficiência. 

 

 

5.1.4 Reportes periódicos da apuração de violações éticas e casos de corrupção 

 

Mesmo quando existem orientações e padrões corporativos relacionados à ética e 

conduta, com realizados treinamentos sobre prevenção à corrupção, o tratamento do tema não 

estaria completo, para os empregados, sem a aplicação de medidas punitivas e sanções para 

pessoas físicas e jurídicas que cometem tais violações. Assim, tanto a percepção de justiça 

organizacional, que influencia a satisfação no trabalho, quanto o comprometimento normativo 

pode ser aumentado na medida em que a empresa demonstre que está realizando ações para 

apuração e punição de violações éticas e casos de corrupção na organização. 

Esse ponto já é cobrado das empresas que emitem relatórios de sustentabilidade – o 

indicador GRI-G4 “SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas” (GLOBAL 

REPORTING INICIATIVE, 2011) é comumente reportado de forma voluntária (mas nem 

sempre completa) pelas organizações. Contudo, para os empregados é pertinente que, além de 

uma boa gestão sobre o tema, as organizações realizem atualizações periódicas sobre as sanções 

aplicadas quando há desrespeito a padrões éticos ou de prevenção à corrupção. 

Tais reportes deveriam incluir inclusive, na medida do que for permitido no curso de 

eventual investigação de crimes, as aplicadas a fornecedores e membros da alta administração 

da empresa (ainda que não sejam plenamente identificados). Preferencialmente, além de 

relatórios consolidados, a empresa deve montar uma estratégia para comunicação eficaz desses 

conteúdos como, por exemplo, newsletter periódica da área de conformidade organizacional 

e/ou comissão de ética, ou ainda uma página especialmente dedicada na intranet da empresa. 
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5.1.5 Plano de comunicação para aspectos de segurança e gestão ambiental 

 

A percepção de impactos ambientais negativos foi associada a relatos de vergonha, 

frustração, insatisfação e baixa reputação da empresa por parte do empregado. Por outro lado, 

a gestão eficiente dos impactos ambientais é relacionada ao orgulho de pertencimento e 

comprometimento organizacional normativo. 

A segurança operacional – apesar de não estar comumente associada no escopo dos 

guias e normas de RSE, aparecendo de forma espontânea na fala dos entrevistados nesse 

trabalho – foi comumente associada ao longo do trabalho à gestão dos aspectos ambientais, e 

também parece estar relacionado aos fatores higiênicos que, quando apresentam baixo 

desempenho, tem como efeito a desmotivação do trabalhador e a diminuição da intenção de 

permanecer na empresa.  

Conforme os itens 4.4 e 4.5, uma percepção de boa gestão de aspectos de segurança 

operacional e meio ambiente parece potencializar tanto a satisfação no trabalho como as três 

dimensões de comprometimento organizacional. Assim, um conjunto de ações planejadas e 

organizadas de comunicação e gestão de segurança e meio ambiente – de modo tanto a 

incentivar padrões e normas de cuidado com a segurança e o meio ambiente, quanto difundindo 

bons resultados e melhores práticas nesses depois campos – deve ser uma diretriz para aumentar 

o bem-estar no trabalho, o orgulho e o sentimento de pertença à organização. 

 

5.1.6 Concentrar o investimento em projetos sociais na área de influência 
 

Os resultados mostram que a percepção dos projetos sociais influi no sentimento de e 

na opinião que o empregado tem sobre a empresa, sendo importante para o orgulho, 

identificação com valores organizacionais e bem-estar no trabalho. Por outro lado, em que pese 

os empregados reconhecerem como robusto o portfólio de investimento social da organização 

estudada, o volume dos investimentos parece ser menos importante do que a percepção de 

impacto social positivo dos projetos sobre os quais o empregado tem conhecimento e que são 

apoiados pela empresa. 

No presente estudo de caso, os empregados parecem compreender bem as flutuações 

no volume de investimento em projetos sociais em função da situação financeira da empresa 

num determinado momento. Então, os resultados sugerem que é melhor investir de forma mais 

eficaz, procurando causar impactos sociais positivos na área de influência das unidades de 

operações. Parte dos empregados esperam também maiores informações da empresa no sentido 
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de justificar o investimento em determinados projetos, questionando a necessidade da escolha 

de investimento em projetos desvinculados do negócio ou das áreas onde a empresa atua. 

