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RESUMO 
 

A responsabilidade social corporativa (RSC) desempenha papel 

essencial nas corporações, sendo entendida como variável estratégica, porque, 

se gerenciada adequadamente, concorrerá para aumento de participação no 

mercado da corporação. O presente estudo teve como objetivo avaliar o tipo de 

influência que a RSC e a identidade corporativa exercem sobre a satisfação 

dos empregados. Para tanto, foi realizada pesquisa de natureza quantitativa, 

com utilização de questionário estruturado e autoadministrado, aplicado à 

amostra constituída por 293 empregados da corporação X, importante indústria 

brasileira do setor de oleo & gas. O tratamento de dados ocorreu por 

intermédio da técnica estatística de modelagem de equações estruturais 

(MEE), baseada em mínimos quadrados parciais (MQP). Os resultados 

confirmaram que a satisfação dos empregados da corporação X é influenciada 

de forma direta e positiva pela RSC e pela identidade corporativa. A 

contribuição acadêmica do presente trabalho consolida o desenvolvimento do 

capital humano nas corporações, ampliando, assim, a satisfação de seus 

empregados por intermédio de mecanismo de geração de renda psicológica. A 

contribuição prática dos resultados possibilita aos gestores das corporações, o 

aprimoramento de métodos que ampliem o nível de satisfação dos 

empregados, aumentando a capacidade de criação e inovação da organização. 

Em termos de gestão, este estudo contribui especialmente no alcance de 

vantagens competitivas no mercado, utilizando recursos intangíveis raros e 

únicos, na relação dos empregados. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa; Identidade Corporativa; 

Satisfação dos Empregados; Modelagem de Equações Estruturais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Corporate social responsibility (CSR) plays an essential role in 

corporations, being understood as a strategic variable, because, if managed 

properly, it will contribute to increase market share in the corporation. This study 

aimed to assess the type of influence that CSR and corporate identity have on 

employee satisfaction. Therefore, a quantitative research was carried out, using 

a structured and self-administered questionnaire, applied to the sample 

consisting of 293 employees of Corporation X, an important Brazilian industry in 

the oil & gas sector. Data processing took place using the structural equation 

modeling (MEE) statistical technique, based on partial least squares (MQP). 

The results confirmed that the satisfaction of employees of Corporation X is 

directly and positively influenced by CSR and corporate identity. The academic 

contribution of this study consolidates the development of human capital in 

corporations, thus increasing the satisfaction of its employees through a 

mechanism for generating psychological income. The practical contribution of 

the results makes it possible for corporate managers to improve methods that 

increase the level of employee satisfaction, increasing the organization's 

capacity for creation and innovation. In terms of management, this study 

contributes especially to achieving competitive advantages in the market, using 

rare and unique intangible resources in the relationship of employees. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Corporative identity; Employee 

Satisfaction; Structural Equation Modeling. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1 O PROBLEMA 

 

A responsabilidade social corporativa (RSC) é fator de interesse crucial 

na abordagem da economia sustentável. As corporações cada vez mais 

investem esforços e tratam a RSC como ativo estratégico valioso. Há estudos 

que destacam o benefício obtido por corporações com o engajamento em 

atividades de RSC, tais como a construção de imagem corporativa positiva e 

conquista de reputação sólida a longo prazo, despertando, simultaneamente, a 

consciência de seus clientes para o consumo socialmente responsável 

(BHATTACHARYA; SEN, 2004; DU; BATTACHARYA; SEN, 2010; MELO; 

GARRIDO-MORGADO, 2012). No entanto, considerando o desenvolvimento de 

ações de RSC voltadas principalmente para determinados grupos de partes 

interessadas, percebe-se a escassez de conhecimento acerca dos impactos da 

RSC sobre o grupo crítico dos empregados (PELOZA; SHANG, 2011).  

O atendimento das partes interessadas - ou stakeholders - é dimensão 

essencial no campo de estudo sobre as atividades de RSC. Stakeholders são 

grupos ou indivíduos que se beneficiam ou são prejudicados pela ação 

corporativa, incluindo seus próprios direitos, que podem ser violados ou 

respeitados. Segundo a Teoria dos Stakeholders (FREEMAN, 1999), a 

responsabilidade social tem de ser preservada em todas as relações da 

corporação. Dessa forma, são considerados os interesses de todos os grupos 

afetados nos processos corporativos de tomada de decisão.  

Em consideração aos stakeholders, a literatura na área da RSC 

identifica seis características principais sobre as quais existe consenso entre 

pesquisadores (BONDY; MOON; MATTEN, 2012; HUSTED; SALAZAR, 2006; 

MCWILLIAMS; SIEGEL, 2001, 2011): 

I. A RSC é voluntária;  

II. A RSC concentra-se na integração ou gerenciamento de efeitos 

externos que surgem quando produtos e serviços são entregues ou 

prestados pelas corporações;  
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III. A RSC tem como alvo vários grupos de stakeholders, o que significa que 

a corporação também atende a outros grupos que não são específicos 

aos negócios;  

IV. É necessário integrar a responsabilidade social, ambiental e econômica 

às operações comerciais diárias e à tomada de decisões corporativas;  

V. A RSC deve ser incorporada na prática comercial e no sistema de 

valores da corporação; 

VI. A RSC vai além da filantropia e concentra-se em atividades operacionais 

a favor da sociedade. 

A RSC exerce importância crucial no atendimento dos objetivos da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), onde foram determinados os 

conceitos de Desenvolvimento Sustentável (DS) corporativo (BRUNDTLAND, 

1987). O DS ao nível dos negócios é modelo que busca satisfazer as 

necessidades dos stakeholders da geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atendimento dos stakeholders das gerações futuras (PORTER; 

KRAMER, 2006). Conceitualmente o DS engloba três dimensões nas 

corporações: a sustentabilidade corporativa ambiental, econômica e social. 

Essas três dimensões estão fortemente relacionadas, com o objetivo de manter 

vida útil saudável a longo prazo nas corporações (DYLLICK; HOCKERTS, 

2002; ELKINGTON, 2005). 

Com o incentivo das práticas de RSC, as corporações respeitam cada 

vez mais as relações sociais dos seus empregados e demais stakeholders. 

Portanto, as iniciativas de RSC maximizam o atendimento das necessidades do 

capital humano das corporações. O capital humano é componente da 

dimensão social da sustentabilidade corporativa e está relacionado ao respeito 

aos direitos humanos, à capacidade de melhorar habilidades, motivação e 

lealdade de empregados e parceiros (DYLLICK; HOCKERTS, 2002). No 

presente trabalho são estudadas as relações do comportamento responsável 

corporativo e seus efeitos sobre o capital humano. 

Muitos estudos são relacionados às práticas responsáveis realizadas 

pelas corporações. A RSC tem sido positivamente relacionada ao 

desempenho, comprometimento e atratividade dos empregados (GREENING; 

TURBAN, 2000; JONES, 2010; MAIGNAN; FERRELL; HULT, 1999).  
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As corporações que se empenham em atividades de RSC têm maior 

probabilidade de provocar emoções positivas nos seus empregados, como 

orgulho e prestígio. Os indivíduos sentem que participam de corporação que 

contribui para o bem estar da sociedade. Este fator promove a satisfação dos 

empregados (BAUMAN; SKITKA, 2012; ONKILA, 2015). Os valores éticos 

responsáveis corporativos conquistam a identificação e concordância dos 

empregados, ou seja, os empregados se mantêm dispostos a direcionar seu 

comportamento para atividades alinhadas aos objetivos e valores da 

corporação para as quais trabalham (LAMM; TOSTI-KHARAS; WILLIAMS, 

2013; TEMMINCK; FRUHEN, 2015). 

O prestígio externo percebido pelos empregados nas corporações é 

definido como identidade corporativa (DUTTON; DUKERICH, 1991). No que 

tange às conseqüências positivas da identidade corporativa, quanto maior a 

percepção do empregado de que sua corporação desfruta de prestígio externo, 

maior serão sua identificação com a organização e o nível de 

comprometimento com a corporação (BARTELS et al., 2007; CARMELI, 2005). 

Compreender o impacto da RSC nos empregados é relevante para o 

desempenho corporativo, pois a RSC aumenta o compromisso organizacional, 

aprimora a percepção de cidadania corporativa e foca na produtividade no 

trabalho (CARMELI; GILAT; WALDMAN, 2007; LIN et al., 2012). 

Compartilhando essa mútua colaboração, o capital humano dentro das 

corporações torna-se elemento de fundamental importância para os seus vários 

stakeholders. O desempenho favorável dos empregados, com seu apoio e 

confiança, convergem diretamente aos objetivos almejados pelas corporações 

(BHATTACHARYA; KORSCHUN; SEN, 2009; CHANG, 2015).  

A relevância da RSC é crucial para as atividades de negócios das 

corporações. Por este motivo foram criados padrões internacionais para a 

implementação e controle da RSC de forma global. Tais padrões representam 

o elo entre a prosperidade corporativa, dimensões dos direitos humanos, 

proteção ambiental e combate à corrupção (BOUGLET; JOFFRE, SIMON, 

2012). 

No atendimento das expectativas dos stakeholders em relação às leis e 

aos padrões internacionais, a Organização Internacional de Normalização 
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(ISO)1 incentiva as corporações de forma voluntária a adesão do padrão ISO 

26000 − Orientação sobre responsabilidade social.  A norma ISO 26000 

contempla temas centrais relacionados a direitos humanos, a governança 

organizacional, a práticas trabalhistas e operacionais justas, a meio ambiente, 

a questões dos consumidores e ao desenvolvimento da comunidade 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

Dentre as empresas brasileiras que se destacam para estudo 

envolvendo a RSC destaca-se a corporação X, importante no segmento 

industrial de petróleo, gás e derivados. Esta corporação recebeu vários prêmios 

e certificações internacionais do setor de produção de petróleo, além de manter 

transparência de informações com todos seus stakeholders por meio de 

relatórios de sustentabilidade. As informações corporativas relativas de cunho 

social, ambiental e de governança, são conhecidas como ESG (ADAMS, 2017). 

Os relatórios de ESG permitem que os stakeholders tomem decisões racionais 

e contribuam para o DS corporativo. Estes fatores não financeiros possuem 

relevantes impactos no desempenho financeiro corporativo, acesso de capital, 

economia de custos, melhoria da eficiência operacional, gerenciamento de 

riscos, crescimento das vendas, expansão do market share e prestígio da 

marca corporativa (HOANG, 2018).  

Em suma, relações importantes precisam ser aprofundadas, pois os 

valores organizacionais alinhados com o bem estar geral da sociedade têm 

relação direta com o aumento do comprometimento e com a satisfação dos 

empregados das corporações (KEHOE; WRIGHT, 2013; ZHU et al., 2014). 

Outra relação que precisa ser estudada é a influência do comportamento dos 

empregados sobre os resultados corporativos, ou seja, como age o mecanismo 

de identificação corporativa em meio a iniciativas responsáveis das 

corporações (DEVARO, 2006; JIANG et al., 2012). 

Diante da importância da satisfação no trabalho, que pode levar ao 

significativo comprometimento dos empregados com as metas e valores da 

organização, e considerando que neste estudo serão coletadas as opiniões dos 

 
1 A denominação "International Organization for Standardization" permite diferentes acrônimos 
em diferentes idiomas (IOS em inglês, OIN em francês, OIP em português). Seus fundadores 
decidiram usar a abreviatura ISO, que significa "igual". Qualquer que seja o país ou a 
linguagem. 
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empregados da corporação X, destaque no segmento industrial de petróleo, 

gás e derivados no Brasil, a questão-problema do presente estudo é a 

seguinte: Como a RSC e a identidade corporativa influenciam a satisfação dos 

empregados, considerando o desempenho operacional da corporação X? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

O objetivo principal do estudo é avaliar a influência direta da RSC e da 

identidade corporativa sobre a satisfação dos empregados.  Contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável corporativo. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 

 Investigar os mecanismos que ligam a RSC ao comportamento do grupo 

crítico de stakeholders − os empregados. 

 Identificar os impactos das ações orientadas em RSC realizadas pelas 

corporações, sua relação com a identificação corporativa e influência na 

satisfação dos empregados. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A RSC e a identidade corporativa exercem influência positiva sobre a 

satisfação dos empregados. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.4.1 Delimitação Teórica 

 

O presente trabalho foi realizado com estudos relacionados à RSC, à 

identidade corporativa e à satisfação dos empregados sob a luz da literatura 

das ciências sociais, com ênfase no comportamento organizacional. O 

construto RSC tem fundamento nas dimensões de Carroll (1979) – econômica, 
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jurídica, ética e discricionária - e nas relações comunitárias com a sociedade. A 

identidade corporativa tem base no comportamento do empregado em relação 

corporação onde trabalha (SMIDTS; PRUYN; VAN RIEL, 2001). A satisfação 

dos empregados tem fundamento nas dimensões baseadas na natureza do 

trabalho, recompensas por promoções, alinhamento com a liderança, cunho 

remuneratório e relacionamento pessoal corporativo.  

 

1.4.2 Delimitação Temporal 

 

A pesquisa de campo, o tratamento dos dados e a redação final do 

trabalho foram aplicados no segundo semestre de 2020. 

 

1.4.3 Delimitação Geográfica 

 

A pesquisa primária será realizada com os dados da corporação X, 

representativa indústria do setor de produção de petróleo e derivados no Brasil. 

A corporação X é sociedade anônima de capital aberto presente nos 

segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, transporte, 

petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-

química e biocombustíveis. Possui 46.416 empregados e mais de 500.000 

acionistas, além de premiações e certificações internacionais. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente trabalho apresenta-se como relevante pela compreensão 

das relações causais entre a RSC, identidade corporativa e a satisfação dos 

empregados da corporação X. Pela influência positiva do capital humano, os 

administradores poderão estimular a capacidade de criação e de inovação da 

sua força de trabalho, obtendo vantagens competitivas no mercado e 

ampliação de seu market share corporativo.   
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1.5.1 Relevância Prático-social 

 

A identificação das variáveis observadas mais importantes do construto 

RSC possibilitará, aos gestores da corporação X, insights valiosos, a ampliação 

de suas percepções e a melhora da gestão dos programas voltados aos 

princípios de responsabilidade social.  

