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Resumo 

 

 

O conceito de Responsabilidade Social Corporativa, apesar de amplamente 

estudado há várias décadas, ainda não apresenta convergência conceitual. Na 

segunda década dos anos 2000, surge o conceito de Dignidade Organizacional, que 

considera a organização como geradora de comportamentos e ações dignas, 

atribuindo, portanto, o termo Dignidade Organizacional às organizações. Este estudo 

teve como objetivo analisar a relação entre os dois constructos, com o propósito de 

responder as seguintes questões: uma organização pode praticar Responsabilidade 

Social Corporativa e não agir de forma digna em relação às partes interessadas? A 

Dignidade Organizacional pode ser praticada e ao mesmo tempo não se praticar 

RSC? Este estudo, de natureza exploratória e abordagem quantitativa, teve os dados 

coletados eletronicamente, por meio da aplicação da escala de Práticas de Dignidade 

Organizacional – EPRA-DO e da escala CPCSR (Consumer Perception of Corporate 

Social Responsibility), a uma amostra composta por 214 empregados de diferentes 

empresas e segmentos distintos, cujos dados de resposta foram tratados por meio de 

equações estruturais. A análise dos dados revelou que a Responsabilidade Social é 

preditora da DO, os constructos são diferentes, e a prática da responsabilidade social 

corporativa é geradora da dignidade organizacional. 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa. Dignidade Organizacional. 

Empregados. 
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Abstract 

 

 

The concept of Corporate Social Responsibility, although widely studied for several 

decades, still does not present conceptual convergence. In the second decade of the 

2000s, the concept of Organizational Dignity emerges, which considers the 

organization as a generator of decent behavior and actions, thus assigning the term 

Organizational Dignity to organizations. This study aimed to analyze the relationship 

between the two constructs, with the purpose of answering the following questions: 

Can an organization practice Corporate Social Responsibility and not act in a dignified 

manner towards its stakeholders? Can an organization practice Organizational Dignity 

and not CSR? This study had an exploratory and quantitative approach, and data were 

collected electronically, through the application of two scales - the Organizational 

Dignity Practices (EPRA-DO) scale and the CPCSR Consumer Perception of 

Corporate Social Responsibility (CPCSR) scale -, to a sample of 214 employees from 

different companies and segments, whose response data were treated through 

structural equations. Data analysis revealed that Social Responsibility is a predictor of 

Organizational Dignity, although constructs are distinct, and the practice of corporate 

social responsibility brings forth organizational dignity. 

Keywords: Corporate Social Responsibility. Organizational Dignity. Employees. 
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1. Introdução 

 

Estudos sobre a dignidade humana ocorrem desde a antiguidade clássica, com 

os gregos, até a modernidade, em várias áreas do conhecimento: no Direito 

(CASTILHO, 2015; CHAN, 2015), na Enfermagem (GRIFFIN-HESLIN, 2005; 

JACOBSON, 2009), na Biotecnologia (CHAN, 2015; KÖRTNER, 2011), e na 

Administração (AGUADO; ALCAÑIZ; RETOLAZA, 2015). O tema é considerado nos 

estudos sobre dignidade no campo da Administração, e abarca estudos sobre 

dignidade do trabalho, no trabalho, do trabalhador e dignidade organizacional.  

O conceito de Dignidade Organizacional (DO) foi primeiramente proposto por 

Margolis (1997), porém seu modelo deu enfoque para aà dignidade do trabalho, mais 

especificamente do trabalhador. Considerando que os stakeholders operam em uma 

rede interligada, em que cada um analisa a relação da empresa não apenas consigo, 

mas também com os demais (ROWLEY, 1997), Teixeira (2008) amplia o conceito e 

conceitua Dignidade Organizacional como um conjunto de atributos de dignidade de 

uma organização, percebidos pelos stakeholders e por eles atribuído às organizações 

(TEIXEIRA et al., 2014).  

A influência dessa visão ampliada sobre o conceito de Dignidade 

Organizacional, proposta por Teixeira (2008), foi contemplada nos estudos de Ferreira 

(2015), Araújo (2011), Machado (2015), Medeiros (2013), Santana, Domenico e 

Teixeira (2015), entre outros.  

Teixeira (2016) propõe uma teoria de DO em que ela pode ser entendida como 

um tipo específico de cultura organizacional. Ela pode ser percebida pelas partes 

interessadas quando interagem com a organização, e permite avaliar se a 

organização está mais orientada para seus próprios interesses ou para os interesses 

dessas partes.  

Outra questão apontada na teoria de Teixeira (2016) refere-se a uma hipotética 

superposição de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e DO. Ela afirma que, 

apesar de mais de 50 anos de pesquisa científica, o conceito de responsabilidade 

social permanece obscuro. Nesse sentido, aponta que os dois constructos são 
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diferentes, mas indica uma possível relação entre eles. No entanto, tal relação carece 

de evidências empíricas. 

Tomando como base os artigos sobre responsabilidade social corporativa, 

verifica-se que, embora seja um tema amplamente estudado, os pesquisadores ainda 

não convergem em torno de um conceito (SAEIDI et al.,2015).  

Carroll (2015) destaca estudos que apresentam 37 definições diferentes para 

RSC, e indica que, nas comunidades empresariais ou acadêmicas, cada um desses 

conceitos ganhou destaque, de tal forma que eles são hoje onipresentes, seja como 

palavra-chave ou discurso. 

A RSC envolve a busca das organizações por realizar um ajuste entre as 

empresas e as sociedades em que atuam, e tal ajuste refere-se a uma relação de 

troca entre o que as organizações obtêm da sociedade e o que devolvem a ela. O 

mundo dos negócios enfrenta uma crescente pressão para adotar ou melhorar sua 

responsabilidade social corporativa (BOULOUTA; PITELIS, 2014). A crescente 

cobrança da sociedade para que as empresas realizem esse ajuste talvez justifique o 

aumento do interesse acadêmico pelos estudos sobre RSC, especialmente após os 

anos 2000.  

Apesar da falta de consistência conceitual, Carroll (2015) menciona a 

relevância da RSC quando suas políticas são cuidadosamente implementadas, pois 

podem ajudar as empresas a fechar novos negócios; aumentar a retenção de clientes; 

melhorar o relacionamento entre clientes e fornecedores; atrair, motivar e manter a 

força de trabalho satisfeita; reduzir custos operacionais e de energia; gerenciar riscos; 

gerar diferenciais competitivos; oferecer acesso e oportunidades de financiamento; e 

gerar um posicionamento positivo de publicidade e oportunidades de mídia. No 

entanto, a falta de convergência em torno de um conceito único de RSC pode levar as 

empresas a considerar que realizam práticas de RSC, e diferir de forma relevante 

quanto à RSC que praticam, chegando a resultados diversos. O surgimento de um 

novo conceito (Dignidade Organizacional) pode ainda acentuar as divergências de 

atuação empresarial, quando o assunto diz respeito às formas de agir em relação às 

partes interessadas.  
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Frente à existência de dois conceitos, RSC e DO, outras questões emergem: 

uma organização pode praticar RSC e não agir de forma digna em relação às partes 

interessadas? A DO pode ser praticada e ao mesmo tempo não se praticar RSC? 

Frente a essas questões, esta pesquisa tem o objetivo de investigar a relação entre 

RSC e DO, na percepção de empregados. 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a relação entre Responsabilidade 

Social Corporativa e Dignidade Organizacional. Para atingir os objetivos propostos e 

responder as questões de pesquisa, realizou-se um estudo de natureza descritivo-

exploratória, empregando um método quantitativo. Foram utilizadas a Escala de 

Práticas de Dignidade Organizacional – EPRA-DO, desenvolvida por Teixeira et al. 

(2014), e a escala CPCSR (Consumer Perception of Corporate Social Responsibility), 

desenvolvida por Öberseder et al. (2014), para a coleta de dados, e equações 

estruturais para o tratamento de dados.  

Esta dissertação está organizada em nove capítulos. No capítulo 2 são 

contemplados o recorte teórico da RSC, descrevendo seus marcos históricos do séc. 

XX ao séc. XXI, as abordagens teóricas mais utilizadas nos estudos sobre o tema, as 

dimensões éticas da RSC, o estudo bibliométrico dos 37 conceitos de RSC abordados 

por Dahlsrud (2008), e a análise de conteúdo desses conceitos, explorando as 

dimensões éticas deontológicas e teleológicas dos conceitos. Também se apresentam 

a abordagem integradora de Öberseder et al. (2014) para a RSC, e os domínios das 

partes interessadas destacadas pela autora. 

No capítulo 3 são abordados os conceitos de dignidade humana, os tipos de 

dignidade, bem como os recentes estudos sobre a dignidade organizacional, a teoria 

da dignidade organizacional e sua hipotética relação com a responsabilidade social 

corporativa. O quarto capítulo apresenta os conceitos adotados de RSC e DO, 

compara as escalas de RSC e DO utilizadas, bem como as hipóteses levantadas pelo 

estudo. Na sequência, no capítulo 5 estão organizados os procedimentos 

metodológicos da pesquisa e as escalas utilizadas.  

No capítulo 6 são apresentadas as análises descritivas dos itens dos 

constructos RSC e DO. No capítulo 7 são apresentados e discutidos os resultados da 

pesquisa, a confiabilidade das escalas, a validade convergente e discriminante, além 
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da relação estrutural utilizada. O capítulo 8 discute os resultados e, por fim, o capítulo 

9 apresenta as considerações finais, seguidas das referências. 

2. Referencial teórico 

 

O referencial teórico teve por objetivo investigar os caminhos percorridos nos 

estudos sobre responsabilidade social corporativa (RSC) e dignidade organizacional 

(DO), incorporando diferentes perspectivas teóricas que embasam os constructos e 

suas dimensões. 

 

2.1 Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do século XX ao século XXI 

 

O crescimento do interesse pelos estudos pode ser verificado pelo número de 

obras indexadas pela EBSCO com Responsabilidade Social Corporativa ou RSC no 

título. Dos anos 1960 aos anos 1990 foram indexados nessa plataforma 228 estudos; 

dos anos 2000 a 2010 esse número cresceu para 2.267, e de 2010 a 2017 houve um 

aumento ainda mais expressivo, de 4.185 obras, o que corresponde a 63% do total, e 

que foram indexadas em apenas oito anos. Frynas e Yamahaki (2016) acreditam que 

o aumento do interesse por estudos sobre RSC está mais relacionado ao crescimento 

das produções acadêmicas do que, necessariamente, ao desenvolvimento teórico da 

RSC. 

As raízes da RSC podem ser encontradas na década de 1930, na troca de 

artigos entre Berle e Dodd sobre o papel de gerentes (OKOYE, 2009). Porém, Carroll 

(2015) relata que somente a partir de 1950 o poder dos negócios aumentou e, em 

consequência, cresceram também as ideias sobre responsabilidade social. Bowen 

(1953) escreveu sobre a responsabilidade social do empresário, considerando suas 

obrigações perante a sociedade em geral. 

A década de 1960 teve seu início marcado pelo lirismo oriundo dos anos de 

1950 e uma segunda metade marcada pelo início da explosão do consumo e um 

espírito de luta do povo, em que o “sonho americano” começava a não empolgar os 

jovens. Ela pode ser considerada o início do moderno movimento de RSC. Naquela 
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época, as empresas se dedicavam a questões relacionadas à filantropia, o que ficou 

conhecido como “clube dos cinco por cento”, pois doavam esse percentual de seus 

lucros, sem impostos, para a caridade (CARROLL, 2015). A mobilização social, os 

direitos civis, os direitos das mulheres e do consumidor foram os precursores dos 

movimentos relacionados à responsabilidade social corporativa; a partir daí, as 

décadas subsequentes consolidaram as manifestações das expectativas da 

sociedade em todo o mundo.  

A década de 1970, marcada por combates e guerras em que eclodiram a 

violência política e a luta armada, também assistiu ao aumento das revoluções 

comportamentais, com legislação e regulamentos sociais para normatizar questões 

relacionadas aos movimentos sociais; com isso, ações referentes ao tema RSC 

puderam ser mais bem gerenciadas (CARROLL, 2015). Nessa década, Carroll (1979) 

incorpora ao conceito de RSC as dimensões econômicas, legais, éticas e 

discricionárias do desempenho do negócio. 

A década de 1980 foi marcada por acontecimentos políticos e sociais, além da 

migração da era industrial para o início da era da informação. Em 1980, o presidente 

americano Ronald Reagan pediu que as empresas enfrentassem com efetividade os 

problemas sociais, e, a partir de 1990, a globalização enfatizou a competitividade das 

empresas, acentuando os méritos e deméritos relacionados à reputação, devido à 

visibilidade mundial. Além disso, a preocupação das empresas com sua imagem 

internacional foi um grande incentivo para que planejassem com maior cuidado suas 

responsabilidades para com as comunidades em que atuavam. Nessa década, os 

investidores ganharam visibilidade, pois passaram a questionar o fato de as empresas 

estarem preocupadas com as minorias, ao invés de atenderem às suas expectativas, 

pois também eram partes interessadas no negócio (CARROLL, 2015). 

Friedman (2009) defende que a responsabilidade social da empresa é a busca 

pelo lucro, e que RSC, entendida como ajuda às atividades de caridade, somente 

poderia ser aceita caso os impostos fossem abolidos da sociedade, uma vez que a 

responsabilidade social das empresas já é praticada quando elas pagam seus 

impostos. 
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Outra importante contribuição para os estudos de RSC foi a de Wood (1991), 

que revisou e ampliou o modelo de Wartick e Cochran (1985), que aborda (a) 

princípios motivadores, (b) processos comportamentais, e (c) resultados observáveis 

de ações corporativas, relacionando-os com o desempenho social corporativo (DSC), 

de modo que seja possível analisar princípios, processos e resultados. 

O século XXI iniciou com uma década marcada por escândalos éticos. A 

economia mundial sofreu uma intensa crise em 2008, que trouxe à tona acusações de 

acordos éticos questionáveis.  

 

A Figura 1 sumariza os principais marcos históricos da RSC, mostrando um 

percurso que iniciou com atividades relacionadas à filantropia, em que a sociedade 

demandava das organizações que seus interesses estivessem na pauta dos 

interesses organizacionais, passando a percorrer o caminho de atendimento de 

padrões e legislações sociais, e deslocando-se na atualidade para crises econômicas 

e éticas, apesar de a sociedade continuar demandando às organizações que 

preocupações com as questões sociais permaneçam na pauta organizacional.   
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 2.2 Abordagens teóricas e dimensões éticas da RSC 

 

Tendo em vista os desafios propostos por Ford (2017) e Boulouta e Pitelis 

(2014), Duque Orozco, Cardona Acevedo e Rendón Acevedo (2013), para melhor 

investigar o constructo, salientam que, apesar de o conceito de RSC ter sido 

amplamente estudado, sua inconsistência conceitual permanece. Neste estudo, 

optou-se pela realização de análise considerando duas perspectivas: a primeira 

refere-se às abordagens teóricas que orientam a RSC, e a segunda refere-se às 

dimensões éticas dos conceitos de RSC. 

 

2.2.1 Abordagens teóricas de RSC 

 

Uma das razões para a inconsistência conceitual talvez seja o fato de a RSC 

ser estudada por diferentes abordagens. Frynas e Yamahaki (2016), em estudo 

contendo revisão e roteiro de abordagens teóricas, realizaram análise de conteúdo de 

462 artigos acadêmicos, referente ao período de 1990 a 2014. O Quadro 1 mostra 

quais abordagens foram mais amplamente adotadas na literatura de RSC. 

 

Os resultados encontrados pelos pesquisadores demonstram que os estudos 

são majoritariamente orientados pelas perspectivas das partes interessadas e pela 

perspectiva institucional; por essa razão, essas duas abordagens são descritas  a 

seguir. 

A abordagem das partes interessadas (stakeholders) presume as ações 

corporativas como resultado direto de pressões de diferentes partes interessadas, 

relacionadas à dependência do poder (FREEMAN; REED 1983; JAWAHAR; 

Quadro1. Aplicação de perspectivas teóricas 1990-2014 

Perspectivas aplicadas
1990-

1994

1995-

1999

2000-

2004

2005-

2009

2010-

2014

Total 

de 25 

anos

Partes interessadas 6 12 21 55 112 206

Institucional 1 5 8 47 80 141

Legitimidade 1 6 10 24 32 73

Teoria da agência 2 1 7 8 24 42

Visão baseada em recursos 0 5 6 9 21 41

Teoria da dependência de recursos 0 1 2 8 13 24

De outros 1 0 8 21 54 84

Fonte: Baseado em Frynas et al. (2016) 
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MCLAUGHLIN, 2001; CLARKSON 1995) ou reivindicação de legitimidade (HILL; 

JONES, 1992, LANGTRY, 1994).  

Freeman (1984) definiu partes interessadas (stakeholders) como qualquer 

grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da 

empresa. McWilliams, Siegel e Wright (2006) explicam que a abordagem dos 

stakeholders preconiza que a empresa deve contemplar as várias partes interessadas 

envolvidas no negócio (por exemplo, trabalhadores, clientes, fornecedores, 

organizações comunitárias locais, além dos acionistas e proprietários), com benefícios 

que essas partes interessadas considerem importantes, pois a falta deste atendimento 

pode fazer com que esses grupos deixem de apoiar a empresa. Clarkson (1995) 

argumenta que as empresas se fortalecem quando demonstram suas 

responsabilidades para com a sociedade ligadas aos stakeholders, e por meio dessa 

ligação podem operacionalizar suas estratégias de RSC.  

Frynas e Yamahaki (2016) afirmam que uma parte importante dos estudos 

sobre RSC baseados na abordagem das partes interessadas mostra uma relação com 

o desempenho organizacional ou desempenho financeiro, tanto no aspecto conceitual 

quanto no aspecto empírico; os resultados apontam para uma maioria com relação 

positiva e uma minoria com relação mista, inconclusiva ou mesmo negativa entre 

Responsabilidade Social Corporativa e desempenho organizacional. A abordagem 

dos stakeholders não foi criada para alicerçar a conceituação da RSC, porém, 

conforme ressaltado por Dias, Pardini e Pompeu (2007), deve-se reconhecer que ela 

acabou sendo de grande aplicação nesta área. 