Adotando como diretriz a concentração do portfólio em projetos sociais próximos das 

unidades de operações, e informando os empregados sobre atividades e resultados desses 

projetos, é mais provável que as organizações obtenham impactos positivos na satisfação do 

empregado em pertencer à organização, assim como seu comprometimento em termos afetivos 

– identificação, desejo de contribuir, sentimento de orgulho em pertencer.  

É importante, contudo, que fique claro também para os empregados qual a relação 

entre os projetos apoiados e os problemas sociais que se objetiva resolver, na medida do 

possível relacionando os resultados dos primeiros sobre esses últimos. Por isso, item deve ser 

integrado à próxima diretriz, ou seja, deve-se procurar relacionar os resultados dos projetos às 

causas sociais com as quais a empresa se compromete. Assim, relacionando esses dois 

construtos, contribui-se para a percepção de que a RSE realmente é gerida de forma integrada 

na organização, desde a concepção das políticas e causas sociais defendidas pela empresa, até 

as ações sociais patrocinadas que o empregado consegue perceber nas imediações do seu local 

de trabalho. 

 

5.1.7 Plano de comunicação para causas sociais apoiadas pela empresa 
 

Verificou-se ao longo do trabalho que os empregados pouco relacionaram o conceito 

de RSE, tal qual percebido por eles, a causas sociais nas quais a organização está envolvida. 

Considerando que, na organização estudada, existe apoio corporativo em documentos públicos 

da empresa às causas sociais, a grande questão verificada parece ser a necessidade de aumentar 

o conhecimento dos empregados sobre o tema. 

Os resultados sugerem que o ponto fundamental que as empresas precisam trabalhar 

nesse sentido, para impactar a satisfação e o comprometimento dos empregados, consiste em 

comunicar e esclarecer: o que são causas sociais; que causas sociais a empresa apoia ou é 

comprometida; quais as ações efetivas  da empresa (tanto de RSE interna quanto de RSE 

externa) estão ligadas àquelas causas apoiadas; e quais resultados foram obtidos por tais 

iniciativas e como esses resultados se relacionam com o cumprimento de metas da empresa 

relacionadas às causas sociais apoiadas. 

Faz-se como diretriz a manutenção de um plano de comunicação que aborde esses 

pontos junto aos empregados. Pensando em termos de impacto nos empregados, quando a 

empresa está, como verificado nesse estudo de caso, apoiando causas sociais de forma 
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corporativa – dentre elas, equidade de gênero e raça, educação profissionalizante, direitos das 

crianças e adolescentes, preservação de espécies ameaçadas – mas não está comunicando 

eficazmente esse esforço para seus empregados (a ponto de os mesmos não saberem quais as 

causas apoiadas), a organização está, no mínimo perdendo a oportunidade de otimizar um 

esforço corporativo que já vem sendo feito. 

Portanto, acredita-se que um plano de comunicação estruturado para o tema, sendo 

mantido por tempo indeterminado, até que o conhecimento dos empregados sobre o tema seja 

nivelado, é uma diretriz que requer ações, potencialmente, de baixo custo e com a possibilidade 

de geração de bons resultados em termos do aumento do orgulho e identificação do empregado 

com os valores da empresa. Pode ainda influir sobre a conduta do empregado, influenciando-o 

com relação ao respeito e adesão a essas causas promovidas pela empresa. Portanto, tal diretriz 

tende a influir sobre o aumento da satisfação no trabalho e nas dimensões afetiva e normativa 

de comprometimento organizacional. Em certa medida, pela semelhança temática e de 

procedimentos, essa diretriz é alinhada à diretriz 4, apresentada acima, na medida em que a 

promoção da diversidade humana e o combate à discriminação por raça, gênero e/ou deficiência 

sejam causas sociais as quais a organização apoie de forma corporativa. 

 

5.1.8 Manter ferramentas e fóruns com comunidades, envolvendo empregados 

 

Boas práticas de relacionamento comunitário podem impactar positivamente a 

satisfação e o comprometimento dos empregados no trabalho, na medida em que as mesmas 

forem constantes – não gerando a percepção de que a empresa só se relaciona com a 

comunidade quando estritamente necessário – e envolverem diversas partes da empresa nesse 

processo. Assim, recomenda-se como diretriz que as organizações mantenham fóruns voltados 

para as comunidades, mas que sejam abertos para a participação dos empregados, definindo 

critérios de participação. 