No tocante à identidade corporativa, seus indicadores mais importantes 

permitirão, aos administradores da corporação X, ampla compreensão e 

gerenciamento do capital humano, desempenhando efeito positivo sobre a 

atração e a retenção de novos talentos, com influência na satisfação percebida 

dos trabalhadores da corporação X (CABLE; TURBAN, 2003; HELM, 2011). 

Com relação ao construto satisfação do empregado, a identificação das 

principais variáveis observadas proporcionará, aos administradores da 

corporação X, o aperfeiçoamento de métodos que aumentem o nível de 

satisfação dos empregados e estímulo do seu capital humano, desenvolvendo 

influência positiva sobre os direitos humanos, relações trabalhistas e 

desempenho corporativo. A influência positiva na satisfação dos empregados 

pode resultar no comprometimento fortalecido das metas corporativas e em 

resposta satisfatória às demandas dos stakeholders (BHATTACHARYA; 

KORSCHUN; SEN, 2009; BRANCO; RODRIGUES, 2006). 

 

1.5.2 Relevância Teórica 

 

Na área das ciências sociais, poucos estudos investigaram a relação 

causal entre a RSC, identidade corporativa e a satisfação dos empregados, ao 

ponto de não ser possível localizar, por intermédio de bibliografia consultada, 

estudos sobre a importância da relação entre os construtos no cenário 

corporativo brasileiro. 

Portanto, o presente estudo contribui para o enriquecimento de novas 

pesquisas acerca do tema RSC, cujo interesse ganha cada vez mais 

importância no cenário corporativo e sua evolução traz benefícios a toda a 

sociedade. As atividades de RSC podem melhorar o relacionamento entre a 

corporação e seus stakeholders. Consequentemente, além de oferecer novas 

oportunidades de investimento, a RSC também melhora o desempenho 



8 

 

 

financeiro em termos de custos e receita. As corporações com um senso de 

responsabilidade social se diferenciam de seus concorrentes, porque a atitude 

responsável da corporação impacta positivamente as intenções de satisfação 

dos empregados no trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo encontra-se estruturado em três seções, as quais 

compreendem a revisão da literatura sobre os seguintes temas: RSC, 

identidade corporativa e satisfação dos empregados.  

A primeira seção contém a revisão do conceito de RSC, evolução 

histórica e aplicações organizacionais. Também será abordada a relação 

causal com a identidade corporativa e satisfação dos empregados.  

A seção seguinte compreende a revisão do tema identidade 

corporativa, abordando seus conceitos e especificidades e ainda verifica a 

relação causal com a satisfação dos empregados.  

A terceira seção aborda a satisfação dos empregados no contexto do 

comportamento organizacional, identificando sua importância para as normas e 

legislações vigentes. A última seção aborda o desenvolvimento das hipóteses 

do epresente estudo. 

Os estudos abordados neste referencial teórico foram pesquisados nas 

seguintes bases: Emerald Insight, Scopus (Elsevier), Science Direct e Web of 

Science. Foram procurados, nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos dos 

artigos, os seguintes termos: “RSC and identity”; “RSC and employer”; “RSC 

and social”; “RSC and corporation”; “RSC and satisfaction”; “RSC and corporate 

identity”; “RSC and responsability”; “corporate identity and satisfaction”; 

“corporate identity and employer”; “corporate identity and corporate image”; 

“corporate identity and reputation”; “RSC and reputation”; “RSC and corporate 

image”; “satisfaction and employer”; “corporate reputation and employer”; 

“corporate image and employer”; “RSC and stakeholder”; “corporate identity”; 

“corporate identity and stakeholder”; “satisfaction and stakeholder”; “employer 

satisfaction”; “satisfaction”.  

 2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

O conceito de RSC é composto da integralização voluntária das 

questões sociais e ambientais nas atividades comerciais corporativas e nas 

relações com os stakeholders (SIMS, 2003). A RSC é frequentemente 

entendida como ações que vão além do que é prescrito em lei. Em seu sentido 
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mais amplo, a RSC enseja preocupação com as necessidades e objetivos da 

sociedade, a qual vai além do meramente econômico (EELLS; WALTON, 

1969). As corporações devem considerar a responsabilidade ambiental, social 

e econômica na sua tomada de decisões, indo além da pura filantropia 

(TURKER, 2009). 

O primeiro estudo que estabeleceu o conceito de RSC foi apresentado 

por Bowen (1953, p. 6), considerando que é obrigação dos empreendedores 

“perseguir políticas, tomar decisões ou seguir ações desejáveis de acordo com 

os objetivos e valores da nossa sociedade”. Posteriormente, a teoria de 

crescimento da firma com sua visão econômica em favor da maximização do 

lucro, apresentou paradigma controverso na publicação de Milton Friedman 

(1970), com a afirmação de que a única responsabilidade social das 

corporações é gerar lucro.  

O conceito de RSC amplamente aceito é o proposto por Carroll (1979), 

modelo de base piramidal com abrangência nas quatro dimensões da RSC: 

econômica, jurídica, ética e discricionária, conforme indicado na Figura 1. A 

responsabilidade discricionária refere-se às iniciativas de natureza voluntária 

das corporações na solução de problemas sociais. Os termos 

"responsabilidade social" e "legalidade" não são a mesma coisa. A RSC é 

frequentemente entendida como ação que ultrapassa os limites mínimos 

impostos pelos dispositivos legais, tal como a concessão voluntária de 

benefício a empregados, cuja previsão não está regulada em lei. 

 
Figura 1: As quatro dimensões da RSC. 

Fonte: Adaptado de Carroll (1979) 
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A dimensão ética representa os tipos de comportamentos, normas e 

práticas que a sociedade espera que as corporações sigam, mesmo que ainda 

não tenham sido codificados em lei. A dimensão jurídica ou legal corresponde à 

adequação das ações da corporação em relação à legislação vigente. A 

dimensão econômica é a base para as demais e reflete a necessidade que a 

corporação tem de manter sua saúde financeira, para garantir sua 

sobrevivência e crescimento (DHANESH, 2014). A idéia básica da RSC nesse 

modelo é que os negócios e a sociedade se entrelaçam em vez de formarem 

entidades distintas (WOOD, 1991). 

Durante as décadas de 70 e 80, o debate sobre RSC foi intenso, com 

intensa proliferação de definições e abordagens sobre o papel da RSC nos 

negócios, nas arenas políticas e sociais. Em contraste com o modelo de 

acionistas (FRIEDMAN, 1962), a teoria dos stakeholders (FREEMAN, 1984) 

baseia-se no conceito do qual as decisões e ações empreendidas pelas 

corporações envolvem vários stakeholders − empregados, clientes, 

fornecedores, credores, comunidades, governo – e não apenas os acionistas. 

Importantes revisões sobre a RSC foram realizadas por Carroll (1999) 

e Dahlsrud (2008), mostrando diversidade de conceitos que devem ser 

aprofundados, como o domínio ambiental da RSC nas corporações. 

Posteriormente, surgiram duas visões básicas de RSC que foram classificadas 

como éticas ou instrumentais (PEDERSEN; NEERGAARD, 2009).  

A visão ética advém das normas e valores sociais predominantes, 

determina que as corporações devem adotar comportamento socialmente 

responsável, mesmo quando possa resultar em despesas improdutivas, 

prejuízos ou até sacrifícios (BARAKAT et al., 2016; BÉNABOU; TIROLE, 2010). 

A visão instrumental considera que existe relação positiva entre 

comportamento socialmente responsável e desempenho financeiro, de forma 

que as iniciativas de RSC promovem oportunidades, como a possibilidade de 

antecipar regulamentos governamentais restritivos, gerar empregos e 

diferenciar a corporação dos concorrentes menos socialmente responsáveis 

(BARNETT, 2007; JONES, 1996). 

A literatura sobre RSC está em desenvolvimento, no ponto de vista 

organizacional, as demandas de DS implicam em iniciativas de RSC. No nível 
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microeconômico, as corporações estão agregando a visão de DS em suas 

estratégias, tornando-as fonte de vantagem competitiva, a tal ponto que 

nenhuma grande corporação pode se dar ao luxo de não possuir medidas 

voltadas à RSC (BOUGLET; JOFFRE; SIMON, 2012). Nesse novo contexto, a 

noção de stakeholders é central: As corporações devem prestar atenção às 

expectativas dos stakeholders em seu desenvolvimento (MCWILLIAMS; 

SIEGEL, 2001, 2011). A RSC está evoluindo para esta nova orientação voltada 

ao DS nas estratégias das corporações, com finalidade de alcançar a 

Sustentabilidade Corporativa (PORTER; KRAMER, 2006). 

Para alcançar o patamar de sustentalidade corporativa, deve-se obter a 

projeção de imagem socialmente responsável. Isto é facilitado pela divulgação 

de informações ESG, estabelecendo relação direta entre o desempenho da 

gestão ambiental, social e de governança com a rentabilidade das empresas no 

longo prazo (HOANG, 2018). O relatório de informações ESG fornece 

perspectiva abrangente sobre o desempenho e o valor da corporação por 

várias perpectivas distintas, solidificando a reputação corporativa por meio das 

iniciativas de RSC. A transparência e a confiabilidade das informações 

fornecidas fazem parte do processo de comunicação necessário para criar e 

manter o apoio e a aprovação dos stakeholders. Para os investidores, as 

divulgações ESG estimulam a oportunidade de atrair mais investimentos 

(ODRIOZOLA; BARAIBAR‐DIEZ, 2017). 

A utilização de normas também é fundamental para o estabelecimento 

das diretrizes da RSC nas corporações. Como exemplo, a norma internacional 

SA 8000 exerce cobertura dos trabalhadores sobre questões de direitos 

humanos, incluindo trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação, saúde, 

segurança, liberdade de associação, direito à negociação coletiva, práticas 

disciplinares, horário de trabalho e remuneração (MURMURA; BRAVI; 

PALAZZI, 2017). A literatura de RSC também qualifica processos que 

impactam na comunicação, transparência, desempenho, princípios e normas 

de certificação e acreditação corporativa, conforme a seguir (SANZO et al., 

2012; WITKOWSKA, 2016): 

 Comunicação e transparência - O fornecimento transparente de 

informações inclui o relatório de sustentabilidade (econômico, ambiental, 

social). A preparação deste relatório está de acordo com os critérios da 



13 

 

 

Global Reporting Iniciative – GRI, abrangendo o desenvolvimento de 

padrões relacionados ao processo, auditorias externas independentes e 

a publicação do relatório anual de declarações financeiras corporativa; 

 Desempenho – Processos que identificam as melhores práticas de áreas 

individuais, de acordo com as diretrizes da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; 

 Princípios - Processos que identificam o que é admissível no ambiente 

corporativo, ou não, de acordo com as convenções da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT; 

 Desenvolvimento de processos de certificação e acreditação - Esses 

processos incluem certificações especificamente para sistemas de 

gerenciamento ambiental (ISO 14000 ou EMAS), sistemas eficientes de 

gerenciamento de RSC (SA8000 e AA1000) e participação em índices 

internacionais de sustentabilidade ou iniciativas relacionadas à 

responsabilidade social das corporações (Dow Jones Sustainability 

Index, FST4Good, Global Compact). 

A norma internacional ISO 26000, criada em 2010, tem natureza 

diferenciada. As principais características da ISO 26000 são: Não ter propósito 

de certificação, apenas diretrizes; Não se caracterizar como sistema de gestão; 

Não reduzir a autoridade governamental; Ser aplicável a qualquer tipo e porte 

de corporação (empresas, governo, organizações não governamentais, etc.); 

Ser construída com base em iniciativas existentes, Não ser conflitante com 

tratados e convenções vigentes; Enfatizar melhoria de desempenho nas 

corporações; Prescrever maneiras de se implementar a RSC; Promover a 

sensibilização para a responsabilidade social (OLIVEIRA et al., 2017). 

A ISO 26000 promove o desenvolvimento do capital humano nas 

corporações, justamente por suas características voltadas para os empregados 

no ambiente de trabalho. O capital humano é criado por mudanças nos 

empregados que trazem habilidades e capacidades que os tornam capazes de 

agir de novas maneiras, têm propriedade menos tangível, sendo incorporado 

nas habilidades e conhecimentos adquiridos pelo indivíduo (COLEMAN, 1988). 

Nas corporações o processo produtivo é baseado em fatores de 

produção como trabalho, capital e matéria-prima (PINDYCK; RUBINFELD, 

2005), ao contrário da literatura tradicional, a literatura de RSC inclui o capital 
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humano como mais nobre fator considerável. O capital humano vai determinar 

o sucesso da corporação, indo muito além das questões relacionadas aos 

direitos humanos. Esta relação é alcançada porque motivar o capital humano 

nas corporações implica no estímulo de produtividade e desperta a capacidade 

de criação dos empregados (BARAKAT et al., 2016; LEE, 2020). 

O aumento da capacidade de criação dos empregados acelera o 

ímpeto para a inovação, algo que só o capital humano pode agregar, esse fator 

traça a diretriz e o percurso que a corporação vai propor na sociedade. 

Inovação é o que diferencia as corporações e a própria dinâmica de mercado 

(SCHUMPETER, 1984). A visão da RSC propõe maximização de lucro a longo 

prazo. A visão da inovação permite a ampliação do market share corporativo. 