A abordagem institucional não tem visibilidade como perspectiva 

organizacional geradora de mudanças, mas fornece uma explicação da estabilidade 

de sistemas organizacionais em determinada população ou organizações 

(GREENWOOD; HININGS, 1996). Desse modo, ela sugere que as empresas 

precisam se conformar às normas sociais de um determinado ambiente de negócios, 

porque não podem sobreviver sem um nível de aprovação social (MEYER; ROWAN, 

1977; DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

Frynas e Yamahaki (2016) observam que a abordagem institucional abrange 

três diferentes tradições e focos intelectuais, que podem ser divididos em abordagem 
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econômica, sociológica e comparativa. A econômica aborda o papel regulador das 

instituições, que sustentam a atividade econômica; a sociológica aborda o papel de 

legitimidade das instituições; e a comparativa aborda as diferenças entre os arranjos 

institucionais que definem as economias capitalistas e moldam a organização 

econômica e a competitividade da empresa. 

A abordagem institucional tem sido aplicada à RSC em muitos artigos (ver 

Quadro 1), que identificaram fatores institucionais que influenciam ou moldam o 

comportamento de responsabilidade social,  a gestão das organizações, as práticas 

ambientais, e, ainda, a forma como as empresas publicam suas ações e resultados 

sociais e ambientais (FRYNAS; YAMAHAKI, 2016).  

No âmbito da economia, se as empresas praticarem as mesmas “regras do 

jogo” os custos serão reduzidos, de modo que esse comportamento repetido gerará 

ganhos financeiros e, consequentemente, sob o ponto de vista econômico, passa a 

ser interessante para as organizações. No âmbito comportamental, considera que as 

mudanças na sociedade provocam mudanças nas organizações; portanto, uma 

tendência de as empresas copiarem umas às outras, principalmente as que forem 

percebidas como bem-sucedidas, passando a ser replicadoras do que conhecem e 

causando repetições de comportamentos. E no âmbito da abordagem comparativa, 

faz uma junção das duas anteriores (econômica e comportamental), pois normatiza 

as sistemáticas de divulgação de seus resultados (GALLÉN; PERAITA DELGADO, 

2016). 

Na revisão da literatura, identificou-se que os drivers constantes das duas 

perspectivas teóricas mais utilizadas (partes interessadas e institucional) são os 

drivers externos à organização, que direcionam o foco para a relação entre a empresa 

e a sociedade (FRYNAS; YAMAHAKI, 2016). Existem diferenças substanciais entre 

teorias de drivers externos e drivers internos. As teorias de drivers externos na 

pesquisa de RSC tendem a se concentrar nas relações entre a empresa e a 

sociedade, em que a RSC é o resultado de relações sociais e normas sociais. Os 

autores ressaltam ainda que uma combinação de duas ou mais teorias pode explicar 

RSC; principalmente, uma combinação de teorias relacionadas aos condutores 

internos e externos pode ajudar a esclarecer diferentes conjuntos de relações, 



26 
 
 

 

 
 

incluindo a relação entre o contexto social e recursos organizacionais internos. Tendo 

em vista essa variação de abordagens e a utilização de diversos conceitos para RSC, 

efetuou-se uma análise desses diferentes conceitos.  

Conforme já exposto neste estudo, é difícil encontrar uma definição sobre RSC; 

Frynas e Yamahaki (2016) acreditam que a ampla cobertura de diferentes âmbitos e 

a falta de uma medida padrão são fatores que dificultam uma definição comum de 

RSC. O estudo de Dahlsrud (2008) apresentou 37 diferentes definições para RSC, a 

partir da contagem da frequência de citações identificadas na plataforma Google, para 

todas as definições pesquisadas. 

 

  

Fonte Definição

Freq.

contagem

DAHLSRUD

Jones, 1980

A RSE é definida como a noção de que as empresas têm uma obrigação para com os 

grupos constituintes da sociedade que não sejam os acionistas e além do prescrito por 

lei ou contrato sindical, indicando que uma participação pode ir além da mera 

propriedade.  

15

Frederick et al, 1992

A responsabilidade social empresarial pode ser definida como um princípio que 

determina que as empresas devem ser responsabilizadas pelos efeitos de qualquer 

ação em sua comunidade e meio ambiente. 

1

Reder, 1994

Responsabilidade social corporativa refere-se à empresa na condução de suas 

operações internas, incluindo a maneira como trata sua força de trabalho e seu impacto 

no mundo ao seu redor.

1

Hopkins, 1998

A responsabilidade social corporativa está preocupada em tratar as partes interessadas 

da empresa de forma ética ou socialmente responsável. As partes interessadas existem 

tanto dentro como fora da empresa. Consequentemente, o comportamento socialmente 

responsável aumentará o desenvolvimento humano das partes interessadas tanto dentro 

como fora da corporação, a RSC é um termo que descreve a obrigação de uma 

empresa ser responsável perante todos os seus stakeholders em todas as suas 

operações. 

21

Conselho Empresarial 

Mundial para o 

Desenvolvimento 

Sustentável, 1999

O compromisso das empresas para contribuir para o desenvolvimento econômico 

sustentável, trabalhando com funcionários, suas famílias, a comunidade local e a 

sociedade em grande escala para melhorar a sua qualidade de vida. 

180

Khoury et al., 1999

A responsabilidade social corporativa é a relação geral da corporação com todas as 

partes interessadas. Estes incluem clientes, funcionários, comunidades, proprietários / 

investidores, governo, fornecedores e concorrentes. Elementos de responsabilidade 

social incluem investimentos em divulgação comunitária, relações com funcionários, 

criação e manutenção de empregos, gestão ambiental e desempenho financeiro.  

48

Kilcullen and Kooistra, 

1999

A RSE é o grau de obrigação moral que pode ser atribuído às corporações além da 

simples obediência às leis do estado. 
2

Woodward-Clyde, 

1999

CSR foi definido como um contrato entre sociedade e comunidade empresarial e 

concede a uma empresa uma licença para operar e, em contrapartida, o negócio atende 

a certas obrigações e se comporta de uma maneira aceitável.

2

Quadro 2. Definições de RSC DAHLSRUD (2008)
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Conselho Empresarial 

Mundial para o 

Desenvolvimento 

Sustentável, 2000

A responsabilidade social corporativa é o compromisso contínuo dos negócios de se 

comportar de forma ética e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando a 

qualidade de vida da força de trabalho e suas famílias, bem como a comunidade local e 

a sociedade em geral. 

156

Negócios para 

Responsabilidade 

Social, 2000

Operando um negócio de uma forma que atenda ou exceda as expectativas éticas, 

legais, comerciais e públicas que a sociedade tem de negócios. A responsabilidade 

social é um princípio orientador para cada decisão tomada e em todas as áreas de uma 

empresa. 

117

Business for Social 

Responsability, 2000

Tomada de decisão nos negócios vinculada a valores éticos, atendimento aos requisitos 

legais e respeito às pessoas, comunidades e meio ambiente.  
131

Piacentini et al., 2000
A RSE é a pretensão voluntária das empresas para além das responsabilidades 

puramente económicas e legais. 
2

Comissão dos 

europeus com 

stakeholders 2001

Responsabilidade social das empresas é essencialmente um conceito pelo qual as 

empresas decidem voluntariamente contribuir para uma sociedade melhor.
134

Marsden, 2001

A responsabilidade social corporativa (CSR) é sobre o comportamento central das 

empresas e a responsabilidade pelo impacto total nas sociedades em que operam. O 

CSR não é um complemento opcional nem um ato de filantropia. Uma corporação 

socialmente responsável é aquela que administra um negócio lucrativo que leva em 

conta todos os efeitos ambientais, sociais e econômicos que tem sobre a sociedade. 

11

McWilliams and 

Siegel, 2001

Ações que parecem promover algum bem social, além dos interesses da empresa e 

daquilo que é exigido por lei. 
10

Pinney, 2001

A responsabilidade corporativa corporativa (CSR) ou cidadania corporativa pode ser 

definida simplesmente como um conjunto de práticas de gestão que asseguram que a 

empresa minimiza os impactos negativos de suas operações na sociedade e maximiza 

seus impactos positivos.  

5

UK Government, 2001

A responsabilidade social corporativa reconhece que os interesses comerciais mais 

amplos do setor privado exigem que ela gerencie seu impacto na sociedade e no meio 

ambiente no sentido mais amplo. Isso exige estabelecer um diálogo apropriado ou uma 

parceria com as partes interessadas relevantes, sejam funcionários, clientes, 

investidores, fornecedores ou comunidades. A RSE vai além das obrigações legais, 

abrange o envolvimento voluntário liderado pelo setor privado, que reflete as prioridades 

e características de cada negócio, bem como fatores setoriais e locais. 

2

Foran, 2001

A RSC pode ser definida como o conjunto de práticas e comportamentos que as 

empresas adotam em relação à sua força de trabalho, em relação ao meio no qual suas 

operações são incorporadas à autoridade e à sociedade civil. 

1

Van Marrewijk, 2001

Empresas com uma estratégia de RSE integram preocupações sociais e ambientais em 

suas operações comerciais e em suas interações com seus stakeholders e demonstram 

abertamente seus desempenhos.

0

Jackson and Hawker, 

2001

A responsabilidade social corporativa é como você trata seus funcionários e todas as 

partes interessadas e o meio ambiente. 
0

Commission of the 

European 

Communities, 2002

Responsabilidade social corporativa significa que as empresas têm responsabilidades 

e ações além de suas obrigações legais e objetivos econômicos / comerciais. Essas 

responsabilidades mais amplas cobrem uma série de áreas, mas são frequentemente 

resumidas como sociais e ambientais - onde social significa que a sociedade é definida 

de maneira rotineira, e não simplesmente social, questões de política. Isso pode ser 

resumido como a abordagem do triple bottom line: ou seja, social, econômico e 

ambiental. 

5

Lea, 2002
A RSC pode ser definida como a integração e preocupações ambientais nas operações 

de negócios, incluindo negociações com partes interessadas. 
1

Lea, 2002

A RSE é sobre empresas e outras organizações que vão além das obrigações legais de 

gerenciar o impacto que elas causam no meio ambiente e na sociedade. Em particular, 

isso poderia incluir como as organizações interagem com seus funcionários, 

fornecedores, clientes e as comunidades em que operam, bem como a medida em que 

tentam proteger o meio ambiente. A RSC pode ser definida como o conjunto de 

práticas.  

1
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Comissão das 

comunidades 

européias, 2003

A RSC é o conceito de que uma empresa é responsável pelo seu impacto em partes 

interessadas relevantes. É o compromisso contínuo dos negócios de se comportar de 

forma justa e responsável e contribuir para o desenvolvimento econômico, ao mesmo 

tempo em que melhora a qualidade de vida da força de trabalho e suas famílias, bem 

como da comunidade local e da sociedade em geral. 

40

IBLF, 2003

 Práticas de negócios abertas e transparentes baseadas em valores éticos e respeito 

pelos funcionários, comunidades e meio ambiente, o que contribuirá para o sucesso 

empresarial sustentável. 

82

Negócios para 

Responsabilidade 

Social, 2003b

A responsabilidade social corporativa está conseguindo o sucesso comercial de formas 

que honram os valores éticos e respeitam as pessoas, as comunidades e o ambiente 

natural. 

46

CSRwire, 2003

A RSC é definida como a integração de operações e valores de negócios, pelo qual os 

interesses de todas as partes interessadas, incluindo investidores, clientes, funcionários 

e meio ambiente, estão refletidos nas políticas e ações da empresa.

31

Ethics in Action 

Awards, 2003

RSE é um termo que descreve a obrigação da empresa de prestar contas a todas as 

partes interessadas em todas as suas atividades operacionais: as empresas 

socialmente responsáveis consideram todo o escopo do impacto nas comunidades e no 

meio ambiente ao tomar decisões, equilibrando as necessidades das partes 

interessadas com sua necessidade de produzir lucro.  

17

Hopkins, 2003

A RSE preocupa-se em tratar as partes interessadas da empresa de forma ética ou 

responsável. "Ético ou responsável" significa tratar as partes interessadas de uma 

maneira considerada aceitável em sociedades civilizadas. Social inclui 

responsabilidade econômica. As partes interessadas existem tanto dentro da empresa 

quanto fora dela. O objetivo mais amplo da responsabilidade social é criar padrões de 

vida cada vez mais altos, preservando ao mesmo tempo a lucratividade da corporação, 

para as pessoas dentro e fora da corporação. 

14

Ethical Performance, 

2003

Na melhor das hipóteses, a RSE é definida como a responsabilidade de uma empresa 

pela totalidade do impacto, com a necessidade de incorporar os valores da sociedade 

em suas operações centrais, bem como no tratamento de seu ambiente social e físico. A 

responsabilidade é aceita como abrangendo um espectro desde o funcionamento de 

uma empresa lucrativa até a saúde e segurança do pessoal e o impacto nas sociedades 

nas quais a empresa opera.  

6

Global Corporate 

Social Responsability 

Policies Project, 2003

A responsabilidade social corporativa global pode ser definida como práticas de 

negócios baseadas em valores éticos e respeito às comunidades de trabalhadores e 

meio ambiente.  

6

IndianNGos.com, 

2003

A responsabilidade social corporativa é um processo de negócios em que a instituição e 

os indivíduos dentro são sensíveis e cuidadosos sobre o efeito direto e indireto de seu 

trabalho em comunidades internas e externas, a natureza e o mundo exterior,  práticas 

empresariais socialmente responsáveis.  

4

Business for Social 

Responsability, 2003a

Práticas comerciais socialmente responsáveis fortalecem a responsabilidade 

corporativa, respeitando os valores e interesses éticos de todas as partes interessadas. 

As práticas empresariais responsáveis respeitam e preservam o ambiente natural. 

Ajudar a melhorar a qualidade e as oportunidades da vida, capacitar as pessoas e 

investir nas comunidades onde uma empresa opera. 

3

Andersen, 2003

Definimos responsabilidade social corporativa para ampliar o interesse imediato de 

incluir os concidadãos e a sociedade em que se vive e faz parte hoje, agindo com 

respeito pela futura geração e natureza.

1

Van Marrewijk, 2003

Sustentabilidade corporativa e RSC referem-se às atividades da empresa - voluntárias 

por definição - demonstrando a inclusão social e ambiental, preocupações nas 

operações de negócios e nas interações com as partes interessadas. 

0

Strategis, 2003

A RSC é geralmente vista como contribuição empresarial para o desenvolvimento 

sustentável, que foi definido como um desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas 

próprias necessidades, e é geralmente entendido como focado em como alcançar a 

integração econômica, ambiental e social.  

0

Comissão da 

comunidade Europeia 

(2011)

A CSR é definida como a noção de que as Corporações têm uma obrigação para 

grupos constituintes na sociedade além dos acionistas e além da prescrita por lei ou 

contrato de sindicato, indicando que uma participação pode ir além da mera 

propriedade. 

286

Fonte: Traduzido de DAHLSRUD (2008)
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O autor apresentou trinta e sete conceitos para RSC, porém sua contagem de 

frequências identificou zero citações para quatro dos 37 conceitos, e uma citação 

para seis dos trinta e sete conceitos. Partindo do pressuposto de que a relevância do 

conceito é função de sua utilização, optou-se por excluir da análise os conceitos cuja 

frequência foi zero ou um.  

Para que fosse possível verificar o uso relativo de cada conceito, conforme 

proposto por Dahlsrud (2008), optou-se por utilizar o mesmo critério empregado pelo 

autor; portanto, foi realizada a contagem da repetibilidade das mesmas descrições 

bibliográficas utilizadas pelo autor, verificando-se a frequência de ocorrência na 

plataforma de dados do Google. 

Para verificar a trajetória dos conceitos apresentados por Dahlsrud (2008) ao 

longo do tempo, agruparam-se os trabalhos por autores e por décadas, como recorte 

temporal, considerando os que sucederam nas décadas de 1980, 1990 e nos anos de 

2000 a 2010, e 2011 a 2018, conforme mostra o Quadro 3.  
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Para o refinamento da análise da utilização dos conceitos de RSC 

apresentados por Dahlsrud (2008), optou-se por realizar um recorte por década dos 

resultados com maior frequência de ocorrência (ver Figura 2). 

Contagem 

Década 

de 80

Década 

de 90

Anos 2000

a 2010

Anos 2011

a 2018

UK Government, 2001 0 0 20800 17700

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, 1999
0 1260 18300 17300

Negócios para Responsabilidade Social, 2000 0 0 17800 19000

Business for Social Responsability, 2000 0 0 17800 19000

Business for Social Responsability, 2003a 0 0 19100 17200

Ethics in Action Awards, 2003 0 0 18400 17400

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, 2000
0 0 18100 17600

Ethical Performance, 2003 0 0 18000 17400

Negócios para Responsabilidade Social, 2003b 0 0 16400 18700

Comissão das comunidades européias, 2003 0 0 13700 17200

Marsden, 2001 0 0 40 16100

Comissão dos europeus com as suas partes interessadas de 

forma voluntária 2001
0 0 5420 8590

Comissão da comunidade Europeia (2001) 0 0 5420 8590

McWilliams and Siegel, 2001 0 0 5864 5210

Jones, 1980 1173 667 3270 5420

Hopkins, 1998 316 399 2490 245

CSRwire, 2003 0 0 423 783

IBLF, 2003 0 0 447 562

Hopkins, 2003 0 0 177 385

Global Corporate Social Responsability Policies 

Project, 2003
0 0 186 176

Pinney, 2001 0 0 31 245

IndianNGos.com, 2003 0 0 83 58

Kilcullen and Kooistra, 1999 0 0 11 52

Khoury et al., 1999 0 0 7 51

Woodward-Clyde, 1999 0 0 5 28

Piacentini et al., 2000 0 0 4 26

Commission of the European Communities, 2002 0 0 2 21

Quadro 3. Trajetória  dos conceitos de RSC apresentados por DAHLSRUD (2008)

Fonte Mini Gráfico

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em DAHLSRUD (2008)
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Dentre os conceitos apresentados por Dahlsrud (2008), é possível verificar que 

os das décadas de 1980 e 1990 são a menor parte; porém, nos anos de 1990, o 

conceito de Jones (1980), que foi o mais utilizado na década de 1980, decresceu na 

década de 1990 e voltou a crescer nos anos 2000; apesar disso, seu uso não 

apresenta grande relevância em relação ao total de utilização dos conceitos mais 

empregados na última década, que foram: UK Government (2001), Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (1999), Negócios para 

Responsabilidade Social (2000) e Business for Social Responsibility (2000), entre 

outros. 