Por exemplo, os empregados que tratam de gestão ambiental ou de segurança das 

operações podem contribuir nos fóruns e ações de relacionamento comunitário enfatizando 

aspectos que a comunidade deve seguir em caso de emergências ou acidentes. Envolvendo 

diretamente os empregados da organização de forma mais ampla na gestão do relacionamento 

comunitário – e não apenas uma equipe restrita de especialistas na área – pode-se melhorar 

tanto a qualidade do relacionamento da empresa com as comunidades, mas também aumentar 

a percepção de presença da empresa junto a esse público. 
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5.1.9 Comunicar de forma transparente escolhas de negócio e resultados econômicos 
 

Os resultados econômicos tendem a ser vistos pelos empregados como consequência 

do esforço pessoal e coletivo das pessoas na organização, estando relacionados à motivação e 

satisfação no trabalho quando são positivos e à frustração quando são negativos. Assim, faz-se 

necessária, enquanto diretriz, gestão e comunicação transparente dos aspectos relacionados à 

lucratividade da empresa, situando de forma límpida e clara as motivações para decisões de 

negócio, em especial aquelas que resultam em cortes de custos dentro da gestão da organização. 

Para gerarem resultados positivos em termos de satisfação e comprometimento dos 

empregados, os resultados econômicos positivos devem ser tratados como função das ações e 

capacidade técnica dos empregados para gera-los – valorizando fatores tais como aumento da 

produção, eficiência e capacidade técnica dos empregados como um todo, e não apenas como 

uma vitória da alta administração da empresa. 

Já os resultados negativos devem ser tratados com a transparência necessária para que 

se possa entender exatamente quais aspectos foram responsáveis por eles – tais como, por 

exemplo, aspectos desfavoráveis do cenário macroeconômico, decisões de negócio ou falhas 

de governança que tenham gerado prejuízos para a empresa. Dessa forma, pode-se gerar maior 

entendimento dos aspectos que devem ser melhorados e justificada eventuais necessidades de 

cortes de custos para que a empresa volte a uma boa performance em termos financeiros. Assim, 

procura-se maximizar, em termos de comprometimento dos empregados, os benefícios gerados 

por resultados econômicos positivos, e mitigar os aspectos negativos que a baixa lucratividade 

pode gerar no afeto, no sentimento de pertença e no custo de saída da empresa.  
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5 CONCLUSÕES 
 

A pesquisa objeto dessa dissertação procurou compreender como as práticas de RSE 

estão relacionadas às atitudes dos empregados, e que conjunto de diretrizes devem ser aplicadas 

nas decisões estratégicas na gestão de pessoas para promover a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional. O objetivo geral foi alcançado, tanto pela conclusão obtida 

a partir da extensa revisão bibliográfica quanto do estudo de caso único realizado – a partir dos 

quais foi demonstrada a relação entre indicadores de RSE interna e externa em sua influência 

sobre a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional. 

Assim sendo, a questão de pesquisa foi respondida, na medida em que se conseguiu 

demonstrar, por meio da análise de conteúdo das entrevistas realizadas, quais os fatores de RSE 

interna e externa que impactam cada um desses construtos abordados –  comprovando então as 

hipóteses um e dois desse trabalho. O primeiro objetivo específico foi concluído, sendo que – 

durante primeira etapa de pesquisa, correspondente à revisão bibliográfica e análise 

bibliométrica – foram extensivamente analisados conceitos e fundamentos teóricos inerentes à 

responsabilidade social nas empresas, satisfação no trabalho e comprometimento dos 

empregados. O segundo objetivo específico foi alcançado, a partir do desenvolvimento de um 

instrumento de pesquisa para compreender e avaliar a influência das práticas de RSE sobre a 

satisfação no trabalho e o comprometimento dos empregados. 