O conceito de RSC está evoluindo para o termo estudado por Aguinis e 

Glavas (2012) em sua importante revisão do tema. O novo conceito baseia-se 

que a RSC está orientada por ações e políticas corporativas específicas, que 

levam em consideração as expectativas dos stakeholders e buscam alcançar a 

sustentabilidade corporativa, desenvolvendo a base de capital econômico, 

social e ambiental em prol da sociedade. Não apenas suprindo a geração atual, 

mas atendendo a gerações futuras. Neste trabalho destaca-se a importância do 

capital social, com o desenvolvimento do capital humano nas corporações. 

Concluindo esta seção, a literatura estudada esclarece o papel da RSC 

como componente crucial para criar relação de prestígio percebido pelos 

empregados das corporações. No Quadro 1 a seguir, foram catalogados 

estudos quantitativos que estudaram essa relação, dando ênfase a tratativa da 

próxima seção, que será abordado o tema identidade corporativa. 
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Quadro 1: Relação de estudos quantitativos que avaliaram a relação hipotética entre RSC e identidade corporativa. 

Pesquisadores Amostra da pesquisa Principais conclusões Coleta de dados/Método 
ALNIACIK; 

ALNIACIK; GENC, 

2010 

250 estudantes de graduação 

de duas universidades na 

Turquia 

Informações positivas de RSC aumentam as intenções de compra 

dos consumidores, as intenções de futuros empregados e as 

intenções de potenciais investidores 

Survey 

 

Testes T, análise fatorial 

ARENDT; 
BRETTEL, 2010 

CEOs de empresas alemãs e 

austríacas, com 381 respostas 

qualificadas 

A RSC aciona o processo de construção da imagem corporativa e 

sua relação com o sucesso 

Survey 

 

Modelagem de equações 

estruturais 

AGUILERA et al., 

2007 

116 empregados de 

organizações empresariais na 

Índia 

Forte apoio à influência da RSC no intercâmbio social, na 

performance e comprometimento dos empregados 

Survey  

 

Regressão logística 

BACKHAUS; 

STONE; HEINER, 

2002 

297 estudantes de 

administração da Universidade 

de Michigan - EUA 

Meio ambiente, relações com a comunidade e diversidade exercem 

maior influência sobre a atração dos empregados do que outras 

facetas de RSC 

Pesquisa e quase-

experimentação 

 

Testes T, ANOVA 

BARRENA-

MARTÍNEZ et al., 

2014 

1596 estudantes de 

universidades da Andaluzia, no 

sul da Espanha 

Forte correlação com práticas de RSC no processo de decisão sobre 

o local de trabalho 

Survey 

 

Regressão logística 

BRAMMER; 

MILINGTON; 

RAYTON, 2007 

4.712 empregados de serviços 

financeiros da Inglaterra 
Influência positiva de RSC no comprometimento organizacional 

Survey 

 

Regressão logística 
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Pesquisadores Amostra da pesquisa Principais conclusões Coleta de dados/Método 
CARMELI; 

GILAT;WALDMAN, 

2007 

161 empregados e supervisores 

de empresas em Israel 

Efeito mediador da identificação corporativa na relação entre RSC e 

alta performance 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

GREENING; 
TURBAN, 2000 

287 estudantes de 

administração de universidade 

do Centro-Oeste dos EUA 

Os candidatos a emprego têm maior probabilidade de procurar 

empresas socialmente responsáveis, do que empresas com baixa 

reputação em RSC 

Experiências 

 

Regressões (hierárquicas) 

JONES, 2010 

162 empregados da Green 

Mountain Coffee Roasters no 

Texas, EUA 

O programa de RSC causa sentimento de  orgulho nos empregados 

em relação à sua associação organizacional 

Survey  
 

Regressão logística 

KIM et al.,2010 

Empregados de 22 empresas 

que publicam relatórios da GRI 

na Coréia 

As associações de RSC influenciam a identificação corporativa 

através do prestígio externo percebido 

Survey 
 

Modelagem de equações 

estruturais 

LEE, 2020 

507 empregados de grandes 

empresas nos EUA em todos os 

setores 

As práticas discricionárias e éticas de RSC são mais significativas 

nas percepções dos funcionários 

Survey 
 

Regressão múltipla  
 

Análise fatorial 
confirmatória 

Fonte: Elaboração própria 
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2.2 IDENTIDADE CORPORATIVA 

 

A identidade corporativa, também reconhecida na literatura acadêmica 

como prestígio externo percebido ou imagem externa interpretada, trata-se da 

opinião que os empregados têm sobre como a corporação é percebida pelos 

stakeholders externos (DUTTON; DUKERICH; HARQUAIL, 1994; KIM et al., 

2010). Resultante de diversas fontes de informação, incluindo opiniões de 

grupos de referência, comunicação interna, boca a boca, publicidade e 

informações externas controladas pela corporação, ou seja, são percepções 

dos empregados em como as pessoas de fora vêem sua corporação 

(HERRBACH; MIGNONAC, 2004; LEE, 2020).  

Para ilustrar o conceito de identidade corporativa, as percepções da 

imagem corporativa estão representadas na figura 2. Existem dois aspectos 

importantes: As percepções públicas da corporação - imagem corporativa - e 

as maneiras como os empregados acreditam que os outros vêem a corporação 

onde trabalham - identidade corporativa. As crenças mantidas pelo empregado 

sobre como a percepção pública enxerga sua corporação são subjetivas, ou 

seja, únicas para cada empregado. Esse fator influencia o comportamento do 

indivíduo na corporação (COLLIER; STEBAN, 2007). 

 
Figura 2: Imagem e identidade corporativa 

Fonte: Adaptado de Collier e Steban (2007) 
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O conceito de identidade corporativa foi investigado de forma mais 

abrangente por Balmer (2001), onde concluiu que a identidade corporativa se 

manifesta através de diversos canais de comunicação, alcance multidisciplinar 

e é conduzida de forma mista com estratégia, estrutura, comunicação e cultura. 

Portanto, a identidade corporativa é a soma dos elementos tangíveis e 

intangíveis que diferenciam qualquer corporação. A identidade corporativa atua 

como senso de individualidade que diferencia a corporação dentro do seu 

ambiente competitivo. Cada corporação possui identidade distinta que articula 

sua essência, objetivos e valores. 

O objetivo da administração da identidade corporativa é efetuar 

apresentação estratégica da corporação sobre si mesma, de forma a produzir 

imagem positiva para seus stakeholders. Nesse contexto, a identidade 

corporativa age como ferramenta eficaz na administração estratégica, atuando 

na influência dos resultados corporativos da percepção do público externo 

(GRAY; BALMER, 1998). 

A literatura acadêmica sugere que os empregados preferem trabalhar 

em corporações cujos valores primários se alinham aos seus (CABLE; JUDGE, 

1994). Vários estudos observaram conseqüências positivas da identidade 

corporativa (BARTELS et al., 2007; CARMELI, 2005; FULLER et al., 2006; 

KANG; STEWART; KIM, 2011). Quanto maior a percepção dos empregados 

que  sua corporação é prestigiada externamente, mais provavelmente se 

identificam com a corporação e apresentam comprometimento elevado ou 

apego afetivo (SMIDTS; PRUYN; VAN RIEL, 2001). 

Os programas de ética atuam como resposta às expectativas dos 

stakeholders, representando que as corporações têm responsabilidade pelos 

efeitos de suas operações. As expectativas da sociedade atendidas pelos 

programas de ética garantem legitimidade à corporação, ou seja, a licença 

necessária para efetuar suas operações (COLLIER; STEBAN, 2007). A 

identidade corporativa se fortalece com a consistência de políticas e ações 

corporativas. Exemplos de fortalecimento da identidade corporativa são 

conquistados com liderança ética, tratamento justo dos empregados e 

discussão aberta sobre ética (TREVINO et al.,1999). 

Quanto mais concretas as ações de bem-estar com os empregados, 

mais eles acreditam que a corporação está disposta a ceder favores aos seus 
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membros internos sem esperar algo em troca, estas ações estão além da 

simples troca de trabalho por remuneração. As ações de bem-estar e cuidado 

com o capital humano desenvolvido pelos empregados nas corporações 

incluem assistência médica, segurança no trabalho, política de emprego de 

qualidade, assistência à educação, igualdade de oportunidades para todos, 

rejeição do trabalho infantil, respeito aos direitos humanos, políticas de não 

discriminação no local de trabalho, equilíbrio da vida pessoal e profissional e 

treinamento vocacional (RODRIGO; ARENAS, 2008). 

Percepções de justiça no local de trabalho afetam o bem-estar dos 

empregados, o ambiente justo e ético possibilita classificar a corporação como 

bom lugar para trabalhar. Imparcialidade em relação às atitudes da alta 

gerência, tanto em termos gerais quanto em responsabilidade social, afetam 

negativamente a motivação e o comprometimento dos empregados 

(AGUILERA et al., 2007). As iniciativas de RSC direcionadas aos stakeholders 

externos são percebidas pelos empregados como aspectos especiais da justiça 

corporativa, principalmente as ações de proteção ambiental e o investimento 

em comunidades locais. Essas iniciativas influenciam positivamente a atitude e 

comportamento dos empregados em relação à corporação. Ações de RSC 

percebidas pelos empregados como filantropia e voluntariado, influenciam 

positivamente as intenções de construir relacionamentos comuns com sua 

corporação, ou seja, aumenta a vontade comunitária (HON; GRUNIG, 1999; 

LEE, 2020). 

Quando os empregados acreditam que sua corporação é prestigiada em 

seu setor e que outras pessoas pensam muito sobre ela, tornam-se mais 

apegados à instituição, motivados a aprimorar seu relacionamento com a 

corporação e conquistar solidez da reputação corporativa. A identidade 

corporativa desempenha papel crucial no relacionamento comunitário da 

corporação com seus públicos (HON; GRUNIG, 1999; SMIDTS; PRUYN; VAN 

RIEL, 2001). A identidade corporativa se exalta quando os empregados 

avaliam que o relacionamento da corporação com a comunidade é satisfatório. 

Dessa forma, os empregados apresentam comportamentos de cidadania 

corporativa, melhoram seu desempenho nas atividades e diminuem as 

intenções de rotatividade no trabalho (CARMELI; TISHLER, 2004; CARMELI, 

2005; HERRBACH; MIGNONAC, 2004). 
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Em suma, os empregados consideram os esforços das corporações para 

apoiar seus stakeholders internos e externos como práticas de RSC, 

desenvolvendo sua imagem corporativa positiva (BRAMMER; MILLINGTON; 

RAYTON, 2007; RUPP et al., 2006; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008). Desta 

forma, os empregados sentem que corporação onde trabalham é prestigiada 

externamente, o que desenvolve a identidade corporativa (PETERSON, 2004). 

O efeito positivo de prestígio e orgulho corporativo, sobre a percepção dos 

empregados, conduz ao aumento do comprometimento e satisfação no 

trabalho (REGO et al., 2010).  

A reputação corporativa sólida atrai e retém profissionais qualificados 

porque gera renda psicológica, não importando apenas a renda monetária. A 

mera participação do empregado em corporação respeitável conduz a sua 

satifação. Portanto, é possível concluir que a identidade corporativa representa 

recurso estratégico, do qual resulta em vantagem competitiva sustentável para 

as corporações, assim como exerce influência positiva sobre a atração de bons 

profissionais e sobre a satisfação dos empregados (CRAVENS; OLIVER, 

2006).  

Concluindo, os estudos referenciados na presente seção demonstram 

a importância da identidade corporativa, evidenciando sua influência positiva 

direta sobre a satisfação do empregado, conforme pode ser observado pelos 

trabalhos identificados no Quadro 2. 
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Quadro 2: Relação de estudos quantitativos que avaliaram a relação hipotética entre identidade corporativa e satisfação dos empregados 

Pesquisadores Local de pesquisa Principais conclusões Coleta de 
dados/Método 

HELM, 2011 
439 empregados de empresas dos 

EUA 

A reputação corporativa percebida tem forte impacto no orgulho e na 

satisfação no trabalho 

Survey 
 

Modelagem de 

equações estruturais 

HERRBACH; 

MIGNONAC, 

2004 

527 gerentes de empresas 

francesas. Áreas de contabilidade, 

finanças e administração  

Verificou-se que o pretígio externo percebido estava relacionado à 

satisfação no trabalho 

Survey 
 

Regressão múltipla 

hierárquica 

KEHOE; 

WRIGHT, 2010 

Empregados de food service em 56 

unidades de negócios 

independentes, Connecticut - EUA 

O alto desempenho dos empregados está positivamente relacionado 

ao comprometimento afetivo e a cidadania corporativa 

Survey 
 

Modelagem de 

equações estruturais 

LEE et al., 2013 

387 empregados que trabalhavam no 

Kangwon Land Casino, na Coréia do 

Sul 

A confiança organizacional tem efeito positivo significativo na 

satisfação no trabalho 

Survey 

Modelagem de 

equações estruturais 

PETERSON, 

2004 

278 profissionais de Negócios no 

Centro Oeste dos EUA 

As percepções da cidadania corporativa estão positivamente 

relacionadas ao comprometimento dos empregados 

Survey 

Regressão múltipla 

hierárquica 

RIORDAN; 

GATEWOOD; 

BILL, 1997 

174 empregados de serviços 

elétricos, Georgia - EUA 

A imagem corporativa está relacionada positivamente à satisfação no 

trabalho e negativamente às intenções de rotatividade 

Survey 
 

Modelagem de 

equações estruturais 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3 SATISFAÇÃO DO EMPREGADO 

 

A definição de satisfação no trabalho mais utilizada na pesquisa 

acadêmica foi elaborada por Locke (1976, p. 1304), que determina satisfação 

no trabalho como "estado emocional positivo ou prazeroso resultante da 

avaliação do trabalho ou das experiências profissionais". Compreender a 

satisfação no trabalho é crucial no contexto do comportamento corporativo. 