O conceito mais utilizado na última década - UK Government (2001) - obteve 

apenas duas citações na contagem feita por Dahlsrud (2008). O segundo conceito 

mais utilizado na última década - Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (1999) - foi o segundo mais citado na contagem do 

Figura 2. Crescimento dos conceitos de RSC apresentados por DAHLSRUD (2008) por década

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em DAHLSRUD (2008)
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autor; o terceiro conceito mais citado na última década - Negócios para 

Responsabilidade Social (2000) - também foi o terceiro na contagem de Dahlsrud 

(2008). Vale ressaltar que o conceito mais citado é o décimo colocado entre os mais 

citados na última década. 

 

2.2.2 Dimensões éticas da RSC 

 

Estudos sobre ética indicam três tipos fundamentais de ética normativa: ética 

da virtude, teleológica e deontológica. A ética da virtude sugere que o caráter moral 

de uma entidade é a força motriz do comportamento ético (KOEHN, 1995, 1998; 

MOORE, 2005; MURPHY, 1999; WHETSTONE, 2001). A ética teleológica enfatiza os 

resultados das ações e orienta práticas focadas nos resultados da ação original. A 

ética teleológica prevê uma visão de consequência, e argumenta que o melhor 

determinante do que é moralmente correto é o valor não-moral da ação 

(CHAKRABARTY; BASS, 2015). A ética deontológica descreve ações éticas 

conduzidas por deveres ou regras (KOEHN, 1995; RAWWAS; SWAIDAN; OYMAN, 

2005).  

A ética deontológica pode ser associada à abordagem dos stakeholders, pois 

a empresa coloca empenho para atender aos interesses dos stakeholders e persegue 

o intento de cumprir compromissos e deveres com as partes interessadas (FRYNAS; 

YAMAHAKI, 2016). Da mesma forma, a ética deontológica pode ser associada à 

abordagem institucional, pois o isomorfismo proposto por esta abordagem prevê 

repetições de ações e comportamentos, para condicionar uma aceitação do ambiente 

pela replicação de comportamentos, de modo que estes não sejam oriundos de 

princípios norteadores, mas do cumprimento de regras e deveres que replicam o 

“modus operandi” da organização e legitimam sua existência. 

Para identificar as dimensões éticas dos conceitos de RSC identificados por 

Dahlsrud (2008), procedeu-se a uma análise do seu conteúdo com base na proposta 

de Bardin (1977), com vistas a analisar a orientação ética dos conceitos.  

Foram respeitadas as etapas de recorte, enumeração e categorização 

preconizadas pela psicóloga parisiense. Com relação ao recorte, esta primeira etapa, 



33 
 
 

 

 
 

caracterizada pela pré-análise do material, percorreu as etapas descritas a seguir: a 

priori, realizou-se leitura flutuante dos conceitos para estabelecer contato e uma 

primeira percepção sobre aqueles  a serem estudados. Para constituir o corpus, foram 

selecionados os 37 conceitos apresentados por Dahlsrud (2008). Utilizando a regra 

da representatividade proposta por Bardin (1977), optou-se por excluir da análise os 

conceitos cuja frequência foi zero ou um, por serem entendidos como conceitos com 

baixa representatividade; assim, a amostra analisada totaliza 27 conceitos que 

representam uma amostragem representativa do universo inicial.  

A segunda etapa representa a exploração do material, contendo a unidade de 

registro e a unidade de contexto, e nela os conceitos foram estruturados de modo a 

serem inventariados. Foi utilizado o seguinte critério: para que fosse possível 

compreender o núcleo central do conceito, buscou-se identificar o substantivo que 

melhor o traduzia, destacando-o do próprio texto dos conceitos. Cada um foi 

caracterizado  pelo emprego da regra de enumeração presença/ausência, verificando-

se a aparição dos mesmos termos considerados como unidade de registro dos 

conceitos apontados no estudo de Dahlsrud (2008).  

Na terceira etapa (tratamento dos dados, inferência e interpretação) foi feita a 

categorização, que é, de acordo com Bardin (1977), uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento. A categorização, a posteriori, foi realizada mediante o agrupamento 

dos substantivos encontrados na análise dos conceitos, agrupados em dois conjuntos 

de categorias: dimensão deontológica e dimensão teleológica. A dimensão 

deontológica foi manifestada pelos seguintes substantivos: compromisso, 

gerenciamento do impacto, obrigação, princípio orientador para a decisão, decisão, 

valores éticos e respeito, comportamento central, decisão voluntária, decisão, 

preocupação e gerenciamento do impacto. A dimensão teleológica foi configurada a 

partir dos seguintes substantivos centrais: práticas, valores éticos e respeito, 

comportamento central, decisão voluntária, ações, integração e pretensão. 

Para que os substantivos centrais de cada conceito pudessem ser classificados 

nas dimensões éticas e agrupados em categorias, recorreu-se ao dicionário 
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etimológico de Cunha (2007), para apreender o significado de cada termo, conforme 

segue: 

 

Compromisso: comprometer; acordo, ajuste, obrigação. Do latim 

comprõmissum; 

Obrigação: obrigar, sujeitar, responsabilizar; dever; do latim obligatio – õnis; 

A expressão “princípio orientador da decisão”;  

Princípio: principiar, começar, abrir. Do latim principium; 

Decisão: decidir, resolver, determinar, sentenciar. Do latim decisio – ônis; 

Orientação: oriundo de “Oriente”: parte de onde nasce o sol. Pode-se entender 

de onde parte a decisão, para a expressão “orientador da decisão”; 

Preocupação: preocupar, aborrecer, inquietar. Do latim praeoccupãre; 

A expressão “gerenciamento do impacto”;  

Gerenciamento: gerir, administrar, dirigir, regular. Do latim digerire; 

Impacto: choque, colisão, efeito de uma ação forte, contundência. Do latim 

impactus; 

De acordo com Cunha (2007), as definições etimológicas para estes 

substantivos centrais são:  

Práticas: prática, uso, experiência, exercício. Do latim practica. 

A expressão “valores éticos e respeito” 

Valor: audácia, vigor, mérito, importância, preço. Do latim valor-ôris.  

Ética: ramo de conhecimento que estuda a conduta humana, estabelecendo 

conceitos entre o bem e o mal, numa determinada sociedade, numa determinada 

época. Do latim êthica.  

Respeito: reverência, veneração, obediência. Do latim respectus. 

A expressão “comportamento central” 
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Comportamento: comportar, permitir, admitir, suportar, proceder, portar-se, 

conter, abranger. Do francês comportement.  

Centro: ponto para onde convergem as coisas, ponto interior equidistante de 

todos da circunferência ou da superfície de uma esfera. Central, do latim centrãlis. 

A expressão “decisão voluntária” 

Decisão: decidir, resolver, determinar, sentenciar. Do latim decisio – ônis. 

Voluntário: vontade, capacidade de escolha, de decisão, anseio, desejo. Do 

latim voluntas-atis. 

Ações: ação, atuação, ato, feito, obra. Do latim ãctiõ-õnis. 

Integração: integrar, completar, determinar a integral de uma função. Do latim 

integrãre. 

Pretensão: direito suposto (ou real) e reivindicado. Do francês prétention. 

Agrupando os autores que empregam conceitos que contemplam os mesmos 

substantivos, e somando o total de frequências de contagem entre os anos de 1980 a 

2018, em paralelo à dimensão ética atribuída, foi encontrado o total das utilizações 

dos conceitos em suas dimensões éticas (Quadro 4). 
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Os resultados mostram que 56% dos conceitos analisados são orientados para 

a ética deontológica e 44% para a ética teleológica (Figura 3). Portanto, a maioria dos 

conceitos integra a ideia de que a RSC tem mais relação com deveres para com 

funcionários, clientes, comunidade e sociedade do que com consequências, em 

acordo com o estudo de Somerville e Wood (2012). 

Quadro 4. Dimensões éticas para a RSC

Fonte

Total de 

contagem 

1980 a 2018

AUTORA

Análise dos Conceitos

Substantivo

AUTORA

Ética

Teleológica x 

Deontológica

AUTORA

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, 1999

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, 2000

Comissão das comunidades européias, 2003

103460 Compromisso Deontológica

UK Government, 2001

Ethical Performance, 2003
73900 Gerenciamento do impacto Teleontológica

Jones, 1980

Hopkins, 1998

Kilcullen and Kooistra, 1999

Woodward-Clyde, 1999

Ethics in Action Awards, 2003

Comissão da comunidade Europeia,  2001

63886 Obrigação Deontológica

Pinney, 2001

IBLF, 2003

Global Corporate Social Responsability Policies Project, 

2003

IndianNGos.com, 2003

38088 Práticas Teleontológica

Negócios para Responsabilidade Social, 2000 36800
Princípio orientador para a 

decisão
Deontológica

Business for Social Responsability, 2000 36800 Decisão Deontológica

Negócios para Responsabilidade Social, 2003b 35100 Valores éticos e respeito Teleontológica

Marsden, 2001 16140 Comportamento central Teleontológica

Comissão dos europeus com stakeholders 2001 14010 Decisão voluntária Teleontológica

McWilliams and Siegel, 2001

Commission of the European Communities, 2002
11097 Ações Teleontológica

CSRwire, 2003 1206 Integração Teleontológica

Hopkins, 2003 562 Preocupação Deontológica

Khoury et al., 1999 58 Relação Não identificado

Piacentini et al., 2000 30 Pretensão Teleontológica

Fonte: Elaborado pela Autora a partir dos conceitos apresentados por DAHLSRUD (2008)
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Verifica-se, portanto, que a frequência de utilização dos conceitos aponta maior 

proporcionalidade à dimensão ética deontológica. Fazendo essa análise ao longo do 

tempo, para verificar uma possível tendência dessa relação (Figura 4), observa-se 

que, até a década de 1990, ambas as dimensões éticas apresentaram níveis de 

ocorrências similares, e que entre as décadas de 1990 e 2000 a dimensão 

deontológica obteve intensidade de crescimento superior à teleológica. A partir do ano 

de 2010, os níveis de intensidade relativa permaneceram como na década anterior, 

porém a diferença entre as duas éticas foi menor (Figura 4), verificando-se pequeno 

aumento na utilização de conceitos relacionados à ética teleológica. 

 

Comparando as tendências mostradas nesta análise das dimensões éticas ao 

longo do tempo (Figura 4), em relação aos marcos históricos que envolvem a RSC 

apresentados neste estudo (ver Figura 1), pode-se inferir que os escândalos éticos 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em DAHLSRUD (2008)

Figura 3. Categorização dimensão ética para a RSC
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que abalam a sociedade atualmente venham a legitimar uma mudança de tendência. 

Isto ocorrerá, caso haja continuidade do crescimento da utilização de conceitos 

referentes à ética teleológica, que possa associar a RSC a uma maior relação com os 

resultados das ações voltadas aos stakeholders, e não somente ao cumprimento de 

deveres associados a eles.  

 

2.3 Um conceito integrador de RSC 

 

Conforme exposto nos itens anteriores, a conceituação de RSC ainda carece 

de convergência, e, como afirmam Frynas e Yamahaki (2016), poucos avanços têm 

sido feitos quanto ao desenvolvimento de uma teoria de RSC. No entanto, um conceito 

integrador dos interesses das empresas dos stakeholders, proposto por Öberseder et 

al. (2014), chama atenção. Este conceito amplia a definição proposta em 2001 pela 

Comissão Europeia, para incluir os diferentes stakeholders, e define:  

A responsabilidade social da empresa integra tópicos sociais e ambientais 
nas atividades do negócio, e age responsavelmente para com os 
empregados, seus clientes, o ambiente, seus fornecedores, a comunidade 
local, seus acionistas e a sociedade como um todo” (p. 103). (grifo nosso) 

 

De acordo com Öberseder et al. (2014), um stakeholder avalia a organização 

quanto ao que ela faz para os outros stakeholders, especialmente em relação à RSC. 

Os autores propõem uma escala com sete domínios, que foi testada para medir a 

capacidade de os consumidores perceberem a RSC, e sugerem que ela seja testada 

em outros contextos culturais e para outras partes interessadas, como as percepções 

dos empregados, por exemplo.  

As partes interessadas destacadas nesse estudo são: comunidade, 

funcionários, acionistas, meio ambiente, sociedade em geral, clientes e fornecedores, 

os quais são explicitados a seguir: 

•  O domínio da comunidade envolve aspectos relacionados a quanto a 

empresa contribui para o desenvolvimento local, preservando os empregos 

locais, respeito aos valores e à cultura local, e ainda como ela cuida para 

que a comunicação com a comunidade seja clara e transparente;  
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• O domínio dos funcionários abrange questões como condições de trabalho, 

discriminação de funcionários, desenvolvimento, apoio, treinamento e 

remuneração adequada;  

• O domínio dos acionistas engloba garantias de sucesso econômico da 

empresa, investimentos corretos do capital dos acionistas, e crescimento 

sustentável com sucesso a longo prazo;  

• Em relação ao meio ambiente, são abordadas responsabilidades 

relacionadas à redução de energia, consumo, desperdício, reciclagem e 

descarte correto de lixo, além de emissões de CO2; 

• Para a sociedade em geral, a escala aborda questões como doações para 

causas sociais, emprego de pessoas com deficiência, investimentos na 

educação dos jovens e apoio de projetos sociais; 

•  O domínio do cliente aborda tópicos como preços justos, rotulagem de 

produtos de forma clara, produtos seguros, cumprimento de padrões de 

qualidade, além de oferecer a possibilidade de fazer reclamações;  

• O domínio do fornecedor aborda o tema da equidade, com questões como 

termos e condições justas, seleção de fornecedores em relação a condições 

empregatícias decentes, e acompanhamento das condições de trabalho nos 

fornecedores. 

Para que o conceito de RSC proposto por Öberseder et al. (2014) seja 

classificado em sua dimensão ética, assim como os outros conceitos avaliados neste 

estudo, foram escolhidos dois aspectos relevantes: 1) a integração dos stakeholders; 

e 2) o agir responsável.  

No primeiro aspecto, a integração do stakeholder já foi abordada na teoria dos 

stakeholders; o aspecto novo trazido pelas contribuições de Öberseder et al. (2014) é 

que o stakeholder é capaz de formar uma impressão da empresa quanto a suas 

relações corporativas com as demais partes interessadas. 

No segundo aspecto, recorremos ao dicionário etimológico de Cunha (2007) 

para definir a palavra “agir”: obrar, operar, atuar, do latim ago agere; e para a palavra 

“responsável”: que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, do latim 

responsus. 
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Optou-se, neste trabalho, pelo conceito de RSC proposto por Öberseder et 

al.(2014), pelo fato de a autora propor uma escala de mensuração da RSC que parte 

das mesmas premissas propostas na escala utilizada na mensuração de Dignidade 

Organizacional: um stakeholder, ao avaliar a empresa, considera as práticas 

direcionadas aos demais stakeholders; e a organização é considerada como ator 

social capaz de ação. 



41 
 
 

 

 
 

3. Dignidade Organizacional 

 

A dignidade passou por diferentes conceitos ao longo da história, e hoje eles 

coexistem e são compartilhados (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010). A palavra 

“dignidade” provém do latim dignitas, e significa ‘aquele que merece estima e honra - 

aquele que é importante’ (CUNHA, 2007). O tema dignidade pode ser considerado 

multifacetado, ou seja, pode ser percebido e analisado sob vários aspectos. A 

dignidade é  estudada em diversos campos do conhecimento, como a filosofia, a 

religião, a saúde, o direito, a computação e a administração. No campo do direito 

brasileiro, a dignidade humana está expressa na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e na constituição do país, além de estudos sobre direitos humanos, 

sexualidade e direito econômico internacional. Na área da computação, os estudos 

avançam na utilização de robôs em pacientes idosos e em nanotecnologia. Na saúde, 

destacam-se estudos de psiquiatria, pesquisa genética, eutanásia, morte fetal e 

autonomia do paciente (PEREIRA, 2016). 

O tema teve diferentes enfoques ao longo da história: a dignidade humana e a 

dignidade da pessoa humana. Nordenfelt (2004) denomina a dignidade humana como 

dignidade universal, referindo-se à dignidade pertencente a todo ser humano, no 

mesmo grau, durante toda a sua vida, e que não pode ser tirada. A dignidade humana 

compreende a dignidade como aquela que todos os humanos têm, e prevê que 

ninguém pode ser tratado com menos respeito do que qualquer outra pessoa em 

relação aos direitos humanos básicos, e que todos têm o dever de respeitar esses 

direitos. Essa ideia é aceita e expressa na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 

de 1948, que afirma em seu primeiro artigo: "Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de fraternidade".  

No cristianismo, o conceito de dignidade humana está associado à noção de 

que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme observou 

Nordenfelt (2004).  
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Kant, por sua vez, como um dos filósofos fundamentais para as bases 

conceituais da dignidade humana, traz a questão da racionalidade, ressaltando o 

homem como capaz de realizar escolhas e possuidor de vontades. Afirma que esse 

valor intrínseco não é absoluto, pois conta com a boa vontade, e que sua grande 

contribuição é a construção de um ideal humanitário (KANT, 2014), ou seja, atribui ao 

homem a possibilidade de realizar escolhas morais. Em seu texto “O que é o 

iluminismo”, Kant (1784) atribui o período dessa consciência da racionalidade como o 

período de saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. O 

autor defendia o uso público da própria razão, que deve sempre ser livre, em resposta 

à opressão de pensamentos e ações muitas vezes provocados pela Igreja. 

A dignidade da pessoa humana pode ser compreendida por meio de três 

diferentes noções, conforme explorado por Nordenfelt (2004):  

1. Dignidade por mérito – Atribuída a alguém, devido ao cargo que 

ocupa; trata-se da dignidade formal do mérito, por conta de cargos e 

posições. Ou para pessoas que conquistam algum mérito geral e, em 

consequência, ganham respeito, sendo esta chamada de dignidade 

informal do mérito. 