A discussão dos resultados indica, ainda, que exista uma prevalência dos fatores de 

RSE interna, sobre a externa, em termos de influência sobre a satisfação no trabalho – 

confirmando, portanto, a terceira hipótese do presente trabalho – e também sobre a dimensão 

normativa de comprometimento organizacional, em concordância com a literatura levantada a 

respeito do tema. Foi evidenciado ainda que o comprometimento organizacional afetivo sofre 

influência de maior número de indicadores de RSE (nove, de um total de onze) abordados nesse 

trabalho – em comparação às dimensões normativa e instrumental foram influenciados por 

menos indicadores (quatro e dois, respectivamente). Confirmou-se, assim, a quarta e última 

hipótese delineada pela pesquisa. 

Com base na discussão dos resultados consolidada no item 2.4.2 dessa dissertação, o 

embasamento dos resultados alcançados na revisão de literatura, assim como nos resultados do 

estudo de caso expostos no quarto capítulo, permitiram a análise e organização dos conceitos 

identificados na literatura sobre o tema na forma de um conjunto de diretrizes para melhoria da 

satisfação no trabalho e comprometimento dos empregados em organizações brasileiras, 

contemplando o terceiro objetivo específico. Tais diretrizes, por sua vez, foram expostas e 
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detalhadas no quinto capítulo, após a discussão dos resultados, sendo contemplado no item 5.1 

da dissertação o quarto e último objetivo específico, formado pelas nove “Diretrizes de RSE 

para aumentar a satisfação e o comprometimento dos empregados”. 

Embora seja apenas um estudo de caso, o que implica não permitir generalizações 

estatísticas (validade externa) no sentido de aplicação direta a outras organizações, dos 

resultados advindos de observações empíricas podem-se tirar generalizações analíticas, que 

constituam proposições para a teoria (YIN, 2015), embora não diretamente para a população. 

No caso, a discussão dos resultados apresenta inclusive ressalvas com relação a especificidades 

que sugerem precaução ao generalizar parte dos resultados obtidos para a unidade de operações 

estudada, ou ainda para outras unidades de operações dentro da mesma organização. 

Embora tenha se mostrado eficaz para a coleta e análise dos dados no presente estudo 

de caso único – sendo que desde o início não houve a intenção de obter generalizações ou 

confiabilidade estatísticas dos resultados que permitam estender a totalidade dos resultados para 

diferentes contextos ou organizações – considera-se que o método utilizado foi adequado ao 

tipo de fenômeno analisado e em suas contribuições para a organização estudada e para a teoria 

em desenvolvimento (YIN, 2015). 

Os resultados do estudo desse estudo de caso apresentam-se de forma bastante alinhada 

ao levantamento da literatura sobre o tema – cuja maior parte dos estudos, aqui apresentados e 

discutidos, foi obtida por meio de outras metodologias que por sua vez buscaram validade 

interna e externa e confiabilidade estatística. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Nesse estudo de caso, procurou-se explorar o significado social da RSE a partir da 

análise de dados qualitativos, contribuindo assim para o escopo de investigações qualitativas 

que examinam como os indivíduos definem as responsabilidades sociais corporativas em geral 

(MATTEN & MOON, 2008). O estudo fortalece a noção teórica de que, de fato, os indivíduos 

têm entendimentos diferentes acerca do que vem a ser uma empresa socialmente responsável 

DUARTE & NEVES, 2012), sugerindo uma conceituação multidimensional de corporações 

socialmente responsáveis, por parte dos seus integrantes. Indicam ainda, concordando com a 

literatura sobre o tema, que exista uma prevalência dos fatores de RSE interna, sobre a externa, 

em termos de influência sobre a satisfação no trabalho e sobre as dimensões normativa de 

instrumental de comprometimento organizacional. 
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Os resultados revelam que a percepção das práticas de RSE interna e externa – 

considerando ainda os eixos social, ambiental e econômico (ELKINGTON, 2001) – têm níveis 

diferentes de associação com cada forma de compromisso organizacional. Quanto maior o 

envolvimento percebido pelas empresas em práticas socialmente responsáveis em relação aos 

seus membros e ao meio ambiente, maior a indicação de vinculação afetiva e senso de obrigação 

e lealdade para com a empresa. A contribuição social a imagem da empresa, da forma como 

percebida pelos empregados – em termos de reputação, prestígio e contribuição social da 

empresa – desempenha um papel mediador nessas relações, em especial na dimensão 

normativa. Além disso, quanto mais favoráveis os aspectos econômicos percebidos, maior foi 

o compromisso instrumental demonstrado pelos empregados, sendo que nesse caso a 

importância da contribuição social da empresa foi pouco significativa. 