Pesquisas anteriores revelaram que a satisfação no trabalho é importante 

porque influencia o desempenho e comprometimento no trabalho, a satisfação 

do cliente, a retenção no emprego e o absentismo do empregado (HOMBURG; 

STOCK, 2004; LEE et al., 2012; LEE et al.,2013; RAUB; BLUNSCHI, 2014; 

HARTER; SCHMIDT; HAYES, 2002). 

Os primeiros trabalhos acadêmicos sobre o tema satisfação no trabalho 

implicavam em teorias que tratavam características individuais responsáveis 

por comportamentos no trabalho, sendo: Teoria de Motivação-Higiene 

(HERZBERG; MAUSNER; SNYDERMAN, 1959), Teoria de Satisfação de 

Necessidades (VROOM, 1964) e Teoria de Expectativas e Instrumentalidade 

(HACKMAN; PORTER, 1968). Nessa perspectiva, a satisfação foi estudada 

como causa de comportamentos no trabalho. Nos anos 70 e 80, a satisfação 

no trabalho foi concebida como atitude, ou como fator determinante para 

diferentes comportamentos de trabalho como produtividade, desempenho, 

rotatividade e absenteísmo (TIFFIN; MCCORMICK, 1975).  

A partir dos anos 90, pesquisadores determinaram interesse nos 

conceitos afetivos de satisfação no trabalho, como estado de ânimo e 

experiências emocionais positivas ou negativas dos empregados. Essa 

abordagem foi importante para a compreensão de fenômenos como estresse, 

burnout, sofrimento e saúde mental dos trabalhadores (BRIEF; WEISS, 2002). 

A satisfação no trabalho pode ser avaliada de forma positiva ou 

negativa, tal julgamento pode ser feito sobre a atividade realizada no trabalho 

ou sobre a situação profissional (JUNG; YOON, 2015). As emoções estão 

constantemente ligadas a essas avaliações, por isso a satisfação no trabalho 

envolve tanto a emoção quanto a atitude de algum indivíduo em relação à 

avaliação de seu trabalho (SAARI; JUDGE, 2004; WEISS, 2002). Os 

empregados durante sua vida laboral empreendem tempo e energia no local de 
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trabalho. Por esse motivo é essencial que as corporações concedam garantias 

que as necessidades dos empregados sejam atendidas, com recursos e 

condições cedidos pela corporação. O bem-estar dos empregados está direta 

ou indiretamente associado ao seu desempenho no trabalho (HARTER; 

SCHMIDT; HAYES, 2002; LEE et al., 2013). 

Existem muitos fatores que influenciam a satisfação dos empregados 

nos diversos setores de trabalho. As principais dimensões são relacionadas a 

estrutura salarial, as condições de trabalho, o grupo de trabalho, a natureza do 

trabalho e a qualidade da liderança (ROGELBERG et al., 2010). Outros fatores 

que também desempenham importantes papéis na satisfação dos empregados 

são treinamento e desenvolvimento de carreira e manutenção do equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional (AMIN et al., 2017; LEE et al., 2015). 

As ações corporativas em benefício dos stakeholders podem levar a 

emoções positivas entre os empregados, como orgulho, entusiasmo, gratidão e 

satisfação (ELLICKSON; LOGSDON, 2002; HARTER; SCHMIDT; HAYES, 

2002; JUDGE; WATANABE, 1993). De outra forma, as ações que têm impacto 

negativo sobre os stakeholders podem levar a emoções negativas para os 

empregados, incluindo constrangimento, raiva e medo (EL AKREMI et al.,2018; 

ONKILA, 2015; RIORDAN; GATEWOOD; BILL, 1997).  

A satisfação no trabalho pode ser influenciada pelas ações 

corporativas, incluindo aquelas relacionadas à RSC. Lee et al. (2012) 

investigaram o impacto da RSC na qualidade do relacionamento entre 

empregados de franquias de serviços alimentícios. Suas descobertas indicaram 

que as dimensões econômica e filantrópica da RSC tiveram efeito positivo 

sobre a confiança organizacional, enquanto a dimensão ética teve influência 

significativa na satisfação no trabalho. A RSC torna-se importante estratégia 

para o gerenciamento eficiente do capital humano aumentando a satisfação no 

trabalho, a orientação para o cliente e a confiança corporativa (BAUMAN; 

SKITKA, 2012).  

A corporação responsável alcança a satisfação no trabalho e incentiva o 

desenvolvimento do capital humano com a estabilidade no emprego, 

oportunidades de treinamento, desenvolvimento profissional, participação de 

empregados em atividades voluntárias, contratação de pessoas desfavorecidas 

ou com deficiência, planos para promover a igualdade e conciliação da vida 
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profissional e familiar. O capital humano tem sido reconhecido como recurso 

estratégico crucial que pode influenciar o desempenho econômico corporativo, 

através do aumento da inovação e da produtividade. Ou seja, capital humano, 

criatividade e diversidade operam em conjunto na produção de inovação (HAN; 

HAN; BRASS, 2014; SANZO et al., 2012). 

As corporações socialmente responsáveis foram percebidas como 

empregadores mais atraentes. Greening e Turban (2000) demonstraram que 

existe conexão entre desempenho social corporativo e atração de empregados 

de qualidade, ou seja, existe maior possibilidade de a corporação ser 

considerada bom empregador por apresentar sucesso no engajamento da 

RSC. Para o empregador sua marca combina capital humano, capacidades 

estratégicas, busca por reputação sólida e cultura com foco para ser o melhor 

local para trabalhar (VERČIČ; ĆORIĆ, 2018). 

Os candidatos a emprego consideram fatores como preocupação 

ambiental, relacionamento com a comunidade, satisfação no trabalho e 

diversidade na escolha das corporações para as quais desejam trabalhar 

(SNIDER; HILL; MARTIN, 2003). Dessa forma, a RSC pode ser direcionada 

tanto aos empregados quanto aos possíveis empregados e se torna ferramenta 

ideal para melhorar a imagem, a identidade e a reputação corporativa 

(BACKHAUS; STONE; HEINER, 2002; PIRSCH; GUPTA; GRAU, 2007). 

Concluindo, a presente seção contribuiu para o melhor entendimento 

do conceito de satisfação do empregado, mostrando sua relevância para a 

gestão corporativa. Importantes pesquisas empíricas acerca do tema estão 

sintetizadas no Quadro 3. 
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Quadro 3: Relação de estudos quantitativos que avaliaram a relação hipotética entre RSC e satisfação dos empregados. 

Pesquisadores Local de pesquisa Principais conclusões Coleta de dados/Método 
ALBINGER; 

FREEMAN, 2000 

25 empresas da área metropolitana 

centro Oeste dos EUA (Wisconsin) 
A RSC está positivamente relacionada à atratividade do empregador  

Survey 

Testes T, ANOVA 

BARAKAT et al., 

2016 

Empregados de 381 empresas 

brasileiras 

Ações orientadas a RSC levarão a melhor imagem organizacional e, 

por sua vez, levarão a maior satisfação dos funcionários 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

GLAVAS; KELLEY, 

2014 

827 empregados da indústria de 

alimentos e agricultura na América 

do Norte 

A RSC percebida apresentou relação estatisticamente significativa 

com a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

LEE et al.,2012 

Empregados de 21 empresas 

franqueadas de food service 

localizadas em Seul (Coréia) 

A confiança dos empregados e mantê-los satisfeitos com seu 

trabalho por meio das atividades de RSC é importante para alcançar 

o compromisso organizacional 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

RAUB e 

BLUNSCHI, 2013 

211 empregados de 4 hotéis 

sediados no Reino Unido 

As organizações que se envolvem em atividades de RSC, tem 

melhores atitudes no trabalho e maior envolvimento em 

comportamentos discricionários 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

TZINER et al.,2011 

101 empregados da área de seguros 

e importação de eletrônicos na 

Espanha 

O estudo mostra que a RSC em relação aos empregados é mais 

fortemente associada à satisfação no trabalho 

Survey 

Modelagem de equações 

estruturais 

VALENTINE; 

FLEISCHMAN, 

2008 

Banco de dados de empresas norte-

americanas (Nova Jersey, EUA) 

A RSC percebida está correlacionada e desempenhou papel 

mediador entre o programa de ética e a satisfação no trabalho 

Survey 

Análises de regressão 

mediada 

ZHU et al.,2012 
438 empregados de empresas da 

China 

A percepção de mudanças gerais e relacionadas ao meio ambiente 

geralmente podem melhorar o comprometimento dos funcionários  

Survey 

Regressão logística 

Fonte: Elaboração própria 
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2.4 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

 

A responsabilidade social corporativa não é apenas “fazer a coisa 

certa”, mas também “fazer o bem fazendo o bem” (ALBINGER; FREEMAN, 

2000, p.243). As corporações comprometidas com a implementação da RSC 

têm maior probabilidade de obter bom clima organizacional e reter os melhores 

talentos (BHATTACHARYA; KORSCHUN; SEN, 2009; BRANCO; 

RODRIGUES, 2006).  

As corporações com altos níveis de engajamento nas práticas de RSC 

têm maior probabilidade de atrair empregados altamente qualificados, evitar 

altas taxas de rotatividade e promover o comprometimento e a motivação dos 

empregados (DHANESH, 2014). Satisfação elevada e comprometimento do 

capital humano proporcionam desempenho corporativo superior e atrai 

vantagens competitivas de forma estratégica (HARTER; SCHMIDT; HAYES, 

2002). As corporações responsáveis podem ser consideradas mais atraentes 

porque (CABLE; JUDGE, 1994; JONES; WILLNESS; MADEY, 2014; JUDGE; 

WATANABE, 1993; LEE, 2020):  

I. As atividades de RSC realizadas pelas corporações proporcionam 

orgulho aos empregados;  

II. Os valores positivos das corporações podem ser percebidos com 

similaridade pelos valores dos empregados; 

III. Por meio de princípios em RSC são oferecidos aos empregados 

oportunidades de crescimento e motivação para a criação; 

IV. As expectativas de tratamento de maneira justa pelas corporações são 

atendidas.  

Alguns autores descobriram que os indivíduos têm maior probabilidade de 

procurar emprego em corporações que possuam informações positivas sobre 

RSC (ALNIACIK; ALNIACIK; GENC, 2011; GREENING; TURBAN, 2000). 

Alunos recém- graduados em universidades de renome são mais atraídos por 

corporações que adotam abordagens éticas e responsáveis às suas práticas de 

RSC (BARRENA-MARTÍNEZ et al., 2015). Esses argumentos convergem para 

a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 1 (H1): A RSC impacta diretamente a satisfação do empregado. 



27 

 

 

A identidade corporativa lida com as impressões, imagem e 

personalidade que a corporação apresenta a seus stakeholders, a fim de se 

diferenciar e de criar posição única no ambiente em que atua (ARENDT; 

BRETTEL, 2010; SCHMITT; PAN, 1994). A filiação trabalhista com corporação 

respeitável, orientada pelos princípios de RSC aumenta a autoestima dos 

empregados. Dessa forma, os empregados se sentem mais comprometidos 

com a corporação quando percebem que estão filiados com instituição de 

maior prestígio.  

A RSC tornou-se construto essencial para obter efeito positivo na 

identidade corporativa, especificamente na percepção que os empregados têm 

da corporação. Tentativas de melhorar as condições de trabalho são expressas 

no desenvolvimento de códigos de conduta corporativa e na adoção de 

padrões globais que preenchem a função de estrutura para fazer cumprir as 

leis nacionais (ADAM; RACHMAN-MOORE, 2004; SOBCZAK, 2003). Quando 

os empregados percebem que sua corporação está buscando se manter 

responsável perante a sociedade, ajudando a comunidade, doando recursos ou 

fornecendo esforços voluntariamente, é mais provável que acreditem que 

outras pessoas avaliem sua corporação positivamente (HON; GRUNIG, 1999). 

Essa visão tem base no pressuposto de que os participantes de 

práticas de RSC são submetidos ao processo de identificação. Eles 

experimentarão moral mais elevado, autoestima e compartilharão valores com 

sua organização por meio de sua participação e trabalho (PETERSON, 2004).  

Dessa forma, conclui-se que as corporações mais comprometidas com 

os princípios de RSC tenham maior probabilidade de evocar avaliações 

positivas dos empregados a respeito de seu próprio trabalho. De forma similar, 

atitudes negligentes em relação aos princípios de RSC podem criar avaliações 

negativas dos empregados. Tais argumentos possibilitam a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 2 (H2): A RSC impacta diretamente a identidade corporativa. 

 

O elevado grau de identificação corporativa pode resultar em satisfação 

no trabalho, motivado pelas seguintes iniciativas (CABLE; TURBAN, 2003; 

DUTTON; DUKERICH, 1991; HELM; 2011; MURMURA; BRAVI; PALAZZI, 

2017): 
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I. Cobertura contra questões negativas de direitos humanos, trabalho 

infantil, trabalho forçado, discriminação, saúde e segurança, liberdade 

de associação e direito à negociação coletiva, práticas disciplinares, 

horas de trabalho e remuneração;   

II. Diversidade de benefícios para o capital humano em bom ambiente de 

trabalho,  

III. O aumento da gestão da qualidade;  

IV. Melhoria da imagem e reputação corporativa no mercado, expectativa de 

aumento nas oportunidades de negócios. 

A satisfação no trabalho está fortemente relacionada à políticas e 

procedimentos realizados pela corporação para gerenciar e controlar o 

comportamento dos empregados (CARBONELL; RODRIGUEZ-ESCUDERO, 

2013). A identidade corporativa atua como benefício intangível, principalmente 

quando a gestão adequada de recursos humanos torna a corporação mais 

atrativa para os empregados atuais e potenciais. O empregado com forte senso 

de identificação corporativa percebe seu trabalho de maneira mais positiva, o 

que leva à satisfação (VAN DICK et al., 2004). 