2. Dignidade moral - É a ideia de que a conduta digna e a ação de 

acordo com a lei moral são atribuídas a alguém com personalidade 

de disposição e respeito à lei moral. Está ligada à ideia de dignidade 

como uma virtude. Parte do pressuposto de que ser moral é respeitar 

os direitos de outras pessoas, respeitar o agente moral no sentido de 

pensar e falar bem dele ou dela, além de respeitar a si próprio, mesmo 

entrando na dignidade da estatura moral, como auto-respeito. 

3. Dignidade da identidade – Trata da dimensão existencial da 

dignidade, é o respeito básico pela nossa própria identidade, pois os 

fatos que fundamentam a dignidade da identidade são a integridade 

do sujeito e a sua autonomia, incluindo suas relações sociais. 

 

Alguns autores defendem a ideia de que a dignidade é socialmente construída. 

Jacobson (2009) faz uma distinção entre a dignidade humana e a dignidade social, 



43 
 
 

 

 
 

sendo esta gerada nas interações entre os indivíduos, coletivos e sociedades. Ele 

aborda a dignidade com relação às formas com que o respeito e o valor são 

transmitidos por meio do comportamento coletivo, e como podem ser medidos, 

violados ou promovidos. 

No âmbito da Administração, os estudos sobre dignidade contemplam a relação 

da empresa com os empregados, tratando da dignidade do trabalhador e do trabalho, 

saúde e higiene, sustentabilidade, educação empresarial humanística, segurança no 

trabalho, modelos de negócios adaptativos, assédio moral, trabalho alienante e seus 

reflexos, tanto na vida do trabalhador quanto no trabalho (PEREIRA, 2016). 

O conceito de Dignidade Organizacional foi primeiramente proposto por 

Margolis (1997), porém sua abordagem teve como enfoque a autonomia do 

empregado, no sentido de as organizações contribuírem para o respeito e a promoção 

da dignidade do trabalhador. Compreende a dignidade como promotora da ética nos 

negócios, além de abordar sua origem filosófica, empírica e prática, e a defende como 

uma reivindicação legítima sobre nossas ações e intenções, na empresa e nos papéis 

que cada um possa exercer. Sendo a dignidade inerente à pessoa humana, 

estabelece uma obrigação ética de respeitá-la e promovê-la. Se a dignidade significa 

ser capaz de moldar o próprio agir, as organizações devem oferecer condições para 

que isso ocorra (MARGOLIS, 1997). 

A dignidade organizacional, segundo este autor, possui duas dimensões: uma 

é o respeito à dignidade e outra a promoção à dignidade. Operacionalizar estas 

dimensões é respeitar a dignidade, pela ausência de condições que violem a 

dignidade do trabalhador, como danos físicos, intelectuais e emocionais, além de 

promover a dignidade, com a presença de condições dignificantes: autonomia, 

respeito por contribuições, oportunidade para crescer e se desenvolver.  
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Embora Margolis (1997) faça uso do termo Dignidade Organizacional, seu 

enfoque está voltado à dignidade do trabalhador, e não se refere à Dignidade da 

Organização, entendendo-a como um ator social capaz de ações. 

Teixeira (2008, p.82), em seus primeiros estudos sobre DO, conceituou-a como  

o agir digno no âmbito das organizações de negócios e nas relações com 

seus stakeholders”, pautado pela ação comunicativa da proposta de 

Habermas, onde a reciprocidade e a confiança são pressupostos das 

relações numa empresa que possa ser chamada de “digna”. (TEIXEIRA, 

2008, p. 86).  

Estudos subsequentes mostram a evolução dos estudos sobre o constructo. 

Teixeira et al. (2014) conceituam Dignidade Organizacional como um conjunto de 

atributos de dignidade de uma organização, percebido pelos stakeholders e por eles 

atribuído às organizações. Para o entendimento da organização como um ator social 

capaz de comportar-se de forma intencional e não intencional, e que possa ser 

considerado como gerador de comportamentos sobre sua forma digna, ou não, de 

ação, os autores recorrem a King e Whetten (2009), na defesa da organização como 

um ator social, à qual o termo Dignidade Organizacional pode ser atribuído. 

Portanto, os estudos sobre Dignidade Organizacional podem ser considerados 

recentes, mais precisamente referentes à última década; assim, devido ao seu 

ineditismo, não possuem a mesma robustez de conteúdo se comparados aos 

apresentados neste estudo referentes à RSC. Não se encontraram, nas bases de 

periódicos CAPES, EBSCO, ProQuest, SciELO e JSTOR, trabalhos que apontem 

Fonte: Margolis (1997, p. 125, tradução da autora)

Figura 5. Modelo de Dignidade Organizacional segundo Margolis (1997)
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abordagem teórica para o estudo de Dignidade Organizacional, considerando a 

relação da organização com diferentes stakeholders.  

Teixeira et al. (2014) propõem que a DO é um conceito multidimensional e 

multifacetado. Com o objetivo de mensurar a dignidade atribuída pelos stakeholders 

às organizações, os autores desenvolveram uma Escala de Práticas de Dignidade 

Organizacional composta por cinco fatores, representando empregados, clientes e 

sociedade. 

O estudo foi realizado em três etapas: a primeira teve o objetivo de revisão da 

Escala de Práticas de Dignidade Organizacional; foi aplicada a 407 sujeitos e tratada 

inicialmente com AFE (Análise Fatorial Exploratória), seguida de análise da correlação 

entre os itens de cada fator. A segunda etapa teve o objetivo de avaliar o modelo de 

mensuração, e realizou-se com uma amostra de 199 professores de instituições de 

nível superior; os dados foram submetidos à Análise Fatorial Confirmatória (AFC), 

utilizando o modelo de mensuração PLS-PM, que implica a avaliação da validade de 

constructo, mediante avaliação da validade convergente e discriminante (TEIXEIRA 

et al., 2014).  

A terceira etapa para a avaliação da Dignidade Organizacional Percebida por 

Empregados foi realizada com 2.509 trabalhadores, mediante análise descritiva e 

teste “t” para amostras emparelhadas. Os resultados confirmaram a validade 

convergente e a validade discriminante de acordo com os critérios, porém foi 

ressaltado o fator “Práticas de Dignidade Não-Enganosas (Transparência)”, que 

engloba variáveis como “tentar enganar o cliente”, “tentar enganar o funcionário”, 

“explorar os funcionários” e “sonegar impostos”, de sentido reverso (TEIXEIRA et al., 

2014). 

Neste estudo, o fator “Práticas de Dignidade Não-Enganosas (Transparência)” 

foi colocado em primeiro lugar no ranking, e as autoras associam este resultado a uma 

possível relação com o volumoso índice de reclamações no PROCON, referentes ao 

descumprimento do código do consumidor, e com os crescentes relatos sobre assédio 

moral nas organizações. Outra questão apontada é o histórico de relações trabalhistas 

no país, oriundas de relações escravocratas, nas quais os colaboradores lutam para 
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que sejam minimamente cumpridas as obrigações legais; e ainda questões que 

envolvem influências sobre a moralidade das ações da organização em que atuam. 

Os resultados sugerem que o cumprimento da legislação trabalhista, a oferta de 

produtos e o atendimento de qualidade ao cliente são os fatores que provavelmente 

influenciam a realidade brasileira e o julgamento sobre a Dignidade Organizacional 

(TEIXEIRA et al., 2014). 

Teixeira (2016), ao desenvolver a teoria da Dignidade Organizacional, destaca 

que ela teve como  base a teoria das facetas, com a discussão sobre  a possibilidade 

de atribuir dignidade às organizações, os aspectos da construção de DO, e suas 

conexões com outros constructos, como a ética e a responsabilidade social.  

A DO pode ser percebida pelas partes interessadas quando interagem com a 

organização, e avaliam se ela está mais orientada para seus próprios interesses ou 

para os interesses das outras partes. A dignidade organizacional é composta por 

quatro facetas: elementos culturais (referindo-se aos valores que sustentam as 

práticas culturais), justificação ética (referindo-se à ética deontológica ou teleológica 

para sustentar sua orientação ao utilitarismo ou ao consequencialismo), foco 

(referindo-se à orientação pessoal ou social), e os padrões de dignidade (referindo-se 

à orientação aos aspectos moral, legal ou pragmático) (TEIXEIRA, 2016). 

A faceta ‘elementos culturais’ está embasada na incorporação das práticas e 

valores organizacionais, e suas interações sociais entre a organização e seus 

stakeholders. O resultado do estudo empírico realizado pelos autores identificou 

claramente as dimensões ‘valores’ (ao centro) e ‘práticas’ (em torno) (TEIXEIRA, 

2016). 
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A faceta referente ao foco da DO, pessoal ou social, apesar de não ter sido 

perfeitamente identificada, apresentou um design modular com foco pessoal ao 

centro, sugerindo que as organizações dão prioridade ao foco pessoal e depois ao 

foco social (TEIXEIRA, 2016). 

 

A faceta ‘orientação ética’ propõe uma associação entre a ética e princípios 

morais, como orientação do relacionamento entre as partes interessadas. O resultado 

do teste empírico realizado por Teixeira (2016) para essa faceta foi perfeitamente 

delineado, sugerindo a oposição entre os elementos deontológicos e teleológicos.  

Figura 6. Faceta Elementos Culturais de Dignidade Organizacional

Fonte: Teixeira (2016)

Figura 7. Faceta Foco de Dignidade Organizacional

Fonte: Teixeira (2016)
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A faceta ‘padrões de dignidade’ resgata os tipos de dignidade: por mérito ou 

posição social (também chamada por alguns autores de distinção), moral, identidade 

e universal, sumarizando-as em três tipos: distinção (posição social), moral (as 

pessoas não devem ser violadas emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente) 

e jurídica (ter seus direitos legais respeitados). Para a DO, o termo ‘distinção’ foi 

substituído por ‘pragmática’, pois as pessoas podem ter status social, porém, no que 

tange às organizações, o status econômico pode ser adquirido por seus planos e 

estratégias. De modo que a faceta ‘padrões de DO’ contempla os três tipos de 

padrões: moral, legal e pragmático. As organizações podem variar entre padrão 

elevado de DO e baixo padrão de DO. O resultado do teste empírico realizado por 

Teixeira (2016) demonstra que os padrões de DO não foram perfeitamente 

identificados, pois alguns itens de padrão moral apareciam deslocados de suas 

regiões, como padrão legal e pragmático; a autora argumenta que uma das causas 

possíveis para a falta de identificação perfeita seja o fato de os itens de DO ‘padrões 

legais’ serem entendidos pelos respondentes como itens de padrões morais. 

Figura 8. Faceta Ética de Dignidade Organizacional

Fonte: Teixeira (2016)
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Com base na possível relação entre DO e RSC proposta por Teixeira (2016), 

identifica-se que os estudos de RSC não contemplam questões relacionadas ao 

indivíduo em si ou à sua autonomia, pois não se encontram na pauta de RSC questões 

relacionadas à integridade do indivíduo, facilmente verificáveis na pauta da dignidade 

organizacional. O único aspecto comum nos dois constructos refere-se às questões 

morais. 

Outra questão apontada na teoria de Teixeira (2016) refere-se a uma hipotética 

superposição de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e DO. Apesar de mais 

de 50 anos de pesquisa científica, o conceito de responsabilidade social permanece 

obscuro. Nesse sentido, a autora reconhece que os dois constructos são diferentes, 

mas indica uma possível relação entre eles. No entanto, tal relação carece de 

evidências empíricas, lacuna de conhecimento a que esta pesquisa se dedica. 

Teixeira (2016) defende que quatro linhas parecem reunir diferentes 

abordagens para empresas socialmente responsáveis: a forma de alcançar um melhor 

desempenho econômico; a responsabilidade para com a sociedade como 

contrapartida do poder econômico exercido sobre ela; a importância de levar em conta 

as demandas sociais para a operação comercial, devido à sua legitimidade; e a 

moralidade de agir perante a sociedade.  

A autora ressalta diferenças entre DO e RSC, pois a DO não contempla a 

relação com o desempenho organizacional, nem consiste na contrapartida do poder 

econômico das organizações, e nem tem como propósito responder às diferentes 

Figura 9. Faceta Padrões de Dignidade Organizacional

Fonte: Teixeira (2016)
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demandas da sociedade. A única demanda social que é levada em consideração é a 

dignidade das partes interessadas, como pessoas que devem ser respeitadas quando 

as organizações interagem com elas por meio de suas práticas.  

Somente em relação à moralidade diante da sociedade é que os conceitos de 

DO e RSC podem convergir na relação com a faceta ‘padrões da dignidade’, no que 

se refere à dignidade moral, porém a DO não é apenas dignidade moral, pois abrange 

três diferentes tipos de padrões: moral, legal e pragmático. 

A escala de práticas de DO utilizada neste estudo considera: pessoas (Práticas 

de Promoção dos Empregados e Práticas de Respeito aos Direitos dos Empregados), 

qualidade (Práticas de Oferta de Produtos e Atendimento de Qualidade), RSC 

(Práticas de Responsabilidade Social) e ética (Práticas Não Enganosas 

(Transparência)). 

 

Visando contribuir para a análise da relação entre DO e RSC, esta pesquisa 

teve como objetivo investigar qual a relação entre RSC e DO na percepção de 

empregados. 

  

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Teixeira (2016) 

Figura 10 - Temas de Práticas e facetas da DO
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4. Modelo de pesquisa e hipóteses 

 

Este estudo se propôs a investigar as seguintes questões de pesquisa: uma 

organização pode praticar RSC e não agir de forma digna em relação às partes 

interessadas? A DO pode ser praticada e ao mesmo tempo não se praticar RSC? O 

objetivo geral deste estudo foi analisar a relação entre Responsabilidade Social 

Corporativa e Dignidade Organizacional, e os objetivos específicos foram identificar 

tanto a Dignidade Organizacional como a responsabilidade social na percepção de 

empregados. Para tanto, desenvolveu-se o modelo de pesquisa que exploramos a 

seguir. 

Reunindo os conteúdos adotados para este estudo, verifica-se nas abordagens 

de Öberseder et al. (2014) o conceito de RSC:   

 

A responsabilidade social da empresa integra tópicos sociais e ambientais 
nas atividades do negócio, e age responsavelmente para com os 
empregados, seus clientes, o ambiente, seus fornecedores, a comunidade 
local, seus acionistas e a sociedade como um todo.  

 

O conceito de DO adotado para este estudo verifica-se na abordagem de 

Teixeira (2016):   

A dignidade organizacional pode ser entendida como um tipo específico de 
cultura organizacional, que pode ser percebida pelas partes interessadas 
quando interagem com a organização e avaliam se a organização está mais 
orientada para seus próprios interesses ou mais orientada para os interesses 
dessas partes.  

 

Para analisar a relação entre as escalas de Responsabilidade Social 

Corporativa e Dignidade Organizacional, elaborou-se o modelo de pesquisa com base 

na similaridade temática entre as escalas (Figura 11).  
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 Figura 11. Modelo de Pesquisa

  

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Teixeira et al. (2014) e O’berseder (2014) 



53 
 
 

 

 
 

É possível verificar a similaridade de abordagens temáticas entre os fatores da 

escala de DO Práticas de Promoção do Empregado, Práticas de Respeito aos Direitos 

dos Empregados, e Práticas Não Enganosas (Transparência), no que se refere a 

funcionários, em relação aos fatores da escala de RSC Domínio Empregados. 

A semelhança de abordagem ocorre para a escala de DO Práticas de 

Responsabilidade Social, com desmembramento do fator Práticas Não Enganosas 

(Transparência), no que se refere a pagamento de impostos, em relação aos fatores 

da escala de RSC Domínio ambiente, Domínio Social e Domínio comunidade. 

Em relação à abordagem para a escala de DO Práticas de Oferta de Produtos 

e Atendimento de Qualidade, a semelhança temática ocorre para aos fatores da 

escala de RSC Domínio do Consumidor, Domínio do Fornecedor e fator Práticas Não 

Enganosas (Transparência), no que se refere ao cliente. 

Hipóteses 

Sugerindo uma relação entre os fatores das escalas de RSC e DO, este estudo 

propôs-se a testar cinco hipóteses, descritas a seguir: 

Hipótese 1 – Os fatores de RSC impactam positivamente as Práticas de 

Promoção do Empregado relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 2 – Os fatores de RSC impactam positivamente as Práticas de 

Responsabilidade Social relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 3 – Os fatores de RSC impactam positivamente as Práticas de 

Respeito aos Direitos dos Empregados relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 4 – Os fatores de RSC impactam positivamente as práticas de Oferta 

de Produtos e Atendimento de Qualidade relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 5 – Os fatores de RSC impactam positivamente as Práticas Não-

Enganosas (Transparência) relativas à Dignidade Organizacional. 

Cada hipótese desdobra-se em outras, de acordo com os fatores de RSC 

(Quadro 5) 
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H1.1
O fator de RSC referente ao domínio comunidade impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.2
O fator de RSC referente ao domínio empregados impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.3
O fator de RSC referente ao domínio acionistas impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.4
O fator de RSC referente ao domínio ambiente impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.5
O fator de RSC referente ao domínio social impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.6
O fator de RSC referente ao domínio consumidor impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H1.7
O fator de RSC referente ao domínio fornecedor impacta positivamente as práticas de 

promoção dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H2.1
O fator de RSC referente ao domínio comunidade impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.2
O fator de RSC referente ao domínio empregados impacta positivamente as práticas 

deresponsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.3
O fator de RSC referente ao domínio acionistas impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.4
O fator de RSC referente ao domínio ambiente impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.5
O fator de RSC referente ao domínio social impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.6
O fator de RSC referente ao domínio consumidor impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H2.7
O fator de RSC referente ao domínio fornecedor impacta positivamente as práticas de 

responsabilidade social relativas a Dignidade Organizacional.

H3.1
O fator de RSC referente ao domínio comunidade impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.2
O fator de RSC referente ao domínio empregados impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.3
O fator de RSC referente ao domínio acionistas impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.4
O fator de RSC referente ao domínio ambiente impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.5
O fator de RSC referente ao domínio social impacta positivamente as práticas de respeito 

aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.6
O fator de RSC referente ao domínio consumidor impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H3.7
O fator de RSC referente ao domínio fornecedor impacta positivamente as práticas de 

respeito aos direito dos empregados relativas a Dignidade Organizacional.