Sendo a amostra utilizada neste estudo de caso realizada por conveniência dentro de 

critérios estabelecidos previamente conforme objetivos do estudo, não se pode dizer que se 

obteve uma imagem representativa de toda a organização. Ainda assim, as descobertas são 

importantes, uma vez que constituem um olhar metodológico diferenciado em relação à grande 

maioria dos estudos sobre temas semelhantes – sendo ainda mais importantes no contexto 

brasileiro, dada a escassez de estudos sobre esse tema em específico abordando organizações 

baseadas no Brasil. Estudos futuros podem contribuir para gerar uma base que possa servir de 

base para comparação do mesmo fenômeno em organizações de outros países. 

De forma geral, o presente trabalho provê uma contribuição para demonstrar que o 

investimento das empresas em aspectos e práticas de RSE tem como consequência benefícios 

para o relacionamento entre empresa e empregados, ajudando a fortalecer sua satisfação e 

compromisso para com a empresa. Apesar da existência de estudos que analisem como as 

percepções dos empregados sobre RSE e sua relação com atitudes no trabalho – extensivamente 

discutidos na primeira etapa dessa dissertação – essa linha de pesquisa ainda precisa de mais 

pesquisas para chegar a uma compreensão abrangente dessa relação, sendo interessante a 

aplicação de diferentes metodologias com vistas a comparação dos resultados.  

 

5.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA PESQUISA 

 

O presente estudo de caso apresenta uma abordagem que permitiu surgimento de 

insights valiosos no que diz respeito aos fenômenos estudados, tal qual se apresentam na 

organização abordada, demonstrando aprofundamentos e relações entre fenômenos – num 
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contexto menor e mais específico – que tais estudos abordando populações maiores – a partir 

da aplicação de questionários de questões fechadas – não conseguiram obter. 

O método utilizado na pesquisa foi adequado para a obtenção dos objetivos propostos, 

o que permite valorizar a contribuição do mesmo para estudos futuros que possam ampliar a 

contribuição para outras unidades dentro da mesma organização ou em outras organizações. 

Contudo, há de se considerar que, comparativamente a tais estudos, foi maior o tempo 

necessário para realização de entrevistas presenciais – parte delas realizadas em áreas de difícil 

acesso e com entrevistados com baixa disponibilidade de tempo – demandou maior período 

para coleta e análise dos dados.  

O tema é relevante para o mercado, sendo que gestores tanto das áreas de RSE e 

sustentabilidade quanto de Recursos Humanos nas organizações, e líderes de maneira geral, 

podem utilizar as diretrizes propostas para promover eficientemente a promoção de práticas de 

RSE de modo a favorecer a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional dos 

seus empregados – com potencial de ganhos para produtividade, retenção (diminuição de 

turnover) e atitudes esperadas dos empregados, como motivação, lealdade e identificação com 

valores organizacionais. 

Espera-se que as diretrizes apresentadas sirvam como guias e direcionadores para a 

melhoria contínua das práticas de RSE em organizações, cabendo aos profissionais que 

trabalham na área de RSE e gestão de pessoas, ou correlatas, a estruturação de um conjunto de 

políticas, práticas de gestão e ações de responsabilidade social que produzam ganhos em termo 

de atitudes e comportamentos esperados por parte dos empregados. 

 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, propõem-se as seguintes iniciativas: 

 Aplicação de estudos de caso em outras unidades de operações da organização 

abordada, utilizando a mesma metodologia, a fim de comparar os resultados; 

 Aplicação de survey na mesma organização, avaliando mesmos indicadores com 

abrangência em toda a organização abordada no presente estudo – conforme 

operacionalização de indicadores detalhada no anexo B.3 – a fim de obter maior 

generalização dos resultados. O tratamento dos dados teria abordagem quantitativa 

e qualitativa, com avaliação da confiabilidade interna do questionário survey e 

validação externa com teste de normalidade, obtendo relações entre os indicadores 

de RSE e os construtos satisfação no trabalho e comprometimento organizacional; 
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 Realização de grupo focal ou painel Delphi (de consulta a especialistas) para 

avaliação de importância dos indicadores de RSE utilizados no presente estudo, 

para determinar aqueles mais importantes para promover impacto nas atitudes dos 

empregados, tal qual delineado no presente estudo; 