Estudos anteriores relacionam que as avaliações positivas de 

identidade corporativa tem influência na satisfação, porque reputação 

corporativa sólida fornece ao indivíduo as recompensas psicológicas de 

associação com a corporação (CRAVENS; OLIVER, 2006; HERRBACH; 

MIGNONAC, 2004). Portanto, torna-se possível formular a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 3 (H3): A identidade corporativa impacta diretamente a 

satisfação do empregado. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO 

 

No presente estudo, foram coletadas as opiniões dos empregados da 

corporação X de capital aberto, suas operações envolvem exploração e 

produção de petróleo, refino, vendas, transporte, petroquímica, distribuição de 

produtos derivados, gás natural e biocombustíveis. A corporação X foi 

escolhida para o estudo porque implementa a ISO 26000 na relação com todos 

os seus stakeholders, incluindo principalmente seus empregados.  

As questões abordadas tem ênfase sobre as práticas de RSC 

engajadas pela corporação X, identidade corporativa na percepção dos 

empregados e também sobre a satisfação no trabalho. O objetivo almejado é 

explicar as relações causais entre as variáveis latentes do modelo.  

Quanto ao método científico, a classificação é estudo dedutivo, pois foi 

utilizada formulação de hipóteses que devem ser testadas, na busca de 

relacionamentos causais entre elementos. Desse modo, espera-se alcançar 

dedução conclusiva, utilizando como instrumentos de coleta de dados o 

questionário estruturado aplicado com período específico (VERGARA, 2016). 

De acordo com Gil (2008), o método dedutivo parte de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a 

conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua 

lógica. 

 

3.1 ABORDAGEM, FINS E MEIOS 

 

A abordagem metodológica deste trabalho é de natureza quantitativa, 

pois busca tratar estatisticamente os dados coletados, com o objetivo de 

verificar as relações hipotéticas da pesquisa (MARTINS; THEOPHILO, 2009; 

MICHEL, 2009). 

Quanto aos fins, este estudo é de investigação explicativa, pois tem a 

intenção de justificar os motivos e de esclarecer que fatores contribuem para a 

ocorrência de determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da 

realidade (GIL, 2008; VERGARA, 2016). Na busca da explicação das relações 

causais entre as variáveis latentes do modelo, demonstra-se a finalidade de 

investigar os motivos que incidem na ocorrência de determinado fenômeno. 
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Quanto aos meios, neste trabalho foi utilizado levantamento bibliográfico, 

levantamento documental por meio de informações ESG da corporação X e 

também foi utilizada a pesquisa de survey, meio pelo qual se procede à 

solicitação de informações ao grupo significativo de respondentes sobre o 

problema estudado. As conclusões sobre os dados coletados são obtidas 

mediante análise quantitativa. São extremamente úteis, pois proporcionam 

informações gerais acerca das populações, que são indispensáveis em boa 

parte das investigações sociais (FREITAS et al., 2000; GIL, 2008). 

A técnica de survey ou levantamento de campo caracteriza-se pela 

interrogação direta dos respondentes cujo comportamento se deseja conhecer, 

permitindo que os resultados sejam projetados para a totalidade do universo. 

Desse modo, a amostra significativa é determinada por procedimento 

estatístico e a margem de erro é obtida mediante cálculos estatísticos 

(FREITAS et al., 2000; GIL, 2010).  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

População pode ser definida como o número total de elementos que 

possuem as características de determinado objeto de estudo (VERGARA, 

2016). A população do estudo foi formada por empregados da corporação X. A 

amostra foi escolhida por conveniência, ou seja, a amostra não é probabilística. 

Fizeram parte deste estudo apenas os questionários considerados válidos pelo 

pesquisador. 

Para fins de preservação dos dados e política de informações da empresa 

selecionada, seu nome comercial não foi divulgado neste estudo. Cada 

respondente abordado decidiu participar de forma voluntária, sendo convidado 

a conhecer a privacidade dos dados pela sua participação. O esclarecimento 

de dúvidas foi firmado pelo pesquisador durante a aplicação do questionário. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para o processo de coleta de dados foi desenvolvido, com base na 

literatura estudada, questionário estruturado e autoadministrado (Apêndice A). 

Foi realizado pré-teste com 10 empregados de diferentes setores da 
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corporação X, com a finalidade de mitigar dúvidas de entendimento das 

perguntas do questionário estruturado. Após a validação do pré-teste, o 

questionário foi enviado por correio eletrônico (e-mail) para 450 empregados de 

diversos setores da corporação X. Foi empregada escala Likert com cinco 

opções de resposta, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente). Os itens do questionário foram utilizados para avaliar os seguintes 

construtos: 1) Responsabilidade social corporativa; 2) Identidade corporativa; 3) 

Satisfação do empregado no trabalho.  

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados por meio da técnica de modelagem de equações 

estruturais (MEE), com base em mínimos quadrados parciais (MQP). Para isto, 

foi utilizado o software WarpPLS, versão 7.0. 

A MEE é uma classe de técnicas multivariadas que combina aspectos da 

análise fatorial ou da análise de componentes principais com a regressão, 

capacitando o pesquisador a examinar, simultaneamente, relações entre 

variáveis observadas e variáveis latentes, como também entre variáveis 

latentes (HAIR, JR; SARSTEDT, 2019). O método de MEE permite aos 

pesquisadores modelar, estimar e testar teorias complexas simultaneamente 

com dados empíricos.  O modelo estrutural representa a teoria ou conceito 

subjacente com seus construtos - variáveis que não são medidas diretamente - 

e relações de causa-efeito hipotéticas (SARSTEDT et al., 2014). Emprega-se a 

MQP quando o tamanho da amostra é pequeno, os dados não são 

necessariamente normais ou quando há necessidade de avaliar modelo 

complexo com muitos indicadores e múltiplas relações entre variáveis latentes 

(HAIR et al., 2016). 

No presente estudo, justifica-se a aplicação da MEE com base em MQP, 

por se tratar de técnica extremamente útil para testar uma série de modelos 

hipotéticos devido à sua capacidade de testar simultaneamente modelos de 

trajetórias mais complexos envolvendo um número maior de variáveis. Desse 

modo, a MEE com base em MQP utiliza os dados disponíveis para estimar as 

relações de caminho do modelo, minimizando os termos de erro - ou seja, a 
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variância residual - dos construtos endógenos (HAIR et al., 2016; SARSTEDT 

et al., 2014). 

Quando a MEE com base em MQP é aplicada, o pesquisador se beneficia 

da elevada eficiência na estimação dos parâmetros, o que se manifesta, pelo 

“poder estatístico” da técnica utilizada. Isto significa que, a MEE com base em 

MQP estima, com maior probabilidade, uma relação específica com 

significância, quando ela é de fato, significativa na população. As limitações 

apresentadas pela técnica são representadas quando o modelo estrutural 

contém laços – loops - causais ou relações circulares entre as variáveis 

latentes, resumindo, quando o modelo não é recursivo (HAIR et al., 2016).  

A condição inicial para a MEE neste estudo, foi atendida pela criação do 

modelo de caminho, que conecta variáveis e construções com base na teoria e 

na lógica (Hair et al., 2014). O modelo de caminho do presente estudo 

apresenta múltiplos indicadores reflexivos, ou seja, a direção das flechas é do 

construto para as variáveis manifestas. O modelo de mensuração reflexivo na 

MEE com base em MQP tem longa tradição nas Ciências Sociais (HAIR et al., 

2016). 

No tratamento de dados por intermédio de MEE, com base em MQP, 

entende-se como mais adequado seguir um processo de vários estágios que 

envolvem a especificação dos modelos de mensuração (externo – outer model) 

e estrutural (interno – inner model) (HAIR, JR; SARSTEDT, 2019). 

  

3.4.1  Modelo de mensuração 

 

O modelo de mensuração, ou externo, é o modelo do qual são exibidas as 

relações entre os construtos e as suas respectivas variáveis observadas. Sua 

avaliação é alcançada por intermédio de três análises: consistência interna, 

notadamente por meio do indicador de confiabilidade composta (CC) e do 

coeficiente Alfa de Cronbach; validade convergente, por meio da variância 

média extraída (VME); e validade discriminante, por meio do critério de Fornell-

Larcker e das cargas cruzadas. A confiabilidade é condição necessária para 

validade. Uma medida que não apresente confiabilidade não pode ser válida 

(HAIR et al., 2016). 
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3.4.1.1  Consistência interna 

 

A consistência interna é medida por intermédio do indicador de CC. O 

objetivo da análise de CC e do Alfa de Cronbach é avaliar com precisão 

adequada se a amostra não possui vieses e se os indicadores são capazes de 

extraír informações confiáveis. O Alfa de Cronbach não considera os erros dos 

indicadores, por isso, sua utilização não é muito apropriada em MEE. A análise 

de CC é mais indicada em MEE. Com relação à CC, os valores compreendidos 

entre 0,70 a 0,90 são satisfatórios. No Alfa de Cronbach, espera-se que este 

apresente valores acima de 0,70 (HAIR et al., 2009, 2016). 

 

3.4.1.2  Validade convergente 

 

  A VME tem como objetivo verificar a extensão em que a medida se 

correlaciona positivamente com medidas alternativas do mesmo construto. O 

valor da VME de cada variável latente precisa ser igual ou superior a 0,50. 

Dessa forma, fica subentendido que em média, o construto explica mais do que 

a média de variância de seus indicadores (HAIR et al., 2016; HENSELER; 

HUBONA; RAY, 2016). 

 

3.4.1.3  Validade discriminante 

 

O objetivo da validade discriminante é analisar especificamente os 

construtos, o quanto eles são independentes um dos outros, em outras 

palavras, indica se o construto mede o que se destina a medir, e se captura o 

fenômeno não representado por outros construtos no modelo (HAIR et al., 

2014).  

O exame das cargas cruzadas tem o objetivo de analisar se os 

indicadores possuem cargas fatoriais mais representativas em seus respectivos 

construtos e não nos construtos adjacentes do modelo (HAIR et al., 2016). O 

critério de Fornell e Larcker é uma abordagem mais conservadora para avaliar 

a validade discriminante, pois verifica se a raiz quadrada de cada VME é 

superior à sua maior correlação com qualquer outra variável latente do modelo 

(HAIR et al., 2016; HENSELER; HUBONA; RAY, 2016). 
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3.4.2  Modelo estrutural 

 

O modelo estrutural, ou interno, exibe as relações entre os construtos. 

Neste estudo o modelo estrutural foi analisado por meio da verificação do fator 

de inflação de variância (VIF), do coeficiente de determinação de Pearson (R²), 

da significância estatística dos coeficientes de caminho (β), da relevância 

preditiva (Q²) e do tamanho do efeito (f²), por serem as medidas mais 

adequadas para avaliar o modelo interno em modelagem de equações 

estruturais, com mínimos quadrados parciais (HAIR et al., 2016). 

 

3.4.2.1  Inflação da Variância (VIF) 

 

Na análise do modelo estrutural, é recomendável verificar o fator de 

inflação de variância (VIF) para identificar possíveis problemas de 

multicolinearidade entre as variáveis latentes. Construtos com valores de VIF 

abaixo de 5 são satisfatórios (HAIR et al., 2014). 

 

 3.4.2.2  Coeficiente de determinação de Pearson (R²) 

 

O coeficiente de determinação de Pearson (R²) trata-se de medida 

preditiva do modelo, ele analisa os efeitos das variáveis latentes exógenas 

sobre as variáveis latentes endógenas. Os valores de R2 variam de 0 a 1. 

Quanto mais os valores se aproximam de 1, maior é a exatidão preditiva (HAIR 

et al., 2014). 

 

3.4.2.3  Significância estatística dos coeficientes de caminho (β) 

 

Quanto à avaliação da significância estatística dos coeficientes de 

caminho (β), pode-se afirmar que representa as relações hipotéticas entre os 

construtos. Seus resultados devem estar contidos entre -1 e 1, variando de 

uma relação negativa a positiva, sendo que quanto mais próximo os valores 

estiverem dos extremos, mais fortes serão as relações entre os construtos. É 

fundamental que haja significância estatística associada aos coeficientes de 
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caminho para que as relações entre as variáveis do modelo possam ser 

consideradas (HAIR et al., 2016).  

Na significância de um coeficiente de caminho, o pesquisador 

rotineiramente relata valores p - p values - que correspondam à probabilidade 

de rejeitar ou aceitar a hipótese apresentada, considerando os dados tratados. 

Sendo assim, é estatisticamente significativo considerar o valor p < 0.05 para 

coeficientes de caminho do modelo hipotético. Após verificar se os 

relacionamentos são significativos, o pesquisador deve considerar a relevância 

dos relacionamentos significativos (HAIR et al., 2014). 

 

3.4.2.4  Relevância preditiva (Q²) 

 

Na avaliação da relevância preditiva (Q²) ou indicador de Stone-Geisser, 

o objetivo é avaliar quanto o modelo se aproxima do que se esperava dele, 

como critério de avaliação devem ser obtidos valores maiores que zero. 

Valores de 0,02; 0,15; e 0,35 indicam que um construto tem relevância preditiva 

pequena, média ou grande, respectivamente (HAIR et al., 2016). 

 

3.4.2.5  Tamanho do efeito (f²) 

 

Quanto à avaliação do tamanho do efeito (f²) ou indicador de Cohen, é 

obtido pela inclusão e exclusão de constructos do modelo (um a um). Avalia-se 

quanto cada constructo é “útil” para o ajuste do modelo. Os valores 0,02, 0,15 e 

0,35 representam efeitos pequeno, médio e grande da variável latente 

exógena, respectivamente (HAIR et al., 2016). 