H4.1
O fator de RSC referente ao domínio comunidade impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.2
O fator de RSC referente ao domínio empregados impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.3
O fator de RSC referente ao domínio acionistas impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.4
O fator de RSC referente ao domínio ambiente impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.5
O fator de RSC referente ao domínio social impacta positivamente as práticas de oferta de 

produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.6
O fator de RSC referente ao domínio consumidor impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H4.7
O fator de RSC referente ao domínio fornecedor impacta positivamente as práticas de 

oferta de produtos e atendimento de qualidade relativas a Dignidade Organizacional.

H5.1
O fator de RSC referente ao domínio comunidade impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.2
O fator de RSC referente ao domínio empregados impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.3
O fator de RSC referente ao domínio acionistas impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.4
O fator de RSC referente ao domínio ambiente impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.5
O fator de RSC referente ao domínio social impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.6
O fator de RSC referente ao domínio consumidor impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

H5.7
O fator de RSC referente ao domínio fornecedor impacta positivamente as práticas não-

enganosas (transparência) relativas a Dignidade Organizacional.

Quadro 5. Detalhamento das hipóteses

Fonte: Elaborado pela autora

H3

H4

H5

Hipóteses

H1

H2
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5. Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa e descritiva, ou seja, é 

caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações quanto no seu tratamento por meio de técnicas estatísticas 

(RICHARDSON, 1999), com exposição das características de população e fenômeno, 

estabelecendo correlações entre as variáveis estudadas (VERGARA, 2000). 

A população considerada neste estudo é constituída de empregados de 

diferentes empresas e segmentos, sem levar em conta  diferenças de níveis 

hierárquicos. Os questionários foram distribuídos de forma virtual em redes sociais de 

grupos de empregados, consultorias e grupos de troca de aprendizados entre 

profissionais, com respostas individuais. 

O instrumento de pesquisa foi constituído por quatro blocos: 

a) No primeiro bloco foi feito o convite ao empregado para participar, contendo 

o consentimento livre e esclarecido, com campo para que fosse indicada 

sua concordância ou não em responder ao questionário. 

b) O segundo bloco foi composto pela escala de Práticas de Dignidade 

Organizacional – EPRA-DO, no formato apresentado em Teixeira et al. 

(2014). Esta escala possui 24 itens agrupados em cinco fatores: 

F1 Práticas de Promoção do Empregado: congrega práticas de gestão 

orientadas para a valorização, desenvolvimento e promoção do empregado; 

F2 Práticas de Responsabilidade Social: de cuidado com o meio 

ambiente e com minorias menos protegidas socialmente; 

F3 Práticas de Respeito aos Direitos dos Empregados: orientadas à 

proteção de direitos legais dos empregados; 

F4 Práticas de Oferta de Produtos e Atendimento de Qualidade: referem-

se ao respeito pelos consumidores e clientes; 

F5 Práticas Não Enganosas (Transparência): promovem o 

relacionamento transparente com os diferentes stakeholders.  
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A escala é do tipo Likert com cinco pontos. Ao realizar a avaliação dos 

fatores da escala, o empregado avalia a DO da organização em que trabalha, 

considerando as práticas a ele direcionadas e também as práticas direcionadas 

a clientes, à sociedade em geral e relações transparentes com diferentes 

stakeholders. No estudo de Teixeira et al. (2014), realizado com 2.509 

empregados distribuídos entre as regiões Nordeste e Sudeste, os fatores 

apresentaram uma explicação de variância de 58,66%, e os Alfas de Cronbach 

por fator obtiveram índices com níveis superiores ao nível mínimo necessário 

para avaliar a confiabilidade. 

c) O terceiro bloco foi composto pela escala CPCSR (Consumer Perception of 

Corporate Social Responsibility) desenvolvida por Öberseder et al. (2014); 

esta escala foi sugerida por Teixeira (2015) por adotar as mesmas 

premissas consideradas na escala EPRA-DO de Dignidade Organizacional. 

Premissa 1: Considera que um stakeholder, ao avaliar a empresa, leva em 

conta as práticas direcionadas aos demais stakeholders.  

Premissa 2: A organização é considerada como ator social capaz de ação. 

A escala de RSC de Öberseder et al. (2014), do tipo Likert com cinco pontos, 

varia de “muito responsável” a “pouco responsável”, com um ponto neutro. 

É composta por 42 itens agrupados em sete fatores denominados domínios: 

da comunidade, dos empregados, dos acionistas, do meio ambiente, dos 

clientes, dos fornecedores e social.  

d) O quarto bloco foi composto por variáveis demográficas, como idade, 

gênero, e variáveis funcionais - tempo de casa e nível hierárquico do cargo 

ocupado. 

O tratamento dos dados dividiu-se em três etapas:  a) tradução e retradução da 

escala CPCRS, conforme sugere Pasquali (2000); b) validação das escalas CPCRS 

e EPRAD-DO; c) relação entre os fatores das escalas EPRA-DO e CPCSR.  

A tradução e retradução da escala foi realizada para atingir solução significativa 

para a sua aplicação, pois constitui paridade de significado entre os idiomas e 

assegura que o pesquisado entenda os itens da escala. Na primeira etapa, um nativo 

bilíngue americano traduziu a escala para o português, num segundo momento um 
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nativo bilíngue brasileiro retraduziu de volta ao idioma inglês. Na sequência, o original 

e a versão retraduzida foram comparados, e a exatidão dessa versão pôde ser 

considerada como indicador de precisão da tradução. 

Para cada uma das escalas foram analisadas suas validades, ou seja, o grau 

em que uma medida representa precisamente aquilo que se espera, e a 

confiabilidade, que representa o grau em que a variável observada mede o valor 

verdadeiro e está livre de erro (HAIR et al., 2005).  

A relação entre os fatores das escalas EPRA-DO e CPCSR foi realizada por 

meio de equações estruturais. Ambos os tratamentos foram feitos por meio de Partial 

Least Squares- Path modeling (PLS – PM). 

O processo de modelagem de equações estruturais contempla o modelo de 

mensuração para verificar se o conjunto de indicadores de cada constructo 

corresponde precisamente ao seu conceito. Foram avaliadas a confiabilidade, e a 

validade convergente e discriminante.  

Para mensurar a confiabilidade foi utilizado o Alfa de Cronbach (A.C.) e a 

Confiabilidade Composta (C.C.) (Chin, 1998), utilizando critérios preconizados por 

Tenenhaus et al. (2005), em que os indicadores A.C. e C.C. devem ser maiores que 

0,70 para determinara confiabilidade do constructo.  

A validade convergente foi medida por meio da correlação das pontuações das 

escalas utilizadas, e pode ser verificada observando as Variâncias Médias Extraídas 

(Average Variance Extracted - AVEs). Foi utilizado o critério de Fornell e Larcker 

(1981), que preconiza que os valores das AVEs devem ser maiores que 0,50 e a 

confiabilidade composta superior a 0,7 (BIDO, 2012). 

A validade discriminante testa a hipótese de que o constructo em questão não 

está relacionado indevidamente com outro constructo medido, ou seja, com outras 

variáveis das quais deveria diferir (SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). 

Para verificar a validade discriminante, foi utilizada a análise das cargas fatoriais 

cruzadas, que preconiza que a validade discriminante é alcançada quando a carga 

fatorial do item é maior que todas as suas cargas fatoriais cruzadas (BARCLAY; 
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HIGGINS; THOMPSON,1995). Nessa análise se observa se os itens do instrumento 

avaliado apresentam cargas fatoriais mais elevadas nos constructos que foram 

previamente designados do que nos demais.  

Para a validação dos resultados utilizou-se o método Bootstrap (EFRON; 

TIBSHIRANI, 1993), com 5.000 repetições, e foram calculados os intervalos de 

confiança para os pesos das escalas utilizadas, suportando informações sobre a 

variabilidade dos parâmetros estimados de modo a validar os resultados. 

O desvio padrão, como uma das principais medidas de dispersão de dados, 

representa a raiz quadrada da variância, ou seja, quanto os dados se afastam da 

média, e foi usado como um indicador do grau de confiabilidade, obedecendo ao 

critério de que quanto menor o valor do desvio padrão maior será o grau de 

confiabilidade (MARTINS, 2006). 

O índice de confiança foi utilizado como um intervalo estimado para um 

parâmetro estatístico, considerando um intervalo de estimativas prováveis. Um 

intervalo de 95% de confiança garante que o parâmetro pontual estimado com 95% 

de confiança estará dentro do intervalo estimado em outras amostras da mesma 

população. 

Outro indicador avaliado foi o tamanho do efeito, que avalia o quanto cada 

constructo é importante para o ajuste do modelo, e é obtido por meio da inclusão ou 

exclusão de constructos do modelo (SOUZA et al., 2017). 

Pelo fato de a escala utilizada possuir cinco pontos, foi considerado o ponto 3 

como neutro. Os itens com intervalos de confiança estritamente maiores que 3 indicam 

tendência à concordância, itens com intervalos de confiança estritamente menores 

que 3 apresentam tendência à discordância, e itens com intervalos de confiança que 

contêm o 3 não apresentam concordância nem discordância. Isso garante que em 

outras amostras, em média, os valores sejam considerados acima de 3. 

A base de dados inicial foi formada por 221 indivíduos, que responderam 74 

questões, sendo sete referentes à caracterização da amostra e 67 referentes a 12 

constructos (“Práticas de Promoção do Empregado”, “Práticas de Responsabilidade 

Social”, “Práticas de Respeito aos Direitos dos Empregados”, “Práticas de Oferta de 
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Produtos e Atendimento de Qualidade”, “Práticas Não Enganosas (Transparência)”, 

“Domínio Comunidade”, “Domínio Empregados”, “Domínio acionistas”, “Domínio 

ambiente”, “Domínio Social”, “Domínio Consumidor” e “Domínio Fornecedor”). 

Foram eliminados sete respondentes que tiveram mais de 10% dos dados 

perdidos, e aqueles que tiveram menos de 10% de dados perdidos foram mensurados 

pela média; portanto, a base de dados utilizada foi constituída por 214 indivíduos. 

A caracterização da amostra é apresentada na Tabela 1, e na análise das 

variáveis da caracterização destaca-se que: a maioria dos indivíduos (52,34%) era do 

sexo masculino, 32,71% dos indivíduos tinham idade maior que 50 anos, 45,33% dos 

indivíduos tinham ensino médio/superior, e parte considerável (43,46%) dos 

indivíduos tinha especialização; 52,34% dos indivíduos tinham cargo não gerencial, a 

maioria dos respondentes (32,24%) possuía 12 anos ou mais de tempo de casa, 

80,84% dos indivíduos trabalhavam em empresas privadas, e 43,65% dos 

respondentes trabalhavam em empresas de tamanho médio. 

 

Para facilitar a análise dos fatores das escalas, foram criadas siglas para cada 

fator da escala dos dois constructos estudados, conforme apresentado no Quadro 6. 

Tabela 1. Caracterização da amostra

N %

Masculino 112 52,34%

Feminino 102 47,66%

Menor ou igual a 30 anos 23 10,75%

31 a 40 anos 60 28,04%

41 a 50 anos 61 28,50%

Maior que 50 anos 70 32,71%

Ensino Médio/Superior 97 45,33%

Especialização 93 43,46%

Mestrado/Doutorado 24 11,21%

Gerencial 102 47,66%

Não Gerencial 112 52,34%

0 a 2 anos 43 20,09%

3 a 5 anos 51 23,83%

6 a 11 anos 51 23,83%

12 anos ou mais 69 32,24%

Pública 27 12,62%

Privada 173 80,84%

Outras 14 6,54%

Micro/Pequena 41 22,65%

Média 79 43,65%

Grande 59 32,60%

Multinacional 2 1,10%

Fonte: Elaborado pela autora

Tipo de Organização

Tamanho da Empresa

Variáveis

Sexo

Faixa Etária

Escolaridade

Cargo

Tempo de Casa
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Quadro 6. Siglas dos fatores das escalas 

Constructo Dimensão Sigla Item

VPE1 Oferece programa de carreira.

VPE2 Oferece oportunidades aos empregados.

VPE3 Possibilita a participação do empregado em processos de promoção.

VPE4 Oferece condições de desenvolvimento profissional.

VPE5 Reconhece o valor do empregado.

VPE6 Promove por mérito.

VPE7 Investe em treinamento.

VPRs1 Coloca em prática ações filantrópicas.

VPRs2 Investe no meio ambiente.

VPRs3 Cumpre obrigações para com a sociedade.

VPRs4 Oferece produtos e serviços bons para o meio ambiente.

VPRs5 Ajuda o Terceiro Setor.

VPRE1 Prioriza quitação de suas obrigações trabalhistas.

VPRE2 Paga em dia.

VPRE3 É pontual em seus compromissos.

VPR4 Reconhece o direito de férias.

VPOPA1 Oferece produtos e serviços de qualidade ao cliente.

VPOPA2 Oferece produtos e serviços bons para as pessoas.

VPOPA3 Oferece bom atendimento ao cliente.

VPOPA4 Respeita o Código de Defesa do Consumidor.

VPNE1 Não tenta enganar o cliente (R).

VPNE2 Não tenta enganar o funcionário (R).

VPNE3 Não explora os funcionários (R).

VPNE4 Não sonega impostos (R).

DC1 Contribui para o desenvolvimento da economia da região

DC2 Contribui para preservar empregos na região.

DC3 Cria empregos para as pessoas da região.

DC4 Obtém produtos e materiais na região.

DC5 Respeita os valores regionais, costumes e cultura.

DC6 Comunica-se aberta e honestamente com a comunidade local.

DE1 Respeita os direitos humanos dos empregados.

DE2 Estabelece condições seguras de trabalho.

DE3 Oferece trabalho não prejudicial a saúde.

DE4 Estabelece condições decentes de trabalho.

DE5 Trata os empregados igualmente.

DE6 Oferece remuneração adequada aos empregados.

DE7 Desenvolve, apoia e treina os empregados.

DE8 Comunica-se aberta e honestamente com os empregados.

DE9 Oferece horários flexíveis para os empregados.

DA1 Garante o sucesso econômico da empresa.

DA2 Investe o capital dos acionistas corretamente.

DA3 Comunica-se aberta e honestamente com os acionistas.

DA4 Busca crescimento sustentável e sucesso a longo prazo.

DAM1 Investe na redução do consumo de energia.

DAM2 Investe na redução das emissões de CO2.

DAM3 Previne o desperdício.

DAM4 Realiza reciclagem.

DAM5 Descarta o lixo corretamente.

DAM6 Investe em pesquisas e desenvolvimento considerando a proteção ambiental.

DAM7 Pratica normas corporativas de proteção ambiental que vão além dos requisitos legais.

DS1 Emprega pessoas com deficiência.

DS2 Contrata pessoas que estão desempregadas há muito tempo.

DS3 Faz doações a instituições sociais.

DS4 Incentiva os empregados a envolverem-se em projetos sociais dentro do horário de trabalho.

DS5 Investe na educação dos jovens.

DS6 Contribui para a solução de problemas sociais.

DCONS1 Implementa práticas de venda justas.

DCONS2 Oferece informações sobre os produtos de forma clara e compreensível.

DCONS3 Cumpre com os padrões de qualidade.

DCONS4 Estabelece preços justos para os produtos.

DCONS5 Oferece produtos seguros (não prejudiciais ao consumidor).

DCONS6 Oferece aos clientes a possibilidade de realizar reclamações.

DFORN1 Proporciona termos e condições justas para os fornecedores.

DFORN2 Comunica-se aberta e honestamente com os fornecedores.

DFORN3 Negocia de forma justa com os fornecedores.

DFORN4 Prioriza fornecedores que praticam condições empregatícias decentes.

DFORN5 Controla condições de trabalho oferecidas pelos fornecedores.

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Teixeira et al. (2014) e O’berseder (2014) 
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6. Resultados 

 Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa, cujos objetivos foram: 

identificar a Dignidade Organizacional na percepção de empregados; identificar a 

responsabilidade social na percepção de empregados; avaliar a confiabilidade e 

validade das escalas CPCRS e EPRAD-DO; apresentar a relação das estruturas dos 

itens das escalas CPCRS e EPRAD-DO; apresentar estudo como variável latente de 

2ª ordem, as novas hipóteses encontradas e o novo modelo estrutural desenvolvido.  

 

6.1 Objetivo específico 1 

 

Referente ao objetivo específico sobre a identificação da Dignidade 

Organizacional na percepção de empregados, analisa-se que, em relação às Práticas 

de Promoção do Empregado, os indivíduos da amostra tenderam a concordar que as 

empresas em que trabalham promovem por mérito (VPE2 6), investem em 

treinamento (VPE4 7) e reconhecem o valor do empregado (VPE7 5). Com relação às 

práticas de oferecer oportunidades aos empregados (VPE1 2), as práticas oferecer 

condições de desenvolvimento profissional (VPE3 4), possibilitar a participação do 

empregado em processos de promoção (VPE5 3) e oferecer programa de carreira 

(VPE6 1), os respondentes tenderam nem a discordar, nem a concordar. Dentre esses 

resultados, os itens relativos a práticas que promovem por mérito (VPE2 6) e investem 

em treinamento (VPE4 7) obtiveram maior diferença quando comparados com os itens 

oferecer oportunidades aos empregados (VPE1 2) e oferecer programa de carreira 

(VPE6 1) (ver Tabela 2).  

Em relação às Práticas de Respeito aos Direitos dos Empregados, os 

indivíduos da amostra tenderam a concordar com todos os itens (ver Tabela 2); 

portanto, concordam que as empresas pagam em dia (VPRE2), reconhecem o direito 

de férias (VPRE4), são pontuais em seus compromissos (VPRE3) e priorizam a 

quitação de suas obrigações trabalhistas (VPRE1). Houve maior diferença entre as 

empresas pagarem em dia (VPRE2) e priorizarem a quitação de suas obrigações 

trabalhistas (VPRE1) (ver Tabela 2).  
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Em relação às Práticas de Oferta de Produtos e Atendimento de Qualidade, os 

indivíduos da amostra tenderam a concordar com todos os itens (ver Tabela 2); 

portanto, concordam que as empresas em que trabalham oferecem produtos e 

serviços de qualidade ao cliente (VPOPA1), oferecem produtos e serviços bons para 

as pessoas (VPOPA2), respeitam o Código de Defesa do Consumidor (VPOPA4) e 

oferecem bom atendimento ao cliente (VPOPA3). Porém, concordam mais que elas 

oferecem produtos e serviços de qualidade ao cliente (VPOPA1), e menos que 

oferecem bom atendimento ao cliente (VPOPA3) (ver tabela 2).  