 Propor indicadores ou modelo de maturidade para medir o desempenho ou avaliar 

a implementação de cada uma das oito diretrizes propostas no item 5.1 desse 

trabalho; 

 Avaliar em que medida especificamente a comunicação corporativa realizada para 

os empregados e a comunicação externa, realizada com foco em outros 

stakeholders, tem impacto sobre a percepção dos empregados sobre as práticas de 

RSE na organização; 

 Avaliar a inclusão do aspecto segurança operacional entre os indicadores avaliados, 

de modo a verificar de forma sistemática junto aos empregados a sua relação com 

outros indicadores de RSE e respectiva influência na satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional. 
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attitudes. Business Ethics Quarterly, v. 24, n. 02, p. 165-202, 2014. 

34 TZINER, Aharon et al. Corporate Social Responsibility, Organizational Justice and Job Satisfaction: 

How do They Interrelate, If at All? Responsabilidad Social Corporativa, Justicia Organizacional y 

Satisfacción Laboral¿ Como se Relacionan? Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, v. 27, n. 1, p. 67-72, 2011. 

35 ALBDOUR, Ali Abbaas; ALTARAWNEH, Ikhlas I. Employee engagement and organizational 

commitment: Evidence from Jordan. International Journal of Business, v. 19, n. 2, p. 192, 2014. 

36 DE ROECK, Kenneth et al. Understanding employees' responses to corporate social responsibility: 

mediating roles of overall justice and organisational identification. The international journal of 

human resource management, v. 25, n. 1, p. 91-112, 2014. 

37 ALBDOUR, Ali Abbaas; ALTARAWNEH, Ikhlas Ibrahim. Corporate social responsibility and 

employee engagement in Jordan. International Journal of Business and Management, v. 7, n. 16, p. 

89, 2012. 

38 UBIUS, Ulle; ALAS, Ruth. The impact of corporate social responsibility on the innovation climate. 

Engineering Economics, v. 23, n. 3, p. 310-318, 2012. 

39 ABRASHOFF, D. Michael. Retention through redemption. Harvard Business Review, v. 79, n. 2, p. 

136-141, 2001. 

40 CHOI, Yongrok; YU, Yanni. The influence of perceived corporate sustainability practices on 

employees and organizational performance. Sustainability, v. 6, n. 1, p. 348-364, 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, partir do resultado obtido através da busca na base Scopus. 
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APÊNDICE B - FERRAMENTA DE PESQUISA 

 

I) Roteiro para entrevista 

 

1. Atualmente, fala-se muito em responsabilidade social das empresas. Quando você pensa 

numa “empresa socialmente responsável” o que lhe vem à mente? 

 

2. Como você avalia os esforços da empresa para formação profissional dos empregados? 

Como isso influencia sua relação com o trabalho? 

 

3. Você considera que a empresa respeita a legislação trabalhista? Isso impacta a forma 

como você se sente com relação à empresa e o seu trabalho? 

 

4. Você acha que a empresa promove adequadamente a integração profissional de pessoas 

com deficiência? Como você avalia o desempenho da empresa nesse sentido? Isso 

influencia a forma como você vê a empresa? 

 

5. Você avalia que a empresa atua eficazmente para garantir a igualdade de gênero e raça e 

combater casos de discriminação? Isso impacta a forma como você se sente com relação 

à empresa e o seu trabalho? 

 

6. Você considera que a empresa promove regras internas que orientem o comportamento 

ético e a conduta de todos os empregados? Isso impacta a forma como você se sente com 

relação à empresa e o seu trabalho? 

 

7. Você acha que a empresa possibilita ao empregado o equilíbrio entre a vida familiar e a 

vida profissional? Isso impacta a forma como você se sente com relação à empresa e o 

seu trabalho? 

 

8. Você considera que a empresa é eficaz nas suas ações de conservação do meio ambiente? 

O desempenho da empresa nesse sentido é importante para o seu trabalho e para a sua 

forma de perceber a empresa? 

