
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. 
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