Em relação às Práticas de Responsabilidade Social, os indivíduos da amostra 

tenderam a concordar que as empresas em que trabalham cumprem obrigações para 

com a sociedade (VPRs3) e oferecem produtos e serviços bons para o meio ambiente 

(VPRs4), e a não concordar e nem discordar que elas ajudam o terceiro setor (VPRs5), 

investem no meio ambiente (VPRs2) e colocam em prática ações filantrópicas 

(VPRs1). As maiores diferenças são em reconhecer que elas cumprem obrigações 

para com a sociedade (VPRs3), colocam em prática ações filantrópicas (VPRs1), 

investem no meio ambiente (VPRs2) e ajudam o terceiro setor (VPRs5) (ver Tabela 

2). 

Em relação a Práticas Não Enganosas (Transparência), as questões foram 

invertidas, a fim de ficar no mesmo sentido do constructo; logo, o item VPNE1 (Tenta 

enganar o cliente), VPNE2 (Tenta enganar o funcionário), VPNE3 (Explora os 

funcionários) e VPNE4 (Sonega impostos) foram invertidas e passaram a significar 

VPNE1 (Não tenta enganar o cliente (R)), VPNE2 (Não tenta enganar o funcionário 

(R)), VPNE3 (Não explora os funcionários (R)) e VPNE4 (Não sonega impostos (R)), 

respectivamente. Os indivíduos da amostra tenderam a concordar com todos os itens, 

porém as maiores diferenças foram entre reconhecer que a empresa em que 

trabalham não explora os funcionários (VPNE3), não tenta enganar o cliente (VPNE1), 

e não sonega impostos (VPNE4) (ver Tabela 2).  

 



63 
 
 

 

 
 

 

 As respostas obtidas revelam que as práticas de Dignidade Organizacional 

percebidas pelos empregados resumem-se às práticas de respeito aos direitos dos 

empregados, pois são as médias que apresentam maior concordância entre os 

indivíduos pesquisados.  

6.2 Objetivo específico 2 

 

Com referência ao objetivo específico sobre a identificação da 

Responsabilidade Social na percepção de empregados, em relação ao Domínio 

Empregados os indivíduos da amostra tenderam a concordar que as empresas em 

que trabalham estabelecem condições seguras de trabalho (DE2), estabelecem 

condições decentes de trabalho (DE4), oferecem trabalho não prejudicial à saúde 

(DE3), respeitam os direitos humanos dos empregados (DE1), tratam os empregados 

igualmente (DE5), desenvolvem, apoiam e treinam os empregados (DE7), oferecem 

remuneração adequada aos empregados (DE6), comunicam-se aberta e 

honestamente com os empregados (DE8); e não concordaram nem discordaram que 

a empresa oferece horários flexíveis para os empregados (DE9). Houve maior 

Dimensão Itens Média D.P. I.C. 95%

VPE1 2,97 1,26 [2,80; 3,14]

VPE2 3,36 1,14 [3,20; 3,51]

VPE3 3,14 1,19 [2,97; 3,29]

VPE4 3,38 1,13 [3,24; 3,52]

VPE5 3,1 1,15 [2,95; 3,25]

VPE6 2,96 1,19 [2,79; 3,12]

VPE7 3,25 1,24 [3,08; 3,43]

VPRE1 3,94 0,99 [3,80; 4,06]

VPRE2 4,52 0,63 [4,43; 4,60]

VPRE3 4,08 0,95 [3,95; 4,21]

VPR4 4,3 0,81 [4,20; 4,41]

VPOPA1 4,1 0,81 [3,99; 4,21]

VPOPA2 3,97 0,8 [3,86; 4,07]

VPOPA3 3,81 0,95 [3,68; 3,93]

VPOPA4 3,94 0,82 [3,83; 4,05]

VPRs1 2,87 1,2 [2,71; 3,04]

VPRs2 2,91 1,18 [2,75; 3,08]

VPRs3 3,47 1,06 [3,32; 3,61]

VPRs4 3,27 1 [3,14; 3,40]

VPRs5 3,06 1,1 [2,91; 3,21]

VPNE1 4,1 1,02 [3,97; 4,24]

VPNE2 3,85 1,11 [3,72; 3,99]

VPNE3 3,62 1,2 [3,45; 3,78]

VPNE4 4,11 1,02 [3,97; 4,25]

Tabela 2 - Análise descritiva dos itens do constructo DO

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa

Práticas de Promoção do Empregado

Práticas de Respeito aos Direito dos 

Empregados

Práticas de Oferta de Produtos e 

Atendimento de Qualidade

Práticas de Responsabilidade Social

Práticas Não-Enganosas (Transparência)
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diferença entre o reconhecimento de que as empresas estabelecem condições 

seguras de trabalho (DE2), estabelecem condições decentes de trabalho (DE4), e 

oferecem trabalho não prejudicial à saúde (DE3), em relação a tratar os empregados 

igualmente (DE5), desenvolver, apoiar e treinar os empregados (DE7), oferecer 

remuneração adequada aos empregados (DE6), e comunicar-se aberta e 

honestamente com os empregados (DE8) (ver Tabela 3). 

Os indivíduos da amostra concordam mais que as empresas estabelecem 

condições seguras de trabalho (DE2), estabelecem condições decentes de trabalho 

(DE4), oferecem trabalho não prejudicial à saúde (DE3), e respeitam os direitos 

humanos dos empregados (DE1) (ver Tabela 3). 

Em relação ao Domínio Consumidor, os indivíduos da amostra tenderam a 

concordar com todos os itens; portanto, concordam que as empresas em que 

trabalham oferecem aos clientes a possibilidade de realizar reclamações (DCONS6), 

oferecem produtos seguros (não prejudiciais ao consumidor) (DCONS5), cumprem 

com os padrões de qualidade (DCONS3), oferecem informações sobre os produtos 

de forma clara e compreensível (DCONS2), estabelecem preços justos para os 

produtos (DCONS4) e implementam práticas de venda justas (DCONS1). Houve 

maior diferença entre a percepção que têm sobre implementarem práticas de venda 

justas (DCONS1) em relação a oferecerem informações sobre os produtos de forma 

clara e compreensível (DCONS2), cumprirem com os padrões de qualidade 

(DCONS3), e oferecerem produtos seguros (não prejudiciais ao consumidor) 

(DCONS5). E ainda sobre oferecer aos clientes a possibilidade de realizar 

reclamações (DCONS6), de estabelecer preços justos para os produtos (DCONS4), 

de estabelecer preços justos para os produtos (DCONS4) em relação a oferecer 

produtos seguros (não prejudiciais ao consumidor) (DCONS5) e oferecer aos clientes 

a possibilidade de realizar reclamações (DCONS6) e do oferecer informações sobre 

os produtos de forma clara e compreensível (DCONS2) em relação a oferecer aos 

clientes a possibilidade de realizar reclamações (DCONS6). Os resultados mais 

divergentes são oferecer aos clientes a possibilidade de realizar reclamações 

(DCONS6), que é com o que mais concordam, e implementar práticas de venda justas 

(DCONS1), que é com o que menos concordam (ver Tabela 3).  
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Em relação ao Domínio Fornecedor, os indivíduos da amostra tenderam a 

concordar que as empresas em que trabalham proporcionam termos e condições 

justas para os fornecedores (DFORN1), comunicam-se aberta e honestamente com 

os fornecedores (DFORN2), negociam de forma justa com os fornecedores 

(DFORN3), e priorizam fornecedores que praticam condições empregatícias decentes 

(DFORN4); e tenderam a não concordar nem discordar que as empresas em que 

trabalham controlam as condições de trabalho oferecidas pelos fornecedores 

(DFORN5). Houve maior diferença no item em que os indivíduos da pesquisa 

reconhecem que as empresas em que trabalham controlam as condições de trabalho 

oferecidas pelos fornecedores (DFORN5), que é com o que menos concordam, em 

relação aos demais itens (ver Tabela 3).  

Em relação ao Domínio Comunidade, os indivíduos da amostra tenderam a 

concordar que as empresas em que trabalham contribuem para preservar empregos 

na região (DC2), criam empregos para as pessoas da região (DC3), e respeitam os 

valores regionais, costumes e cultura (DC5); e nem discordam nem concordam que 

as empresas em que trabalham contribuem para o desenvolvimento da economia da 

região (DC1), comunicam-se aberta e honestamente com a comunidade local (DC6), 

e obtêm produtos e materiais na região (DC4). Houve maior diferença entre a 

percepção que os indivíduos pesquisados têm de que as empresas em que trabalham 

obtêm produtos e materiais na região (DC4) em relação à sua percepção sobre a 

contribuição para preservar empregos na região (DC2), criação de empregos para as 

pessoas da região (DC3), e de como respeitam os valores regionais, costumes e 

cultura (DC5) (ver Tabela 3). 

Em relação ao Domínio Social, os indivíduos da amostra tenderam a discordar 

que as empresas em que trabalham incentivam os empregados a se envolver em 

projetos sociais dentro do horário de trabalho (DS4), contribuem para a solução de 

problemas sociais (DS6) e fazem doações a instituições sociais (DS3); e a nem 

concordar nem discordar de que as empresas em que trabalham empregam pessoas 

com deficiência (DS1), contratam pessoas que estão desempregadas há muito tempo 

(DS2), e investem na educação dos jovens (DS5). Houve maior diferença entre a 

percepção que têm sobre as empresas em que trabalham empregarem pessoas com 
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deficiência (DS1), que é o item com que mais concordam, e as empresas incentivarem 

os empregados a se envolver em projetos sociais dentro do horário de trabalho (DS4), 

que é o item de que mais discordam (ver Tabela 3). 

Em relação ao Domínio Ambiente, os indivíduos da amostra tenderam a 

concordar que as empresas em que trabalham descartam o lixo corretamente (DAM5), 

previnem o desperdício (DAM3), investem na redução do consumo de energia (DAM1) 

e realizam reciclagem (DAM4), e a discordar de que as empresas investem em 

pesquisas e desenvolvimento considerando a proteção ambiental (DAM6). Não 

concordam nem discordam que as empresas investem na redução das emissões de 

CO2 (DAM2) e praticam normas corporativas de proteção ambiental que vão além dos 

requisitos legais (DAM7). A maior diferença se refere a reconhecerem que a empresa 

descarta o lixo corretamente (DAM5), item com que mais concordam, e que as 

empresas investem em pesquisas e desenvolvimento considerando a proteção 

ambiental (DAM6), item de que discordam (ver Tabela 3). 

Em relação ao Domínio Acionistas, os indivíduos da amostra tenderam a 

concordar que as empresas em que trabalham garantem o sucesso econômico da 

empresa (DA1), comunicam-se aberta e honestamente com os acionistas (DA3), 

buscam crescimento sustentável e sucesso a longo prazo (DA4), e investem o capital 

dos acionistas corretamente (DA2). Houve maior diferença entre a percepção de que 

as empresas em que trabalham garantem o sucesso econômico da empresa (DA1), 

que é o item com que mais concordam, e investem o capital dos acionistas 

corretamente (DA2), que é o item com que menos concordam (ver Tabela 3).  
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As respostas obtidas revelam que a Responsabilidade Social Corporativa 

percebida pelos empregados resume-se aos domínios Empregados e Consumidor, 

pois são as médias que apresentam maior concordância entre os indivíduos 

pesquisados. 

 

Dimensão Itens Média D.P. I.C. 95%

DE1 3,69 1,15 [3,54; 3,85]

DE2 3,84 1,1 [3,70; 3,98]

DE3 3,75 1,15 [3,60; 3,91]

DE4 3,83 1,11 [3,67; 3,98]

DE5 3,36 1,31 [3,18; 3,54]

DE6 3,26 1,2 [3,10; 3,43]

DE7 3,3 1,26 [3,13; 3,48]

DE8 3,23 1,25 [3,07; 3,41]

DE9 2,99 1,37 [2,82; 3,16]

DCONS1 3,28 1,29 [3,09; 3,44]

DCONS2 3,66 1,17 [3,51; 3,82]

DCONS3 3,85 1,1 [3,70; 4,00]

DCONS4 3,53 1,13 [3,37; 3,68]

DCONS5 3,94 1,06 [3,79; 4,07]

DCONS6 4,13 1 [3,98; 4,25]

DFORN1 3,75 1,03 [3,61; 3,88]

DFORN2 3,68 1,11 [3,53; 3,84]

DFORN3 3,62 1,11 [3,48; 3,76]

DFORN4 3,39 1,29 [3,22; 3,55]

DFORN5 2,9 1,34 [2,72; 3,07]

DC1 3,19 1,32 [3,00; 3,38]

DC2 3,29 1,3 [3,12; 3,47]

DC3 3,26 1,31 [3,08; 3,42]

DC4 2,84 1,31 [2,67; 3,01]

DC5 3,36 1,23 [3,20; 3,52]

DC6 3,15 1,32 [2,97; 3,32]

DS1 2,98 1,54 [2,79; 3,18]

DS2 2,91 1,18 [2,76; 3,05]

DS3 2,81 1,35 [2,63; 2,99]

DS4 2,47 1,42 [2,29; 2,68]

DS5 2,95 1,4 [2,77; 3,15]

DS6 2,72 1,27 [2,54; 2,90]

DAM1 3,39 1,29 [3,22; 3,56]

DAM2 3,11 1,33 [2,94; 3,29]

DAM3 3,42 1,25 [3,24; 3,58]

DAM4 3,33 1,35 [3,16; 3,51]

DAM5 3,55 1,29 [3,38; 3,71]

DAM6 2,81 1,35 [2,63; 2,99]

DAM7 2,89 1,34 [2,71; 3,07]

DA1 3,73 1,12 [3,58; 3,86]

DA2 3,36 1,33 [3,18; 3,54]

DA3 3,59 1,27 [3,42; 3,76]

DA4 3,55 1,28 [3,37; 3,71]

Domínio Fornecedor 

Tabela 3 - Análise descritiva dos itens do constructo RSC

Domínio Comunidade

Domínio Empregados 

Domínio Acionistas

Domínio Ambiente

Domínio Social

Domínio Consumidor

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa
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7. Objetivo geral  

 

Para o alcance do objetivo geral analisou-se a confiabilidade das escalas, a 

validade convergente e discriminante, e se aplicou o modelo de equações estruturais. 

 

7.1.1 Confiabilidade da escala 

 

Quanto à confiabilidade, todos os fatores de Responsabilidade Social 

Corporativa e Dignidade Organizacional apresentaram índices de Alfa de Cronbach 

(A.C) e confiabilidade composta (C.C) superiores a 0,70, evidenciando assim a 

confiabilidade dos mesmos. 

 

7.1.2 Validade Convergente e Discriminante 

 

Todas as correlações entre os constructos RSC e DO são significativas, 

conforme apresentado. Verificou-se que houve validade convergente em todos os 

constructos, dado que as Variâncias Médias Explicadas (VME) foram superiores a 0,5 

(FORNELL; LARCKER, 1981), e a confiabilidade composta superior a 0,7 (BIDO, 

2012) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Correlação entre os construtos

DA DAM DC DCONS DE DFORN DS VPE
VPNE_

R

VPOP

A
VPRE VPRs

DA 0.848

DAM 0.697 0.850

DC 0.549 0.611 0.806

DCONS 0.674 0.635 0.586 0.838

DE 0.666 0.662 0.615 0.768 0.811

DFORN 0.642 0.650 0.552 0.762 0.706 0.860

DS 0.544 0.729 0.673 0.537 0.549 0.566 0.801

VPE 0.536 0.460 0.464 0.523 0.632 0.525 0.407 0.821

VPNE_R 0.346 0.414 0.369 0.525 0.616 0.561 0.325 0.491 0.831

VPOPA 0.516 0.426 0.439 0.662 0.604 0.601 0.386 0.554 0.633 0.834

VPRE 0.407 0.333 0.381 0.478 0.452 0.461 0.310 0.434 0.587 0.666 0.759

VPRs 0.477 0.625 0.556 0.472 0.505 0.495 0.632 0.661 0.365 0.481 0.392 0.814

Cronbach's Alpha 0.870 0.936 0.891 0.914 0.924 0.909 0.888 0.919 0.848 0.854 0.756 0.873

rho_A 0.879 0.937 0.895 0.918 0.932 0.914 0.905 0.921 0.877 0.854 0.758 0.877

Composite Reliability 0.911 0.948 0.917 0.934 0.938 0.934 0.914 0.935 0.898 0.901 0.844 0.908

Average Variance Extracted 

(AVE)
0.719 0.722 0.650 0.703 0.658 0.739 0.641 0.674 0.690 0.696 0.577 0.663

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa
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Todas as correlações são significativas, e houve validade discriminante para 

todos os itens, pois observando as cargas fatoriais cruzadas verifica-se que as cargas 

de todos os itens são superiores à variável latente a que se referem e inferiores nas 

demais (ver Tabela 5). 
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Tabela 5. Validade discriminante