 

9. Você considera que a empresa investe adequadamente em projetos sociais e ambientais de 

responsabilidade social? Isso impacta a forma como você se sente com relação à empresa 

e o seu trabalho? 

 

10. Você acha que a empresa é comprometida corporativamente com causas sociais? Isso 

influencia de alguma forma o seu sentimento com relação à empresa? 

 

11. Você considera que a empresa tem uma boa reputação nas comunidades onde está 

inserida? Essa reputação influencia de alguma forma o seu trabalho? 

 

12. Você avalia que a empresa está envolvida e presente na comunidade onde está inserida? 

Como essa sua avaliação afeta o seu sentimento com relação à empresa? 

 

13. Você considera que a empresa apoia o desenvolvimento da cadeia de fornecedores? Isso é 

importante para o seu trabalho ou para o seu sentimento em relação à empresa? 
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14. Você acha que a empresa tem se esforçado para ser lucrativa? 

Isso é importante para o seu trabalho ou para o seu sentimento em relação à empresa? 

 

15. Como você vê a colaboração e o clima com relação aos seus colegas? 

Você avalia que as práticas de responsabilidade social têm alguma influência nisso? 

 

16. Você está satisfeito com o trabalho e competência do seu superior imediato? Você 

considera que ele atua de forma socialmente responsável? 

 

17. Você sente-se satisfeito com relação ao trabalho que realiza? Você avalia que as práticas 

de responsabilidade social têm alguma influência nisso? 

 

18. As ações de responsabilidade social são importantes para o seu sentimento com relação à 

empresa? De que forma? 

 

19. Essa empresa tem um grande significado pessoal para você? Porque? Você avalia que as 

práticas de responsabilidade social têm alguma influência nisso? 

 

20. Para você, quais fatores tornariam mais difícil a decisão de deixar a empresa? Você avalia 

que as práticas de responsabilidade social têm alguma influência nisso? 
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II) Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

O(a) senhor(a) _________________________________________________ está 

sendo convidado(a) para participar da pesquisa “Relação entre práticas de responsabilidade 

social, satisfação no trabalho e comprometimento dos empregados”. 

Será aplicada uma entrevista que será gravada com sua autorização. A privacidade 

durante a entrevista será garantida, assim como as informações obtidas através desta pesquisa 

serão confidenciais e o sigilo sobre a participação estará assegurado. Embora a entrevista seja 

gravada, serão omitidos os nomes verdadeiros das pessoas entrevistadas e colocados nomes 

inventados. 

A gravação e o material escrito ficarão de posse da pesquisadora que é responsável 

pelas entrevistas. Vale esclarecer que não haverá remuneração ou recompensa de qualquer 

espécie decorrente da participação neste estudo. 

As informações coletadas na pesquisa servirão para a elaboração de dissertação de 

mestrado, bem como para a eventual produção de artigos técnico-científicos e trabalhos a serem 

apresentados em reuniões científicas com vistas à divulgação dos resultados. 

Os benefícios relacionados à participação são: a partir das opiniões sobre a alimentação 

o(a) senhor(a) estará contribuindo para uma análise mais profunda sobre o tema, visando 

subsidiar melhorias com relação à a gestão de pessoas em empresas. 

A participação não é obrigatória. O(a) senhor(a) poderá desistir de participar da 

pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento sem nenhum prejuízo na relação com 

a pesquisadora ou com a instituição. 

O(a) senhor(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço para 

qualquer contato com a pesquisadora responsável, a fim de tirar eventuais dúvidas sobre a 

pesquisa. 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios da pesquisa, e aceito participar. 

 

_________________  (local), ____de ____________ de 20___. 

 

_________________________________________________ 

(assinatura) 
 
 
 

 

Nº da Identidade: _________________ 

Órgão expedidor: _________________ 

CPF: ___________________________ 

 

Pesquisador responsável:  Alysson Assunção - (92) 99902-1616 

 

 

 

Testemunha 1:   

________________________________ 

Nº da Identidade: _________________ 

Órgão expedidor: _________________ 

CPF: ___________________________ 

 

 

Testemunha 2:   

________________________________ 

Nº da Identidade: _________________ 

Órgão expedidor: _________________ 

CPF: ___________________________ 
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III) Operacionalização dos indicadores para análise de conteúdo 