 

3.5 VARIÁVEIS DO MODELO 

 

As variáveis podem ser classificadas como latentes ou observadas. As 

variáveis latentes não podem ser diretamente mensuradas ou explicadas, sua 

mensuração ocorre indiretamente, por meio de variáveis observadas. Em 

modelos refletivos, tal como o do presente estudo, as variáveis latentes 

explicam a maior parte da variância das variáveis observadas que lhe estão 

relacionadas (HAIR et al., 2009). 
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3.5.1  Variáveis latentes 

 

As variáveis latentes, também reconhecidas como construtos, são 

classificadas como exógenas e endógenas. As variáveis exógenas exercem 

influência sobre as endógenas, ou seja, explicam as variáveis endógenas do 

modelo. As variáveis endógenas não influenciam outras variáveis, apenas são 

explicadas pelas exógenas (WONG, 2013). O modelo desenvolvido para o 

presente estudo contém três variáveis latentes:  

 

1) Responsabilidade Social Corporativa (RSCORP); 

 

2) Identidade Corporativa (IDCORP); 

 

3) Satisfação do empregado (SATISF). 

 

A variável latente referente à RSCORP é exógena. O construto Identidade 

corporativa (IDCORP) é variável endógena e exógena ao mesmo tempo, pois 

recebe influência da RSC e exerce influência sobre a satisfação do empregado. 

A variável satisfação do empregado é a única variável puramente endógena do 

modelo.  

 

3.5.2  Variáveis observadas 

 

Para obter aplicabilidade do modelo, é importante que cada construto 

tenha pelo menos três variáveis observadas. No presente trabalho, todos os 

construtos do modelo atendem a esta recomendação, conforme pode ser 

observado no Quadro 4. 
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Quadro 4: Variáveis observadas em função das variáveis latentes do modelo, de acordo com a teoria. 

Id Itens do questionário Variáveis latentes 
(construtos) 

Variáveis 
observadas 

(indicadores) 
Autores (teoria) 

1 Minha empresa faz doações adequadas para instituições filantrópicas 

Responsabilidade 
social corporativa 

(RSCORP) 

Rscorp_1 AGUILERA et al., 2007; AGUINIS; GLAVAS, 
2012; ALBINGER; FREEMAN, 2000; BARNETT, 
2007; BHATTACHARYA; SEN, 2004; BONDY; 

MOON; MATTEN, 2012; BRANCO; RODRIGUES, 
2006; CARROLL, 1979; DHANESH, 2014; El 

AKREMI et al., 2018; HELM, 2011; HON; 
GRUNIG,1999; JONES; WILLNESS; MADEY, 

2014; KIM et al.,2010; LIN et al., 2012; MAIGAN; 
FERRELL; HULT, 1999; McWILLIAMS; SIEGEL, 
2001, 2011; MURMURA; BRAVI; PALAZZI, 2017; 

PELOZA; SHANG, 2011; PORTER; KRAMER, 
2006; RUPP et al.,2006; WOOD, 1991 

 

2 Minha empresa incentiva a parceria com empresas e escolas das 
comunidades locais Rscorp_2 

3 Minha empresa tem programas que incentivam a diversidade da força 
de trabalho Rscorp_3 

4 Políticas internas da minha empresa evitam discriminação na 
remuneração e promoção dos empregados Rscorp_4 

5 Minha empresa gosta especialmente de ajudar os empregados Rscorp_5 

6 Minha empresa está preocupada com o bem-estar de pessoas como 
eu Rscorp_6 

7 Sinto que minha empresa não tira proveito de pessoas vulneráveis Rscorp_7 

8 A afirmativa que minha empresa obtém sucesso pisando em outras 
pessoas é falsa Rscorp_8 

9 Minha empresa ajuda pessoas como eu sem esperar nada em troca Rscorp_9 

10 Considero minha empresa uma corporação particularmente útil a 
sociedade Rscorp_10 

11 Minha empresa é vista como um local de prestígio para trabalhar 
Identidade 
corporativa 
(IDCORP) 

Idcorp_1 
BALMER, 2001; DUTTON; DUKERICH, 
1991;SMIDTS; PRUYN; VAN RIEL, 2001 12 As pessoas da minha comunidade pensam muito bem na minha 

empresa Idcorp_2 

13 Empregados de outras corporações teriam orgulho de trabalhar na 
minha empresa Idcorp_3 

14 Gosto do trabalho que faço atualmente nesta empresa 

Satisfação do 
empregado 
(SATISF) 

Satisf_1 

ELLICKSON; LOGSDON, 2002; HARTER; 
SCHMIDT; HAYES, 2002; JUDGE; WATANABE, 

1993; ZHU et al., 2014 

15 Sou encorajado a contribuir para melhorar a maneira como meu 
trabalho é realizado Satisf_2 

16 Sinto que meu trabalho é importante para que esta empresa tenha 
sucesso Satisf_3 

17 Eu acho que trabalhar nesta empresa melhora minha vida Satisf_4 

18 Eu recomendaria esta empresa para minha família e amigos como um 
ótimo lugar para trabalhar Satisf_5 

Fonte: Elaboração própria 
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3.6 HIPÓTESES DO MODELO 

 

Nesta seção, são apresentadas as hipóteses dos modelos de 

mensuração e o estrutural.  

 

3.6.1  Hipóteses do modelo de mensuração  

 

Em MEE com MQP o modelo de mensuração, o qual também é 

referenciado como modelo externo, refere-se às relações das variáveis latentes 

com as variáveis observadas (WONG, 2013). 

 

1) Rscorp_1 = f (RSCORP) 

 

 2) Rscorp_2 = f (RSCORP)  

 

3) Rscorp_3 = f (RSCORP)  

 

4) Rscorp_4 = f (RSCORP)  

 

5) Rscorp_5 = f (RSCORP)  

 

6) Rscorp_6 = f (RSCORP)  

 

7) Rscorp_7 = f (RSCORP) 

  

8) Rscorp_8 = f (RSCORP)  

 

9) Rscorp_9 = f (RSCORP)  

 

10) Rscorp_10 = f (RSCORP)  

 

11) Icorp_1 = f (ICORP)  

 

12) Icorp_2 = f (ICORP)  
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13) Icorp_3 = f (ICORP)  

 

14) Satisf_1 = f (SATISF)  

 

15) Satisf_2 = f (SATISF)  

 

16) Satisf_3 = f (SATISF)  

 

17) Satisf_4 = f (SATISF)  

 

18) Satisf_5 = f (SATISF)  

 

3.6.2  Hipóteses do modelo estrutural  

 

O modelo estrutural do presente trabalho contempla a relação entre as 

variáveis latentes do modelo. Dessa forma, são definidas as seguintes 

hipóteses:  

 

• Hipótese 1 (H1): A RSC impacta diretamente a satisfação do 

empregado. 

 

• Hipótese 2 (H2): A RSC impacta diretamente a identidade corporativa. 

 

• Hipótese 3 (H3): A identidade corporativa impacta diretamente a 

satisfação do empregado. 

 

3.7 DIAGRAMA DE CAMINHO 

 

O diagrama de caminho tem o objetivo de facilitar a visualização do 

modelo hipotético do presente estudo, que exibe todas as hipóteses do modelo 

de mensuração e do modelo estrutural, conforme pode ser observado na 

Figura 3. Neste estudo, a aplicação é efetuada para examinar a associação 

entre responsabilidade social corporativa e satisfação dos empregados, 

obtendo a identidade corporativa como construto intermediário. O estudo 
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propõe o teste empírico de três hipóteses: Que a RSC impacta na identidade 

corporativa e na satisfação dos empregados, e também que a identidade 

corporativa impacta na satisfação dos empregados. 

 

 
Figura 3: Diagrama de caminho 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O presente estudo contribui com a literatura, pois examina os dados da 

corporação X do setor de produção de petróleo e derivados do Brasil, país 

caracterizado por economia emergente, não aprofundada no estudo tanto 

quanto as economias desenvolvidas. No contexto das corporações brasileiras, 

as circunstâncias podem limitar a validade externa dos resultados. 

Como segunda limitação no estudo cabe destacar a amostra por 

conveniência, que impede a generalização de resultados.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo encontra-se estruturado em duas subseções, que 

compreendem a análise estatística dos resultados encontrados na presente 

pesquisa.  

A primeira subseção apresenta a análise estatística descritiva do perfil 

dos respondentes que participaram da pesquisa. Por intermédio do software 

Excel, versão 2016.  

A segunda subseção apresenta, por meio da utilização da técnica 

estatística de MEE, com base em MQP, os resultados encontrados na 

avaliação do modelo de mensuração e do modelo estrutural desenvolvido por 

este estudo. Por intermédio do software WarpPLS, versão 7.0.  

 

4.1  ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS RESPONDENTES 

 

A presente pesquisa contou com a participação de 293 empregados da 

corporação X, sendo 255 (87,03%) do sexo masculino e 38 (12,97%) do sexo 

feminino, conforme pode ser observado no Gráfico 1. De acordo com 

informações do relatório de sustentabilidade da corporação X, existe a 

prevalência de mão de obra masculina, a proporção da pesquisa foi 

aproximada dos valores reais, sendo 84% do gênero masculino e 16% do sexo 

feminino. 

 
Gráfico 1: Gênero dos empregados respondentes da pesquisa  

Fonte: Elaboração própria. 
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No que se refere à ocupação principal na corporação, a maioria dos 

empregados 139 (47,44%) ocupavam cargos de nível médio em regime 

especial (turno ou sobreaviso), sendo que 12 empregados (4,09%) ocupavam 

cargos de ensino médio administrativo ou home office, 62 empregados 

(21,16%) ocupavam cargos de ensino superior administrativo ou home office, 

28 empregados (9,55%) ocupavam cargos de nível superior em regime 

especial (turno ou sobreaviso) e 52 (17,74%) ocupavam cargo de liderança, 

conforme pode ser visualizado no Gráfico 2.  

A proporção da ocupação principal na corporação X é fundamental para 

compreender a ausência de vieses na distribuição da relação de ganhos 

salariais dos empregados respondentes da pesquisa. Os menores salários são 

compreendidos pelos empregados de nível médio (somando 51,53% dos 

empregados respondentes). A distinção de regime especial é orientada pelo 

recebimento de adicionais de periculosidade, insalubridade e confinamento 

pelo trabalho conduzido em área industrial – refinarias, plantas de processo e 

plataformas offshore – compreendendo também o recebimento de adicionais 

pela característica de manutenção de turno ininterrupto de revezamento ou 

convocação para trabalho por sobreaviso. 

 

 
Gráfico 2: Ocupação principal dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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A distinção de trabalho de regime administrativo ou home office é 

orientada pelo trabalho em escritório. Os maiores salários são compreendidos 

pelos empregados de nível superior e cargos de liderança (somando 48,47% 

dos empregados respondentes). Cargos de liderança foram indicados pelos 

respondentes como empregados que recebem adicionais pela ocupação 

principal com responsabilidades de gestão de setores ou pessoas, como 

supervisores, coordenadores, gerentes de todos os níveis, consultores, 

assessores, diretores, membros do conselho de administração ou presidência 

da corporação X. 

No que tange ao nível de escolaridade dos empregados da corporação X 

que participaram da pesquisa, foi possível observar que 104 (35,49%) 

empregados possuem ensino médio, 121 (41,29%) empregados possuem nível 

superior, 41 (13,99%) empregados possuem especialização relativa a pós-

graduação ou MBA, 24 (8,19%) empregados possuem mestrado e somente 3 

(1,02%) empregados possuem doutorado ou PhD, conforme pode ser 

verificado no Gráfico 3. O que mostra perfil de busca por desenvolvimento 

pessoal por de parte dos empregados que tem como ocupação principal cargos 

de nível médio (total 151 empregados de nível médio). 

 

 
Gráfico 3: Nível de escolaridade dos respondentes da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 
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Por fim, o Gráfico 4 apresenta o tempo que os empregados respondentes 

da pesquisa possuem vínculo empregatício com a corporação X. A maioria dos 

respondentes 172 (58,70%) são empregados da corporação X entre 11 e 15 

anos, apenas 5 (1,70%) são empregados a menos de 5 anos, 39 (13,31%) são 

empregados entre 6 e 10 anos, 57 (19,45%) são empregados entre 16 e 20 

anos, 4 (1,36%) são empregados entre 25 e 30 anos, 16 (5,46%) são 

empregados a mais de 30 anos da empresa. Não houve respondentes com 

vínculo empregatício na corporação X entre 21 e 25 anos. 

 

Gráfico 4: Tempo de vínculo empregatício dos respondentes 

Fonte: Elaboração própria. 

4.2  MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 
 

A presente subseção compreende o tratamento de dados por meio da 

técnica estatística de MEE, calcada em MQP. Para tanto, foi avaliado o modelo 

de mensuração e o modelo estrutural, possibilitando estimar as medidas 

fundamentais para a avaliação da influência dos construtos da RSC e 

identidade corporativa na satisfação dos empregados da corporação X. 

4.2.1  Avaliação do modelo de mensuração 
 

A confiabilidade interna dos construtos foi verificada por intermédio dos 

indicadores Alfa de Cronbach e CC. Ambos indicadores verificam se a amostra 

possui vieses e se as variáveis observadas têm capacidade de gerar 

informações confiáveis (HAIR et al., 2016).  
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No que se refere ao coeficiente Alfa de Cronbach, espera-se encontrar 

valores superiores a 0,70, embora valores superiores a 0,60 sejam aceitáveis 

em pesquisas realizadas no campo das ciências sociais. No que tange à CC, 

espera-se encontrar valores entre 0,70 e 0,90, embora valores até 0,95 sejam 

aceitáveis (HAIR et al., 2014, 2016). Conforme pode ser observado na Tabela 

1, os construtos do modelo desenvolvido para o presente estudo apresentaram 

confiabilidade interna adequada. 