DA DAM DC DCONS DE DFORN DS VPE VPNE_R VPOPA VPRE VPRs

DA1 0.792 0.528 0.449 0.536 0.577 0.528 0.421 0.512 0.310 0.430 0.347 0.404

DA2 0.901 0.586 0.441 0.556 0.551 0.559 0.474 0.449 0.277 0.434 0.368 0.393

DA3 0.829 0.527 0.387 0.549 0.431 0.445 0.371 0.325 0.217 0.377 0.312 0.304

DA4 0.866 0.697 0.558 0.633 0.659 0.618 0.549 0.498 0.346 0.491 0.346 0.486

DAM1 0.643 0.854 0.562 0.601 0.615 0.589 0.577 0.419 0.410 0.419 0.341 0.513

DAM2 0.602 0.861 0.519 0.552 0.552 0.562 0.601 0.409 0.341 0.331 0.250 0.531

DAM3 0.656 0.845 0.472 0.594 0.614 0.607 0.588 0.413 0.384 0.411 0.286 0.515

DAM4 0.524 0.868 0.504 0.507 0.549 0.511 0.575 0.350 0.397 0.319 0.297 0.494

DAM5 0.525 0.818 0.472 0.554 0.527 0.517 0.529 0.321 0.349 0.352 0.308 0.464

DAM6 0.578 0.847 0.528 0.466 0.515 0.538 0.739 0.426 0.287 0.335 0.246 0.621

DAM7 0.602 0.855 0.570 0.499 0.557 0.535 0.718 0.388 0.290 0.356 0.253 0.575

DC1 0.464 0.558 0.803 0.484 0.487 0.485 0.615 0.385 0.292 0.319 0.321 0.501

DC2 0.488 0.543 0.891 0.510 0.519 0.481 0.578 0.403 0.288 0.337 0.282 0.470

DC3 0.429 0.460 0.820 0.465 0.496 0.384 0.525 0.391 0.274 0.354 0.291 0.451

DC4 0.334 0.364 0.750 0.366 0.388 0.327 0.473 0.299 0.200 0.306 0.225 0.381

DC5 0.457 0.409 0.739 0.477 0.515 0.421 0.451 0.388 0.319 0.387 0.367 0.381

DC6 0.458 0.584 0.824 0.507 0.543 0.538 0.592 0.364 0.383 0.407 0.336 0.488

DCONS1 0.534 0.576 0.576 0.819 0.624 0.614 0.596 0.418 0.416 0.509 0.385 0.463

DCONS2 0.588 0.553 0.485 0.900 0.673 0.643 0.474 0.445 0.458 0.615 0.397 0.414

DCONS3 0.603 0.611 0.551 0.891 0.734 0.662 0.460 0.523 0.505 0.577 0.455 0.471

DCONS4 0.524 0.557 0.531 0.861 0.670 0.631 0.431 0.400 0.408 0.535 0.335 0.369

DCONS5 0.551 0.475 0.448 0.800 0.592 0.667 0.364 0.386 0.438 0.527 0.413 0.317

DCONS6 0.583 0.409 0.349 0.750 0.556 0.617 0.368 0.446 0.404 0.560 0.408 0.324

DE2 0.619 0.601 0.522 0.720 0.845 0.646 0.439 0.524 0.552 0.568 0.480 0.413

DE3 0.509 0.516 0.451 0.641 0.824 0.598 0.387 0.489 0.552 0.484 0.406 0.366

DE4 0.589 0.556 0.538 0.697 0.868 0.619 0.412 0.509 0.552 0.558 0.480 0.456

DE5 0.481 0.525 0.451 0.616 0.875 0.547 0.412 0.521 0.577 0.482 0.355 0.407

DE6 0.524 0.508 0.497 0.586 0.790 0.516 0.421 0.495 0.425 0.425 0.316 0.390

DE7 0.617 0.607 0.602 0.621 0.801 0.573 0.613 0.575 0.424 0.493 0.311 0.491

DE8 0.581 0.549 0.528 0.616 0.845 0.576 0.485 0.581 0.509 0.517 0.334 0.450

DE9 0.356 0.410 0.385 0.448 0.607 0.496 0.408 0.395 0.374 0.351 0.187 0.271

DFORN1 0.605 0.554 0.503 0.762 0.687 0.888 0.500 0.493 0.489 0.532 0.401 0.384

DFORN2 0.599 0.553 0.447 0.738 0.643 0.913 0.423 0.449 0.520 0.555 0.410 0.382

DFORN3 0.580 0.585 0.458 0.699 0.631 0.909 0.467 0.422 0.496 0.526 0.429 0.403

DFORN4 0.516 0.556 0.478 0.595 0.566 0.859 0.480 0.503 0.487 0.526 0.404 0.496

DFORN5 0.451 0.547 0.490 0.461 0.498 0.714 0.576 0.379 0.410 0.436 0.330 0.465

DS1 0.400 0.564 0.445 0.332 0.349 0.371 0.739 0.202 0.127 0.151 0.200 0.415

DS2 0.332 0.466 0.423 0.382 0.334 0.373 0.708 0.284 0.264 0.295 0.198 0.415

DS3 0.488 0.611 0.566 0.450 0.477 0.467 0.838 0.384 0.309 0.449 0.299 0.618

DS4 0.430 0.576 0.492 0.388 0.466 0.431 0.802 0.311 0.254 0.246 0.190 0.443

DS5 0.490 0.636 0.617 0.520 0.499 0.518 0.823 0.386 0.305 0.343 0.312 0.548

DS6 0.443 0.633 0.642 0.465 0.474 0.526 0.882 0.330 0.252 0.285 0.251 0.535

VPE1 0.480 0.396 0.440 0.376 0.458 0.413 0.407 0.795 0.311 0.387 0.303 0.537

VPE2 0.486 0.397 0.389 0.478 0.540 0.476 0.318 0.877 0.455 0.488 0.397 0.583

VPE3 0.377 0.396 0.420 0.410 0.492 0.420 0.332 0.799 0.354 0.389 0.314 0.582

VPE4 0.475 0.375 0.362 0.393 0.530 0.407 0.286 0.849 0.430 0.473 0.335 0.509

VPE5 0.445 0.366 0.352 0.484 0.608 0.442 0.303 0.828 0.497 0.548 0.449 0.519

VPE6 0.377 0.355 0.321 0.431 0.525 0.470 0.297 0.835 0.453 0.456 0.381 0.526

VPE7 0.438 0.364 0.392 0.428 0.468 0.387 0.408 0.760 0.299 0.424 0.299 0.553

VPNE1 R 0.236 0.298 0.269 0.452 0.470 0.428 0.211 0.335 0.856 0.573 0.472 0.251

VPNE2 R 0.348 0.361 0.311 0.448 0.555 0.547 0.314 0.497 0.896 0.587 0.527 0.327

VPNE3 R 0.291 0.409 0.365 0.519 0.615 0.476 0.304 0.504 0.869 0.541 0.493 0.362

VPNE4 R 0.275 0.290 0.270 0.290 0.364 0.403 0.242 0.240 0.685 0.374 0.467 0.259

VPOPA1 0.397 0.375 0.370 0.589 0.447 0.513 0.298 0.415 0.573 0.822 0.627 0.375

VPOPA2 0.396 0.390 0.396 0.594 0.499 0.478 0.346 0.411 0.510 0.848 0.568 0.432

VPOPA3 0.459 0.310 0.320 0.514 0.524 0.524 0.296 0.488 0.486 0.856 0.447 0.374

VPOPA4 0.472 0.345 0.380 0.512 0.544 0.490 0.347 0.534 0.543 0.810 0.580 0.424

VPR4 0.283 0.252 0.335 0.370 0.296 0.323 0.368 0.251 0.342 0.462 0.676 0.341

VPRE1 0.336 0.221 0.290 0.384 0.415 0.374 0.164 0.450 0.512 0.513 0.781 0.304

VPRE2 0.223 0.177 0.175 0.274 0.207 0.306 0.161 0.189 0.423 0.489 0.797 0.198

VPRE3 0.360 0.337 0.323 0.390 0.400 0.376 0.240 0.368 0.480 0.542 0.778 0.320

VPRS4 0.350 0.522 0.391 0.387 0.419 0.405 0.479 0.462 0.240 0.342 0.293 0.788

VPRS5 0.370 0.473 0.449 0.360 0.386 0.350 0.476 0.457 0.228 0.379 0.319 0.776

VPRs2 0.498 0.614 0.491 0.422 0.461 0.439 0.562 0.631 0.349 0.397 0.290 0.860

VPRs3 0.315 0.460 0.464 0.394 0.412 0.420 0.488 0.545 0.406 0.460 0.382 0.803

VPS1 0.392 0.462 0.466 0.355 0.371 0.397 0.560 0.582 0.258 0.382 0.323 0.841

Nota: Todas as cargas fatoriais são significantes a 0,001.

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa
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7.2 Relação estrutural 

 

O modelo estrutural relaciona as variáveis latentes de RSC com as variáveis 

latentes de práticas de DO. Para verificar se o efeito entre os fatores pode ser 

considerado um bom preditor, utilizou-se o critério f² = 0,02 para pequeno efeito, f² = 

0,15 para efeito médio, e f² = 0,35 para grande efeito (COHEN, 1988). 

Na investigação da primeira hipótese, se os fatores de RSC impactam 

positivamente as práticas de promoção dos empregados relativas à Dignidade 

Organizacional, dois domínios da RSC (domínios Acionista e Empregados) impactam 

as práticas de Dignidade Organizacional. O efeito para o domínio Acionista f² = 0.028 

e para o domínio Empregados f² = 0.117 podem ser destacados, porém com efeito 

pequeno em relação aos outros domínios dessa dimensão (ver na Tabela 6 o 

detalhamento da hipótese H1.3 e H1.2). 

Na segunda hipótese, que investiga se os fatores de RSC impactam 

positivamente as práticas de responsabilidade social relativas à Dignidade 

Organizacional, três domínios (Ambiente, Comunidade e Social) tiveram impactos 

significativos. O efeito para o domínio Ambiente f² = 0.043, o efeito do domínio 

Comunidade f² = 0.019 e o efeito do domínio Social f² = 0.061 podem ser destacados, 

porém com efeito pequeno, médio e pequeno, respectivamente, em relação aos outros 

domínios dessa dimensão (ver na Tabela 6 o detalhamento da hipótese H2.4, H2.4 e 

H2.5). 

Na terceira hipótese, que investiga se os fatores de RSC impactam 

positivamente as práticas de Respeito aos Direito dos Empregados relativas à 

Dignidade Organizacional, nenhum dos domínios teve impactos significativos (ver na 

Tabela 6 o detalhamento da hipótese H3). 

Na quarta hipótese, que investiga se os fatores de RSC impactam 

positivamente as práticas de Oferta de produtos e Atendimento de qualidade relativas 

à Dignidade Organizacional, três domínios (Consumidor, Empregado e Fornecedor) 

impactam as práticas de Dignidade Organizacional. O efeito para o domínio 

Consumidor f² = 0.082, o efeito para o domínio Empregado f² = 0.023, e o efeito para 

o domínio Fornecedor f² = 0.027 podem ser destacados, porém com efeito pequeno 
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em relação aos outros domínios dessa dimensão (ver na Tabela 6 o detalhamento da 

hipótese H4.6, H4.2 e H4.7). 

Na quinta hipótese, que investiga se os fatores de RSC impactam 

positivamente as práticas não enganosas (transparência) relativas à Dignidade 

Organizacional, três domínios (Acionistas, Empregados e Fornecedor) impactam as 

práticas de Dignidade Organizacional. O efeito para o domínio Acionistas f² = 0.036, 

o efeito para o domínio Empregados f² = 0.154, e o efeito para o domínio Fornecedor 

f² = 0.061 podem ser destacados, porém com efeito pequeno, médio e pequeno, 

respectivamente, em relação aos outros domínios dessa dimensão (ver na Tabela 6 o 

detalhamento da hipótese H5.3, H5.2 e H5.7). 

Portanto, os resultados do impacto entre os fatores de Responsabilidade Social 

Corporativa e as práticas de Dignidade Organizacional demonstram que 11 itens dos 

35 possíveis tiveram impactos significativos. Verificou-se que a maioria tem efeito 

considerado pequeno, podendo ser considerado efeito com fraca predição. 
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Considerando o alto grau de correlação entre as variáveis, recorreu-se ao 

conceito de multicolinearidade, que é definida como a presença de um alto grau de 

correlação entre as variáveis independentes (FREUND; WILSON; SA, 2006). A 

multicolinearidade pode ser verificada por meio do VIF (Variance Inflation Factor). 

Os VIFs medem o quanto a variância de um coeficiente de regressão estimado 

aumenta, se seus preditores estiverem correlacionados. Se o VIF for maior que 1 

Tabela 6. Relação Estrutural

Relação estrutural Hip. VIF f²
coeficiente 

estrutural
erro padrão valor-t valor-p R² R² ajust.

DA -> VPE H1.3 2.467 0.028 0.199 0.086 2.308 0.021

DAM -> VPE H1.4 3.192 0.004 -0.083 0.088 0.947 0.344

DC -> VPE H1.1 2.223 0.005 0.082 0.068 1.202 0.229

DCONS -> VPE H1.6 3.392 0.001 -0.051 0.101 0.505 0.614

DE -> VPE H1.2 3.087 0.117 0.453 0.110 4.103 0.000

DFORN -> VPE H1.7 2.854 0.008 0.116 0.088 1.313 0.189

DS -> VPE H1.5 2.618 0.000 0.017 0.073 0.240 0.811

DA -> VPNE_R H5.3 2.467 0.036 -0.225 0.084 2.691 0.007

DAM -> VPNE_R H5.4 3.192 0.001 0.049 0.105 0.467 0.641

DC -> VPNE_R H5.1 2.223 0.000 -0.013 0.070 0.191 0.848

DCONS -> VPNE_R H5.6 3.392 0.002 0.055 0.095 0.581 0.561

DE -> VPNE_R H5.2 3.087 0.154 0.516 0.085 6.099 0.000

DFORN -> VPNE_R H5.7 2.854 0.061 0.314 0.105 2.996 0.003

DS -> VPNE_R H5.5 2.618 0.003 -0.071 0.087 0.809 0.418

DA -> VPOPA H4.3 2.467 0.008 0.100 0.077 1.302 0.193

DAM -> VPOPA H4.4 3.192 0.017 -0.168 0.090 1.872 0.061

DC -> VPOPA H4.1 2.223 0.001 0.028 0.071 0.397 0.692

DCONS -> VPOPA H4.6 3.392 0.082 0.378 0.095 3.990 0.000

DE -> VPOPA H4.2 3.087 0.023 0.192 0.076 2.528 0.012

DFORN -> VPOPA H4.7 2.854 0.027 0.199 0.094 2.120 0.034

DS -> VPOPA H4.5 2.618 0.000 0.014 0.084 0.162 0.871

DA -> VPRE H3.3 2.467 0.007 0.112 0.091 1.227 0.220

DAM -> VPRE H3.4 3.192 0.007 -0.131 0.097 1.342 0.180

DC -> VPRE H3.1 2.223 0.009 0.118 0.080 1.485 0.138

DCONS -> VPRE H3.6 3.392 0.014 0.184 0.107 1.718 0.086

DE -> VPRE H3.2 3.087 0.007 0.121 0.106 1.148 0.251

DFORN -> VPRE H3.7 2.854 0.017 0.187 0.108 1.725 0.085

DS -> VPRE H3.5 2.618 0.000 -0.006 0.099 0.064 0.949

DA -> VPRs H2.3 2.467 0.000 -0.009 0.078 0.121 0.904

DAM -> VPRs H2.4 3.192 0.043 0.269 0.099 2.726 0.006

DC -> VPRs H2.1 2.223 0.019 0.148 0.064 2.322 0.020

DCONS -> VPRs H2.6 3.392 0.000 -0.026 0.096 0.268 0.789

DE -> VPRs H2.2 3.087 0.003 0.064 0.093 0.687 0.492

DFORN -> VPRs H2.7 2.854 0.002 0.056 0.105 0.529 0.597

DS -> VPRs H2.5 2.618 0.061 0.288 0.076 3.789 0.000

0.434 0.414

0.438 0.419

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa

0.484 0.466

0.274 0.249

0.476 0.458
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indica multicolinearidade, e os preditores estão correlacionados; portanto, sugerem a 

possibilidade de agregar as variáveis em segunda ordem (BIDO, 2012). 

Os VIFs (ver Tabela 6) são maiores que 1, caracterizando a multicolinearidade. 

Optou-se, portanto, em continuar o estudo, analisando se existiria uma variável de 

segunda ordem para RSC e propondo novas hipóteses. 

 

7.3 Estudo como variável latente de 2ª ordem 

 

7.3.1 Modelo de Mensuração 

 

Analisando a RSC como variável latente de segunda ordem em relação às suas 

sete dimensões, verificou-se que todos os fatores possuem carga fatorial acima de 

0,7. Também foi identificada a validade convergente, pois a Variância Média Extraída 

– AVE foi superior a 0,68, e sua confiabilidade composta superior a 0,93.  

 

Novas hipóteses 

Para verificar uma relação entres RSC e DO, testaram-se cinco hipóteses inter-

relacionadas, quanto ao impacto da RSC sobre os fatores de práticas da Dignidade 

Organizacional. 

Hipótese 1 – A RSC impacta positivamente as práticas de promoção dos 

empregados relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 2 – A RSC impacta positivamente as práticas de responsabilidade 

social relativas à Dignidade Organizacional. 

Tabela 7. Mensuração da VL de 2ª ordem (RSC)

Dimensões
carga 

fatorial

erro 

padrão
valor-t valor-p

Respons_Social -> DA 0.802 0.026 30.559 0.000

Respons_Social -> DAM 0.864 0.019 46.094 0.000

Respons_Social -> DC 0.779 0.032 24.373 0.000

Respons_Social -> DCONS 0.861 0.018 49.071 0.000

Respons_Social -> DE 0.875 0.019 47.091 0.000

Respons_Social -> DFORN 0.839 0.026 32.569 0.000

Respons_Social -> DS 0.779 0.029 26.750 0.000

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa
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Hipótese 3 – A RSC impacta positivamente as práticas de Respeito aos Direitos 

dos Empregados relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 4 – A RSC impacta positivamente as práticas de Oferta de produtos e 

Atendimento de qualidade relativas à Dignidade Organizacional. 

Hipótese 5 – A RSC impacta positivamente as práticas não enganosas 

(transparência) relativas à Dignidade Organizacional. 

7.3.2 Modelo de Estrutura 

 

Considerando a Responsabilidade Social Corporativa como única dimensão 

em relação às práticas de Dignidade Organizacional, verificou-se que a capacidade 

preditiva é alta. De modo que a RSC impacta todos os itens e explica as práticas de 

DO de modo significativo. Utilizou-se o critério R²=0,2 pequeno, R²=0,13 médio, e R²= 

0,26 grande (ver Tabela 8). 