 

Tabela 1 - Perceived Corporate Social Responsibility Scale 

Pensando na sua empresa e nas suas diferentes preocupações e atividades, indique o grau em que 

concorda ou discorda com cada uma das frases abaixo. Utilize a seguinte escala de resposta: 

 Esta empresa... Satisfeito X Insatisfeito 

R
S

E
 c

o
m

 e
m

p
re

g
a

d
o

s Incentiva a formação profissional dos seus Empregados 1 2 3 4 5 

Cumpre com a legislação trabalhista 1 2 3 4 5 

Promove a igualdade entre homens e mulheres 1 2 3 4 5 

Promove o equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional 1 2 3 4 5 

Apoia a integração profissional de pessoas com deficiência 1 2 3 4 5 

Desenvolve regras internas que orientem o comportamento dos empregados 1 2 3 4 5 

Garante a segurança do emprego 1 2 3 4 5 

C
o

m
u

n
id

a
d

e 
e 

M
ei

o
 

A
m

b
ie

n
te

 

Investe em associações de proteção do meio ambiente 1 2 3 4 5 

Desenvolve projetos de conservação do meio ambiente 1 2 3 4 5 

Apoia iniciativas culturais e educacionais 1 2 3 4 5 

Apoia corporativamente causas sociais 1 2 3 4 5 

Apoia e incentiva o esporte 1 2 3 4 5 

Apoia o desenvolvimento da cadeia de fornecedores 1 2 3 4 5 

E
co

n
ô

 

m
ic

a
 Garante o pagamento pontual de salários e compromissos financeiros 1 2 3 4 5 

Esforça-se por ser lucrativa 1 2 3 4 5 

Esforça-se por ser uma das melhores empresas no seu setor de atividade 1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Duarte; Neves (2012). 

 

 
Tabela 2 - Operacionalização do construto satisfação no trabalho 

Pensado no seu grau de satisfação, em que medida se encontra satisfeito ou 

insatisfeito com cada aspecto abaixo. Satisfeito X Insatisfeito 

Em relação à Empresa onde trabalho estou… 1 2 3 4 5 

Em relação à colaboração e clima de relação com os meus colegas de... 1 2 3 4 5 

Em relação à remuneração/benefícios sociais que recebo, estou… 1 2 3 4 5 

Em relação à competência e funcionamento do meu superior hierárquico estou... 1 2 3 4 5 

Em relação ao trabalho que realizo estou… 1 2 3 4 5 

Em relação as ações de responsabilidade social que a empresa realiza, estou... 1 2 3 4 5 

Tudo somado, considerando os aspectos do meu trabalho e da minha vida, estou… 1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Tziner et al. (2011). 
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Tabela 3 - Operacionalização do construto comprometimento dos empregados 
 

Tendo em conta a sua relação com a empresa para a qual trabalha, 

indique o grau em que concorda ou discorda com cada uma das frases 

seguintes. Utilize a seguinte escala de resposta Satisfeito X Insatisfeito 

A
fe

ti
v

o
 

Ficaria muito feliz se passasse o resto da minha vida profissional nesta 

empresa 
1 2 3 4 5 

A minha vida pessoal seria muito afetada se eu decidisse sair desta empresa 

agora 
1 2 3 4 5 

Sinto como se os problemas desta empresa fossem também meus 1 2 3 4 5 

N
o

rm
a

t.
 Esta empresa tem um grande significado pessoal para mim  1 2 3 4 5 

Sentir-me-ia culpado se deixasse esta empresa neste momento 1 2 3 4 5 

Neste momento seria incapaz de deixar esta empresa porque me sinto 

comprometido (a) com as pessoas que aqui trabalham 
1 2 3 4 5 

In
st

ru
m

. 

Mesmo que fosse vantajoso para mim, sinto que não seria correto sair desta 

empresa neste momento  
1 2 3 4 5 

Uma das consequências negativas de deixar esta empresa seria a escassez de 

alternativas de trabalho 
1 2 3 4 5 

Acredito que tenho poucas alternativas profissionais para poder considerar a 

hipótese de sair desta empresa  
1 2 3 4 5 

Fonte: Adaptado de Meyer et al (2002). 

 

 

 