 

Tabela 1: Índices de Confiabilidade e Validade Convergente 

Variável Latente CC Alfa de Cronbach VME 

RSCORP 0,923 0,906 0,548 

IDCORP 0,883 0,801 0,715 

SATISF 0,909 0,875 0,666 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a verificação da confiabilidade interna dos construtos, a análise do 

modelo de mensuração tem como segunda etapa a verificação da validade 

convergente dos construtos. A validade convergente dos construtos foi 

verificada por meio do indicador VME. Entende-se que valores de VME 

superiores a 0,50 são adequados, pois demonstra que o construto explica mais 

do que a média de variância de seus indicadores (HAIR et al., 2016; 

HENSELER; HUBONA; RAY, 2016). Para tanto, foram estimadas as medidas 

das VMEs. Conforme pode ser visualizado na Tabela 1, os valores encontrados 

na verificação da validade convergente dos construtos foram satisfatórios. 

Para avaliar a validade discriminante, deve ser considerado o critério de 

cargas cruzadas. O objetivo da inspeção de carga cruzada é avaliar se as 

cargas das variáveis observadas relacionadas ao respectivo construto são 

superiores nele ou em construtos adjacentes. Observa-se que as cargas das 

variáveis observadas participantes de cada construto são maiores no próprio 

construto, exibem magnitudes das cargas superiores a 0,708, apresentam 

significância estatística, assim como os sinais previstos pela teoria (HAIR et al., 

2014). Os valores encontrados no teste das cargas cruzadas podem ser 

avaliados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Cargas e significância estatística dos indicadores do modelo 

 RSCORP IDCORP SATISF Tipo Modelo Erro padrão Valor p 
Rscorp_1 0,758 0,059 -0,171 Refletivo 0,052 <0,001 
Rscorp_2 0,709 0,064 -0,289 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_3 0,806 0,020 0,036 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_4 0,800 -0,134 -0,019 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_5 0,783 -0,048 -0,198 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_6 0,823 -0,183 -0,030 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_7 0,745 0,032 0,129 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_8 0,752 0,032 0,248 Refletivo 0,052 <0,001 
Rscorp_9 0,651 -0,095 0,020 Refletivo 0,053 <0,001 

Rscorp_10 0,529 0,382 0,387 Refletivo 0,054 <0,001 

Idcorp_1 -0,192 0,811 0,392 Refletivo 0,051 <0,001 

Idcorp_2 0,154 0,855 -0,364 Refletivo 0,051 <0,001 

Idcorp_3 0,027 0,870 -0,007 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_1 -0,043 -0,220 0,775 Refletivo 0,052 <0,001 

Satisf_2 0,290 -0,132 0,832 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_3 -0,170 -0,047 0,814 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_4 -0,202 0,122 0,831 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_5 0,119 0,262 0,828 Refletivo 0,051 <0,001 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com Hair Jr. et al. (2016), indicadores com cargas fatoriais 

inferiores a 0,708 estariam em condições de serem removidas do modelo, a 

critério do pesquisador para elevar a confiabilidade do construto, desde que 

não haja comprometimento da validade de conteúdo. Conforme pode ser 

avaliado na Tabela 2 as variáveis observadas Rscorp_10 (referente a 

corporação ser essencialmente útil a sociedade) e Rscorp_9 (referente a 

corporação ajudar pessoas como os empregados sem esperar nada em troca) 

obtiveram os valores mais baixos. Seguindo o procedimento indicado por Hair 

Jr. et al. (2016), foram retiradas as variáveis observadas Rscorp_9 e 

Rscorp_10 do modelo e realizada nova modelagem, os resultados são 

apresentados nas Tabelas 3 e 4 a seguir. 

 

Tabela 3: Índices de Confiabilidade e Validade Convergente após retirada dos 
indicadores Rscorp_9 e Rscorp_10 

Variável Latente CC Alfa de Cronbach VME 

RSCORP 0,925 0,907 0,608 

IDCORP 0,883 0,801 0,715 

SATISF 0,909 0,875 0,666 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 3 é possível identificar após retirada das variáveis observadas 

Rscorp_9 e Rscorp_10 o aumento da VME e consequente validade 

convergente do construto RSCORP. A confiabilidade interna dos construtos 

mantém valores adequados, podendo ser verificado pela CC e pelo Alfa de 

Cronbach. A análise das cargas dos indicadores e significância estatística pode 

ser verificada na Tabela 4, todas as cargas com a nova modelagem 

apresentaram condições satisfatórias (valores acima de 0,708 nos seus 

respectivos construtos). 

 

Tabela 4: Cargas e significância estatística do modelo após retirada dos indicadores 
Rscorp_9 e Rscorp_10 

 RSCORP IDCORP SATISF Tipo Modelo Erro padrão Valor p 
Rscorp_1 0,752 0,075 -0,117 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_2 0,721 0,077 -0,254 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_3 0,814 0,034 0,060 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_4 0,815 -0,105 0,012 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_5 0,791 0,004 -0,147 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_6 0,843 -0,146 0,002 Refletivo 0,051 <0,001 

Rscorp_7 0,752 0,052 0,153 Refletivo 0,052 <0,001 

Rscorp_8 0,739 0,036 0,286 Refletivo 0,052 <0,001 

Idcorp_1 -0,185 0,811 0,390 Refletivo 0,051 <0,001 

Idcorp_2 0,168 0,855 -0,372 Refletivo 0,051 <0,001 

Idcorp_3 0,008 0,870 0,002 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_1 -0,042 -0,215 0,775 Refletivo 0,052 <0,001 

Satisf_2 0,274 -0,122 0,832 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_3 -0,178 -0,059 0,814 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_4 -0,172 0,106 0,831 Refletivo 0,051 <0,001 

Satisf_5 0,111 0,275 0,828 Refletivo 0,051 <0,001 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise dos dados da Tabela 4, torna-se possível identificar na 

variável latente exógena RSCORP, os indicadores mais expressivos da 

pesquisa, justamente por apresentarem cargas mais elevadas dentro do 

construto. Rscorp_6 (referente a corporação buscar o bem estar de pessoas 

idênticas aos empregados), Rscorp_4 (referente a não discriminação na 

remuneração e promoção dos empregados) e Rscorp_3 (referente a incentivo a 

diversidade da força de trabalho), foram os indicadores mais relevantes, dentro 

das oito variáveis observadas do construto. 

Com relação a variável latente IDCORP, o indicador mais relevante foi 

Idcorp_3 (referente ao orgulho percebido por empregados de outras 

corporações), seguidos de Idcorp_2 (referente a orgulho da comunidade) e 
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Idcorp_1 (referente a corporação ser um bom local de trabalho). 

Com relação a variável latente SATISF, os indicadores Satisf_2 (referente 

ao incentivo para melhoria contínua no trabalho), Satisf_4 (referente a melhoria 

da estrutura de vida com o trabalho) e Satisf_5 (referente ao grupo de trabalho) 

apresentaram maior relevância no construto. 

A próxima etapa a ser executada é a análise da validade discriminante do 

modelo. Essa avaliação é entendida como a medida que os construtos são 

independentes um dos outros. Para tanto, são sugeridas duas formas de 

avaliação: o exame das cargas cruzadas dos indicadores e o critério de Fornell 

e Larcker (HAIR Jr. et al., 2016). 

Em análise da Tabela 4 é possível observar que nenhum dos valores dos 

efeitos diretos dos indicadores nos construtos as quais pertencem foi menor 

que suas contribuições indiretas com quaisquer outros construtos do modelo. 

Dessa forma, é constatada a validade discriminante do modelo segundo exame 

das cargas cruzadas dos indicadores. 

 

Tabela 5: Critério de Fornell e Larcker 

Critério de Fornell e Larcker 

 RSCORP IDCORP SATISF 

RSCORP 0,779 0,696 0,766 

IDCORP 0,696 0,846 0,792 

SATISF 0,766 0,792 0,816 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 5 apresenta a raiz quadrada da VME dos construtos do modelo, 

os valores da diagonal principal são maiores que os valores restantes dos 

elementos de linha e coluna correspondentes, isto significa que os valores das 

raízes quadradas das VME de cada construto são maiores que as correlações 

entre outros construtos. Dessa forma, constata-se que o modelo tem validade 

discriminante confirmada pelo critério de Fornell e Larcker. Esse critério trata-

se de abordagem mais conservadora para assegurar a validade discriminante 

(HAIR et al., 2016; HENSELER; HUBONA; RAY, 2016). Por fim, confirmada a 

validade discriminante do modelo do presente estudo, é possível iniciar a 

análise do modelo estrutural. 



49 

 

 

4.2.2  Avaliação do modelo estrutural 
 

Previamente à análise do modelo estrutural, convém averiguar a 

existência de colinearidade entre as variáveis latentes, por intermédio da 

análise do fator de inflação da variância (VIF). Conforme a Tabela 6 é possível 

constatar que todas as variáveis apresentaram valores abaixo de 5, indicando a 

inexistência de problemas de colinearidade. 

 
Tabela 6: Fator de inflação da variância do modelo 

Fator de inflação da Variância  

 RSCORP IDCORP SATISF 

VIF 2,553 2,828 3,526 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A avaliação do modelo estrutural consistiu na apreciação do coeficiente 

de determinação de Pearson (R²), o coeficiente analisa os efeitos das variáveis 

latentes exógenas sobre as variáveis latentes endógenas. Os valores de R² 

variam de 0 a 1 e quanto mais os valores se aproximam de 1, maior é a 

exatidão preditiva (HAIR et al., 2016). Na presente pesquisa, constatou-se que 

o R² alcançou para a variável latente endógena SATISF o valor de 0,72. Desse 

modo, o construto SATISF (satisfação do empregado) tem 72% de sua 

variação explicada pelo modelo estrutural. Averiguou-se ainda que, 49% da 

variância da variável latente IDCORP (identidade corporativa) são explicados 

pelo modelo estrutural (R²= 0,49). Esses percentuais são muito expressivos. 

Em Ciências Sociais Aplicadas, os coeficientes de determinação superiores a 

26% expressam efeito grande relativamente à explicação de variância da 

variável latente endógena (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

No que se refere à avaliação da significância estatística dos coeficientes 

de caminho (β), os resultados podem ser verificados na Tabela 7. O coeficiente 

β representa o impacto da variável independente sobre a dependente, a 

condição de aceitabilidade é a existência de significância estatística, pode-se 

afirmar que representa as relações hipotéticas entre os construtos (HAIR et al., 

2014). Todas as relações hipotéticas entre as variáveis latentes do modelo 

apresentaram significância estatística a 1%, confirmando todas as hipóteses 

apresentadas no presente estudo. 
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Tabela 7: Valores dos coeficientes de caminho, nível de significância, tamanho do efeito 
e relação direta com as hipóteses da pesquisa 

Caminho β p f² Relação direta 

RSCORP → SATISF 0,423 <0,001 0,593 Confirma Hipótese H1 

RSCORP → IDCORP 0,700 <0,001 0,490 Confirma Hipótese H2 

IDCORP → SATISF 0,498 <0,001 0,395 Confirma Hipótese H3 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A Tabela 7 também apresenta os valores referentes aos índices de 

tamanho do efeito (f²) ou indicadores de Cohen. Os valores f² representam o 

nível de relevância do impacto de cada construto para o ajuste global do 

modelo. Todas as variáveis latentes exógenas apresentaram efeito forte 

(superiores de 0,35) em relação as variáveis latentes endógenas no modelo. 

Com relação ao índice de relevância preditiva (Q²) ou indicador de Stone-

Geisser, os resultados do modelo estão apresentados na Tabela 8. Os valores 

para os construtos IDCORP e SATISF podem ser verificados com relevância 

preditiva grande, ou seja, o modelo se aproxima do que se espera dele. 

Valores superiores de 0,35 indicam que o principal construto exógeno do 

modelo tem relevância grande, respectivamente para os construtos endógenos. 

 
Tabela 8: Índice de relevância preditiva do modelo 

Variável latente Q² 

IDCORP  0,491 

SATISF  0,721 

Fonte: Elaboração própria. 

 
A conclusão da análise do modelo estrutural é determinada pela 

apresentação do diagrama de caminho do modelo hipotético. Conforme pode 

ser verificado na Figura 4. 

Neste diagrama de caminho, torna-se possível identificar pela amplitude 

dos coeficientes de caminho (β), as relações mais significativas em relação a 

amplitude de -1 a 1, diretamente proporcional a influência entre os construtos. 

A relação mais forte do modelo é a influência da RSC sobre a identidade 

corporativa, com β= 0,70.  

A segunda relação mais forte do modelo hipotético é representada pela 

influência da identidade corporativa sobre a satisfação dos empregados da 
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corporação X, com β= 0,50. Também considerada expressiva na MEE está a 

influência da RSC sobre a satisfação dos empregados da corporação X, com β 

= 0,42. Dessa forma, finaliza-se a análise dos resultados do modelo estrutural 

da presente pesquisa. 

 

  
Figura 4: Diagrama de caminho e resultados do modelo hipotético 

Fonte: Elaboração própria, gerado pelo software WarpPLS 7.0. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO, CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1  CONCLUSÃO 

 

O presente estudo exibiu evidência de que o modelo hipotético da 

pesquisa é adequado para prever a influência da responsabilidade social 

corporativa sobre a satisfação dos empregados, tendo como elemento 

mediador a identidade corporativa. Dessa forma, em resposta à questão-

problema desta dissertação, o objetivo geral foi alcançado, a verificação do 

modelo da pesquisa confirmou que os construtos referentes a RSC e 

identidade corporativa exercem impacto significativo e positivo sobre a 

satisfação dos empregados da corporação pesquisada. 

Os resultados da pesquisa constataram que os empregados da 

corporação estudada valorizam as práticas e contribuições trazidas pela RSC 

para o seu local de trabalho e para a comunidade onde residem. As relações 

dos construtos do modelo hipotético estudado apresentaram efeitos de grande 

relevância, significância estatística e impacto positivo com todas as hipóteses 

confirmadas. De fato, os resultados mostram a existência de forte nexo causal 

entre a RSC e a Satisfação dos empregados. Apenas os empregados podem 

trabalhar de forma a trazer vantagens competitivas para a corporação, são 

stakeholders cruciais para atingir as metas corporativas propostas e criar 

diferenciação na dinâmica de mercado. 

Este vínculo foi explicado com base teórica consistente, a relação 

principal contribuinte é a motivação do capital humano nas corporações. O 

capital humano é constituído de habilidades dos empregados, algo intangível e 

crucial para o sucesso corporativo, seu desenvolvimento gera aumento de 

produtividade nas organizações, despertando a capacidade de criação e 

inovação dos empregados.  

A literatura de RSC, visa muito além da questão dos direitos humanos, ela 

direciona a corporação para ser exemplo nas questões econômicas, éticas, 

jurídicas, ambientais, trabalhistas e discricionárias. Portanto, na percepção dos 

empregados da corporação X, a empresa torna-se benfeitora da comunidade, 

produzindo sensação de orgulho e prestígio aos executores de suas atividades. 

Empregados com sensação de orgulho e prestígio pela corporação da qual 
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fazem parte, criam mecanismo similar a renda psicológica, este resulta em 

comprometimento pelo trabalho e satisfação com a corporação que oferta 

cuidados com a sua comunidade. Essa renda psicológica garante algo mais 

precioso que a renda monetária para a corporação, a determinação e o 

engajamento dos empregados. 

Na corporação X estudada, pode-se afirmar com base nos resultados 

encontrados que a RSC tem forte referência na busca para o bem-estar da 

comunidade. Em seu relatório de sustentabilidade, além da transparência das 

informações nas questões de governança corporativa (ESG), a corporação 

demonstra que possui forte apreço na agenda social em práticas de 

compromisso de respeito aos direitos humanos, em conformidade com os 

princípios do Pacto Global das Nações Unidas e inspirado nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. No ano de 2019, os valores direcionados para 

doações totalizam R$ 2,3 milhões.  

A corporação X prioriza relacionamento com comunidades tradicionais de 

pescadores, quilombolas, indígenas, ribeirinhas e povos de terreiro. Realiza 

treinamento interno de sua força de trabalho, entre empregados e contratados, 

para prevenção e combate ao assédio moral e sexual. Por se tratar de indústria 

na área de oleo & gas, com sólidos programas voltados a segurança no 

trabalho, a corporação X mantém programas internos de valorização da vida de 

seus empregados com meta de operar dentro dos melhores padrões de 

segurança mundial. Possui programa de valorização a primeira infância para 

crianças de 0 a 6 anos. No Brasil, a corporação X é expressiva em iniciativas 

de programas sociais diversos, no ano de 2019 somou 2.740 atividades com as 

comunidades. 

As ações contra discriminação na remuneração e promoção dos 

empregados estão consolidadas na corporação X, pela revisão anual de 

pesquisas de mercado, conduzidas por consultoria especializada, tais como 

Willis Towers Watson e Korn Ferry Hay Group. Os resultados demonstram que 

os salários que pagam aos seus empregados estão alinhados às melhores 

práticas do mercado de oleo & gas. No incentivo a diversidade da força de 

trabalho, apesar da corporação X se apresentar como indústria caracterizada 

pela prevalência de mão de obra masculina, consegue manter patamar estável 

de mulheres em funções gerenciais. Compromissos com os direitos humanos 



54 

 

 

para o público interno são motivados por meio de Código de Ética e Conduta, 

combatendo assédios morais, raciais e sexuais na corporação. 

As questões que foram apresentadas nos resultados como pontos à 

melhorar na corporação X em relação a RSC, podem ser tratadas com 

campanhas de maior divulgação para o público interno do relatório de 

sustentabilidade. O conhecimento dos empregados em questões de cunho 

social aplicados é crucial para o entendimento sobre doações discricionárias, 

nas percepções da utilidade da corporação na sociedade e na conquista de 

maturidade na relação da corporação ajudar seus empregados sem esperar 

nada em troca. 

Com relação a identidade corporativa, foi possível perceber que a 

corporação X está fortalecida na visão de seus empregados. Segundo os 

resultados encontrados nos indicadores, os empregados reconhecem o orgulho 

da corporação X na liderança no mercado em relação a outras corporações do 

mesmo setor. Na visão dos empregados, foi representativa a percepção de 

orgulho que a comunidade possui da corporação X. Esses fatores devem 

reconhecimento pela área de relacionamento externo da empresa, responsável 

por propor estratégia de atuação institucional e suporte ao tratamento de 

demandas internas e externas relacionadas aos públicos. Em 2019 interagiram 

com a corporação X, cerca de 2,8 mil visitantes da comunidade científica e 

acadêmica, clientes, moradores de comunidades do entorno, investidores, 

parceiros e representantes do poder público. 

Com relação a satisfação dos empregados na pesquisa, os resultados 

mostraram que os indicadores mais relevantes da corporação X estão 

vinculados a postura de incentivo da melhoria contínua no trabalho, a 

proporção de melhora global da perspectiva de vida do empregado e na 

percepção do grupo de empregados qualificado que a corporação possui. Essa 

contribuição positiva na satisfação dos empregados é atribuída a alguns fatores 

das lideranças, que transmitem para sua equipe o reconhecimento de que a 

competência técnica, os profissionais, o comprometimento, o companheirismo 

e o orgulho do que a corporação significa é o melhor da sua cultura. 

De forma a proporcionar melhoria dos indicadores menos representativos 

da corporação X, com relação a identidade corporativa e satisfação dos 

empregados. Deve-se priorizar alguns aspectos continuamente: Promover a 
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meritocracia, o foco em resultados, a atuação integrada, a inovação e a 

superação de desafios. Por fim, é possível concluir que o presente estudo 

comprovou, estatisticamente, a grande importância que a RSC tem para o 

fortalecimento de sua identidade corporativa e para a satisfação dos 

empregados. 

 

5.2  CONTRIBUIÇÕES  

 

5.2.1  Contribuição Acadêmica  

 

A importância fundamental do estudo é o sucesso das relações dos 

construtos relativos à RSC, identidade corporativa e satisfação dos 

empregados. Conforme exposto no referencial teórico do presente estudo, 

existe a condição de lacuna teórica com os temas abordados. 

 Conforme constatado por intermédio dos resultados obtidos nesta 

pesquisa, o modelo hipotético foi válido e teve forte impacto nas suas relações, 

apesar da grande relevância nos resultados corporativos, poucos estudos 

brasileiros abordaram esta relação causal, ao ponto de não ter sido possível 

encontrar, por meio de bibliografia consultada, estudos acerca da importância 

da identidade corporativa para a satisfação dos empregados.  

Desta forma, o presente trabalho contribui para a literatura brasileira ao 

fornecer produção cientifica inerente à área do comportamento organizacional, 

a qual, por intermédio da técnica estatística de MEE com base em MQP, 

comprovou e explicou a influência positiva que a RSC respectivo a corporação 

brasileira exerce sobre a satisfação dos empregados, tendo a identidade 

corporativa como mediador.  

Ademais, o estudo contribuiu para a academia brasileira ao desenvolver 

modelo habilitado a mensurar, em única estrutura, o efeito positivo que a RSC 

e a identidade corporativa exercem sobre a satisfação dos empregados. 

 

5.2.2  Contribuição Prática-Social  

 

As práticas de RSC da corporação X foram comprovadas como principal 

fator de influência positiva sobre a satisfação de seus empregados, sendo a 
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percepção de preocupação com o bem-estar da comunidade, o indicador mais 

valorizado por eles. Os empregados também valorizaram os planos de 

remuneração e promoção de carreira, assim como a promoção da política de 

diversidade dos empregados da corporação.  

O capital humano é um dos pilares do crescimento sustentável de seus 

negócios, é o que acelera o ímpeto para inovação. Só o capital humano pode 

traçar a diretriz e percurso que a corporação vai buscar. Desta forma, o 

resultado do estudo permite, aos gestores da corporação X, melhor 

compreensão da grande importância da satisfação de seus empregados, 

estimulando o comportamento voltado para resultados, recompensando os 

profissionais pelas metas alcançadas, remunerando de forma diferenciada por 

entrega e contribuindo para a atração e retenção de talentos, como estratégia 

de fomento à meritocracia. Desta forma, o presente estudo possibilita aos 

administradores da corporação X, melhor compreensão da fundamental 

importância do desenvolvimento de seus empregados e em todo o contexto 

que a RSC oferta: Maximização de lucro a longo prazo e ampliação do market 

share corporativo.  

Sendo assim, a melhor compreensão da influência que a RSC e a 

identidade corporativa da corporação X exercem sobre a satisfação de seus 

empregados possibilita, aos seus gestores, o aprimoramento de métodos que 

ampliem o nível de satisfação dos empregados, o que tende a exercer 

influência positiva no desenvolvimento de capital humano, geração de inovação 

e conseqüentes vantagens competitivas para a corporação no mercado. 

 

5.3  RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  
 

Foi desenvolvido, para o presente estudo, modelo habilitado a mensurar a 

influência que a RSC e a identidade corporativa exercem sobre a satisfação 

dos empregados. A amostra ficou restrita a empregados do setor da indústria 

de óleo & gás. Com objetivo de tornar o modelo cada vez mais confiável, 

recomenda-se utilizá-lo com empregados de outros setores. O modelo 

hipotético teve seu foco voltado para corporação do segmento industrial. 

Estudos adicionais podem contemplar corporações de distintos segmentos 
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econômicos, incluindo também corporações da esfera de serviços, comércio, 

além da indústria. 

Além disso, recomenda-se a inclusão de outras variáveis de controle que 

possam interferir na satisfação dos empregados e na RSC, passíveis de 

aprimorar o modelo testado. Enquanto este estudo examina a percepção da 

identidade corporativa como mediador da relação entre RSC e a satisfação dos 

empregados, outros mediadores podem ser explorados e testados. Não foram 

considerados os impactos da RSC em outras dimensões do capital humano, 

como liderança, motivação e capacidade de cooperação.  

Alguns ativos intangíveis não foram considerados na relação com a RSC, 

como inovação e cultura. A pesquisa pode ser ampliada sobre o impacto da 

RSC não apenas na área de capital humano, mas também em outras áreas 

relacionadas a negócios.  

Sugere-se, ainda, que outros pesquisadores tentem validar o modelo por 

intermédio de pesquisas com amostras probabilísticas. Em caso de outras 

pesquisas com amostras não aleatórias, recomenda-se a utilização do modelo 

por meio da técnica estatística de modelagem de equações estruturais, com 

base em matriz de covariância.  

Por fim, recomenda-se que o modelo também seja utilizado em outros 

países e economias, visando verificar se o resultado encontrado varia de 

acordo com o tipo de contexto corporativo que for submetido.   
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Apêndice A 
Apresentação 

O presente questionário tem o objetivo de coletar dados para responder à questão de 

pesquisa acadêmica sobre a satisfação do empregado. Esta pesquisa tem caráter estritamente 

acadêmico e seus dados não poderão ser utilizados para outros fins. A privacidade dos dados 

será tratada de maneira prioritária. Favor assinalar com (X) a opção que melhor reflita a sua 

opinião. 

Dados do respondente 

 

Sexo:     Masculino              Feminino 

Escolaridade:                 

 Ensino médio      Graduação         Pós-graduação ou MBA   Mestrado       

Doutorado ou PhD    

Tempo na empresa: 

 

  Até 5 anos     De 6 a 10 anos    De 11 a 15 anos   De 16 a 20 anos     

De 21 a 25 anos    De 26 a 30 anos    Acima de 30 anos 

Ocupação principal: 

Ensino médio em regime administrativo ou home Office    

Ensino superior em regime administrativo ou home Office   

Ensino médio em regime especial (turno ou sobreaviso)    

Ensino superior em regime especial (turno ou sobreaviso)   

Exerce cargo de liderança na empresa - supervisor(a), coordenador(a), gerente (todos os níveis), 

diretor(a), assessor(a), consultor(a), membro do CA ou presidência    

Item Pergunta 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1 

Minha empresa faz doações 

adequadas para instituições 

filantópicas 

     

2 

Minha empresa incentiva a 

parceria com empresas e 

escolas das comunidades 

locais 

     

3 

Minha empresa tem 

programas que incentivam a 

diversidade da força de 

trabalho 
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Item Pergunta 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

4 

Políticas internas da minha 

empresa evitam 

discriminação na 

remuneração e promoção 

dos empregados 

     

5 

Minha empresa gosta 

especialmente de ajudar os 

empregados 

     

6 

Minha empresa está 

preocupada com o bem‐

estar de pessoas como eu 

     

7 

Sinto que minha empresa 

não tira proveito de pessoas 

vulneráveis 

     

8 

A afirmativa que minha 

empresa obtém sucesso 

pisando em outras pessoas 

é falsa 

     

9 

Minha empresa ajuda 

pessoas como eu sem 

esperar nada em troca 

     

10 

Considero minha empresa 

uma organização 

particularmente útil a 

sociedade 

     

11 

Minha empresa é vista 

como um local de prestígio 

para trabalhar 

     

12 

As pessoas da minha 

comunidade pensam muito 

bem na minha empresa 

     

13 

Empregados de outras 

organizações teriam orgulho 

de trabalhar na minha 

empresa 

     

14 
Gosto do trabalho que faço 

atualmente nesta empresa 
     

15 

Sou encorajado a contribuir 

para melhorar a maneira 

como meu trabalho é 

realizado 

     

16 

Sinto que meu trabalho é 

importante para que esta 

empresa tenha sucesso 

     

17 

Eu acho que trabalhar nesta 

empresa melhora minha 

vida 

     

18 

Eu recomendaria esta 

empresa para minha família 

e amigos como um ótimo 

lugar para trabalhar 

     

 