 

A RSC explica as práticas de DO em relação à promoção dos empregados em 

37%, explica as práticas de DO em relação à responsabilidade social em 41%, explica 

as práticas de DO em relação aos direitos dos empregados em 23%, explica as 

práticas de DO referentes à oferta de produtos e atendimento de qualidade em 39%, 

e explica as práticas de DO referentes às práticas não enganosas (transparência) em 

31%; portanto, a RSC explica as práticas de DO de 23% a 39%. 

8. Discussão dos resultados 

No que se refere à Dignidade Organizacional nos resultados da amostra, as 

práticas de DO que envolvem a relação das empresas com seus empregados, 

referentes à promoção do empregado, sugerem que as empresas investem no 

Tabela 8. Mensuração da VL de 2ª ordem (RSC e DO)

Relação estrutural Hip. VIF f²
coeficiente 

estrutural

erro 

padrão
valor-t valor-p R²

R² 

ajust.

Respons_Social -> VPE H1 1 0.602 0.613 0.052 11.892 0.000 0.376 0.373

Respons_Social -> VPNE_R H5 1 0.448 0.556 0.057 9.724 0.000 0.310 0.306

Respons_Social -> VPOPA H4 1 0.647 0.627 0.047 13.219 0.000 0.393 0.390

Respons_Social -> VPRE H3 1 0.311 0.487 0.058 8.343 0.000 0.237 0.234

Respons_Social -> VPRs H2 1 0.710 0.644 0.044 14.559 0.000 0.415 0.412

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados da pesquisa
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treinamento de seus empregados, os promovem por mérito e reconhecem o seu valor, 

porém essas práticas não se referem à possibilidade de desenvolvimento, 

oportunidades e carreira. Os incentivos à promoção que os empregados recebem 

estão mais associados aos que melhoram o desempenho de suas funções 

(treinamento e reconhecimento de valor), e, consequentemente, aos resultados que 

entregam às empresas, do que aos que possam estar associados ao seu 

desenvolvimento profissional (programas de carreiras e oportunidades).   

Para Margolis (1997), se o foco da empresa estiver somente voltado aos seus 

objetivos econômicos e sua eficiência, pode reduzir as pessoas a meros instrumentos, 

desconsiderando a sua humanidade. A dignidade está relacionada ao processo de 

autonomia; portanto, a autonomia deve ser concedida, e as pessoas precisam de 

oportunidades para aprender e crescer; e suas contribuições devem ser respeitadas.  

Os indivíduos pesquisados não reconhecem que as empresas em que 

trabalham oferecem oportunidades, plano de carreira ou possibilitam a participação 

do empregado em processos de promoção, o que pode indicar que seu crescimento 

profissional não está relacionado a uma relação autônoma de desenvolvimento. 

Portanto, os resultados podem sugerir que a dignidade organizacional relacionada à 

promoção do empregado esteja mais focada no resultado que os funcionários 

treinados possam apresentar do que, necessariamente, no processo de 

desenvolvimento relacionado às oportunidades de aprender e crescer, com sua 

participação e livre escolha.   

Em relação ao respeito aos direitos dos empregados, as empresas cumprem 

seus deveres salariais com pontualidade, e cumprem a quitação de obrigações 

trabalhistas, apesar de este último item ser o de menor relevância. 

Teixeira (2016), em sua teoria das facetas, destaca que a faceta ‘padrões de 

DO’ contempla os três tipos de padrões - moral, legal e pragmático -, de modo que o 

atendimento às questões legais, que se relacionam com aspectos de direitos dos 

empregados, está contemplado na DO. 

As práticas de DO que envolvem a relação das empresas com seus clientes, 

ou seja, a percepção do stakeholder, ou, nesse caso, a percepção do cliente, quando 

definem a empresa como digna ou não digna, propõem uma relação de rede 
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interligada e sua interação com a organização (TEIXEIRA 2016). A DO pode ser 

entendida como um tipo específico de cultura organizacional, que pode ser percebida 

pelas partes interessadas quando interagem com a organização, e avaliam se a 

organização está mais orientada a seus próprios interesses ou mais orientada aos 

interesses dessas partes. 

Os indivíduos da amostra reconhecem que a empresa se ocupa em oferecer 

produtos de qualidade, mas manifestam seu interesse na melhoria da qualidade do 

atendimento fornecido pelas empresas em que trabalham. A teoria da DO de Teixeira 

(2016) faz essa diferenciação quando apresenta a faceta foco, sugerindo o foco 

pessoal (olhares para o interno - “seus produtos de qualidade”) e depois o foco social 

(“sua relação de bom atendimento ao cliente”).   

A escala de práticas de DO propostas por Teixeira et al. (2014) considera, em 

práticas de responsabilidade social, ações voltadas ao terceiro setor, ao meio 

ambiente e à sociedade. Os indivíduos da amostra, quando questionados sobre as 

questões que abordam o tema genericamente - “cumpre obrigações para com a 

sociedade” e “oferece produtos e serviços bons para o meio ambiente” - reconhecem 

que as empresas em que trabalham têm essas ações, porém nos itens em que o tema 

é abordado de forma específica - “ajuda o terceiro setor”, “investe no meio ambiente” 

e “coloca em prática ações filantrópicas” - não apresentam a mesma precisão de 

reconhecimento. 

Passador, Ferraz e Canopf (2007) defendem que a RSC é uma movimentação 

do capitalismo para assegurar a sua sobrevivência, pois à medida que as estratégias 

de mercado se esgotam, as práticas da responsabilidade social passam a ser 

institucionalizadas nas empresas. Estudos sobre a dignidade humana, mais 

precisamente expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sugerem 

que os seres humanos “devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade". 

Portanto, o fato de os indivíduos pesquisados não manifestarem precisão de 

reconhecimento de que as empresas ajudam o terceiro setor e realizam práticas 

filantrópicas, corrobora a ideia de Passador et al. (2007), de que a RSC passou a “ser 

fenômeno de institucionalização nas empresas”.  
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As práticas de DO que envolvem a relação das empresas com as práticas não  

enganosas reconhecem, nos resultados dessa amostra, que as empresas não 

sonegam impostos e não tentam enganar o cliente, porém não têm a mesma precisão 

para reconhecer que a empresa não explora e não tenta enganar os funcionários. 

Margolis (1997) defende que, devido ao grande impacto que as organizações exercem 

sobre os indivíduos, elas têm a obrigação de se responsabilizar e promover a 

dignidade humana, e que se espera dos proprietários das organizações o mesmo que 

se espera de todos os seres humanos: que a dignidade não seja atropelada, que não 

seja permitido mentir, enganar ou roubar. 

Teixeira (2016) aborda questões relativas a práticas não enganosas quando 

contempla a questão moral na faceta ‘padrões de DO’, além das suas conexões com 

os constructos ética e responsabilidade social. 

No que se refere à Responsabilidade Social Corporativa, os resultados da 

amostra em relação ao domínio Empregados apontam que são reconhecidos atributos 

que se referem ao cumprimento de aspectos legais da legislação atual sobre os 

cuidados da empresa com a segurança do trabalhadores, sobre condições seguras e 

decentes de trabalho, que não sejam prejudiciais à saúde do trabalhador, e sobre seus 

direitos humanos.  

O único aspecto que considera a autonomia do empregado, nos itens do 

domínio Empregados, é o que aborda a implantação de horários flexíveis de trabalho, 

que não apresentou o mesmo reconhecimento. Talvez por se tratar de uma prática 

que pode ser considerada atual, que vem sendo amplamente discutida, e que poderá 

apresentar resultados diferentes em estudos futuros, especialmente no Brasil, pelo 

fato de haver a possibilidade de acordos entre empregados e empresa, a partir da 

atual revisão da legislação trabalhista.  

O resultado do estudo bibliométrico para a RSC, apresentado nesta pesquisa, 

corrobora os resultados obtidos para o Domínio Empregados, pois o conceito 

abordado em 56% dos estudos sobre RSC demonstra serem orientados para a ética 

deontológica, relativa ao cumprimento de obrigações e deveres, que são os temas 

mais facilmente reconhecidos pelos empregados da amostra deste estudo. 
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Os resultados sobre o domínio Consumidor, apesar de haver concordância 

para todos os itens, apontam que os indivíduos reconhecem que os clientes têm um 

local onde fazer reclamações, porém não reconhecem com tanta efetividade a 

implementação de práticas de vendas justas. O Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que as organizações são obrigadas a disponibilizar canais para que os 

consumidores façam suas reclamações; portanto, esse reconhecimento refere-se ao 

cumprimento de um requisito legal e mandatório. Quanto ao item que aborda os 

valores a serem cobrados pelos produtos e serviços, as empresas têm a liberdade de 

escolher suas práticas. O resultado apresentado para esse domínio aponta que são 

respeitados requisitos legais, mas não há, necessariamente, uma noção ou cultura de 

práticas justas.  

Os estudos de Öberseder et al. (2014) apresentaram avaliação 

significativamente positiva quanto à percepção dos consumidores sobre a RSC, 

mostrando que estes são sensíveis às iniciativas de RSC da empresa; porém, seus 

resultados rejeitam a noção de que essas percepções têm impacto direto na intenção 

de compra. 

Os resultados da pesquisa para o domínio Fornecedor mostram que os 

indivíduos pesquisados identificam boa relação entre empresa e fornecedores, porém 

não reconhecem, com clareza, que exista um acompanhamento da empresa em 

relação às condições de trabalho oferecidas pelos fornecedores. 

Os estudos de Öberseder et al. (2014) consideram o domínio Fornecedor de 

média importância entre os domínios estudados, e atribuem aos domínios 

comunidade local e sociedade em geral esse mesmo grau de importância. Não foram 

encontrados estudos em que a importância do fornecedor seja maior do que a de 

outros stakeholders. 

Os resultados obtidos para o domínio Comunidade apontam que a comunidade 

percebe questões relacionadas à geração e preservação de empregos na região, mas 

não reconhece que a obtenção de produtos seja preferencialmente feita na região, 

nem que ocorra grande transparência na comunicação entre as empresas e a 

comunidade, apesar dos esforços para serem transparentes, com a publicação de 

seus relatórios anuais (CARROLL, 2015). 
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 Carroll (1979) chamou de círculo interno aquele que contribui para as 

responsabilidades básicas das organizações, com a execução eficiente da função 

econômica, que envolve os produtos, empregos e crescimento econômico. Portanto, 

considera a responsabilidade das organizações no desenvolvimento da comunidade. 

Os resultados sobre o domínio social apontam que os indivíduos pesquisados 

não reconhecem que as empresas tenham ações voltadas ao objetivo social, seja o 

engajamento em projetos sociais, doações ou trabalho voluntário, ou a educação de 

jovens. O único aspecto que reconhecem, em parte, é a contratação de pessoas 

portadoras de deficiência. Talvez essa percepção seja devido à existência de cotas 

para a contratação de portadores de necessidades especiais, regulamentada por 

legislação; ou seja, mais uma decorrência de  obrigações legais. 

Carroll (2015) ressalta que é esperado que as empresas modernas façam mais 

do que ganhar dinheiro e obedecer à lei. Declara que a ética e a filantropia ajudam a 

completar as expectativas de responsabilidade social que as pessoas têm das 

organizações modernas, que se esforçam para ser sustentáveis em um mercado 

competitivo, dinâmico e global.   

Os resultados para o domínio ambiente evidenciam que as pessoas não 

reconhecem ações de pesquisa e desenvolvimento sobre proteção ambiental, mas 

reconhecem movimentos relacionados ao descarte e reciclagem de lixo, à prevenção 

do desperdício, e à redução do consumo de energia. 

Empresas globais ou de exportação possuem legislação ativa sobre questões 

ambientais, que envolvem descarte adequado de resíduos, principalmente os tóxicos, 

produzidos pelas indústrias, e reciclagem de lixo. Portanto, realizam ações 

relacionadas ao cumprimento de obrigações que envolvem legislação e atendimentos 

legais; porém, as que se referem a visões de futuro, como o desenvolvimento de ações 

ambientais, não são reconhecidas. 

Öberseder et al. (2014) ressaltam que uma empresa socialmente responsável 

integra temas sociais e ambientais em seu núcleo de atividades comerciais e atua de 

forma responsável perante seus funcionários, clientes, o ambiente, seus 

fornecedores, a comunidade local, seus acionistas e a sociedade em geral. 
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Os resultados da pesquisa em relação ao domínio Acionistas mostram que os 

indivíduos da amostra reconhecem que os acionistas buscam garantir o sucesso das 

empresas e crescer sustentavelmente, porém percebem que o investimento de capital 

pode nem sempre ser feito corretamente. 

Carroll (2015) considera os acionistas como uma das principais partes 

interessadas, pois têm um envolvimento direto no negócio, e atribui a alguns outros 

stakeholders um papel secundário. Na pesquisa de Öberseder et al. (2014), os 

respondentes deveriam atribuir importância aos vários domínios, e o domínio 

Acionistas foi considerado o menos importante naquele grupo amostral. 

Na relação estrutural entre os constructos, verificou-se que a capacidade 

preditiva da Responsabilidade Social apresentou um efeito fraco, apesar do alto grau 

de correlação entre as variáveis, caracterizando a multicolinearidade para a 

Responsabilidade Social. Para elucidar essa questão, a responsabilidade social foi 

modelada como uma variável latente de segunda ordem, mensurada por suas sete 

dimensões definidas por Öberseder et al.(2014). Com isso, foi possível verificar que 

os domínios da Responsabilidade Social dos autores são percebidos pelos indivíduos 

pesquisados, mas estes não fazem grande diferenciação entre um e outro domínio.  

Os resultados deste estudo apontam, portanto: que é possível um stakeholder 

avaliar como a empresa se relaciona com os outros stakeholders, e isso pode 

influenciar a percepção geral dos indivíduos em relação à responsabilidade social da 

empresa.  

Rowley (1997) discute as influências entre as partes interessadas, e defende 

uma influência simultânea de múltiplas partes interessadas e uma interdependência 

entre as partes, mediante uma análise de rede social para entender fenômenos 

comportamentais e sociais. Os atores sociais estão inseridos em um sistema 

relacional, numa rede de influências, e que a compreensão desse contexto permite 

entender seus comportamentos (ROWLEY, 1997). Portanto, considerando a 

perspectiva da rede, é possível explicar a influência da percepção de um stakeholder 

sobre a percepção do outro. 
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Infere-se que a Responsabilidade Social pode ser chamada de um tipo de 

cultura, preditora da Dignidade Organizacional. Os constructos são diferentes entre si, 

porém estão relacionados, sendo a DO um constructo mais amplo que abarca outras 

questões. Tendo em vista que a RSC não explicou completamente a DO, pesquisas 

futuras podem avaliar se a DO pode ser considerada quanto à sua intensidade, se 

existem níveis de DO, e se é possível uma empresa ser considerada mais digna ou 

menos digna. 

Sendo a RSC preditora da DO, se a empresa possuir uma cultura de 

responsabilidade social aumentam as possibilidades de que tenha práticas de DO e 

seja considerada uma empresa digna. Se uma empresa for considerada digna, com 

práticas de DO, será uma empresa com cultura de responsabilidade social. 

Retomando as questões que este estudo se propôs responder - se uma organização 

pode praticar RSC e não agir de forma digna em relação às partes interessadas? E 

se a DO pode ser praticada e ao mesmo tempo não se praticar RSC? - depreende-se 

que a prática da responsabilidade social corporativa gera dignidade organizacional, 

porém a maior parte da dignidade organizacional não é explicada pela 

responsabilidade social corporativa. Assim, se uma empresa pratica RSC, ela pode 

ser considerada parcialmente digna. Ela só poderá ser considerada digna se praticar 

RSC, portanto praticar RSC é uma condição necessária para ser considerada digna, 

porém não é suficiente. 

 

9. Considerações finais 

O objetivo geral deste estudo foi investigar a relação entre RSC e DO na 

percepção de empregados. O estudo se propôs a preencher uma lacuna de 

conhecimento para evidenciar empiricamente a proposta de Teixeira (2016), de que 

os constructos Responsabilidade Social Corporativa e Dignidade Organizacional têm 

relação entre si, mas são conceitos distintos.  

Depreende-se que a RSC é preditora da DO, que a cultura de RSC vai gerar 

dignidade organizacional; com isso, a empresa para ser percebida como digna deverá 
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ter a cultura de RSC. Assim, a prática da cultura de RSC é condição necessária, mas 

não suficiente para que a empresa possa ser considerada digna. 

A utilização de metodologia quantitativa foi adequada, sendo capaz de 

responder aos questionamentos da pesquisa. 

Os estudos sobre responsabilidade social corporativa evidenciam 

inconsistência conceitual e um grande aumento do interesse pelo tema a partir  dos 

anos 2000. As repetições da variedade de conceitos criaram uma espécie de 

universalidade no discurso sobre o tema, mas não tem sido capaz de atender às 

demandas da sociedade para as discussões sobre o assunto, passando a ser usada 

como estratégia de mercado e episódio institucional das organizações. A maioria dos 

conceitos sobre RSC estão focalizados no cumprimento de obrigações legais, mas as 

práticas associadas neste estudo empírico evidenciam que a percepção dos 

indivíduos sobre responsabilidade social corporativa está relacionada aos domínios 

empregados e consumidor. Isto talvez se deva  à percepção de que os empregados 

também são consumidores, mas com questões que também envolvem aspectos 

legais, que dizem respeito a condições decentes e seguras de trabalho, que o 

consumidor possa receber produtos de qualidade, além de ter a possibilidade de fazer 

reclamações.   

A Dignidade Organizacional, por sua vez, é um constructo com estudos 

recentes e que possui uma teoria de práticas de DO para sustentar sua pauta. A 

relação e uma possível superposição entre os constructos foi a lacuna no 

conhecimento a que este estudo se dedicou, e comprovou empiricamente que os 

constructos são relacionados, que a RSC é preditora da DO, porém os constructos 

são diferentes entre si. A percepção dos empregados quanto à DO está relacionada 

a aspectos de práticas de respeito aos direitos dos empregados, ou seja, assim como 

na RSC, ela deve atender a aspectos legais. 

A pesquisa revelou que, para que as empresas possam aumentar a percepção 

dos empregados quanto à sua RSC, elas precisam melhorar suas práticas em relação 

à criação de horários flexíveis para seus empregados, implementar práticas de vendas 

justas, controlar as condições de trabalho oferecidas por seus fornecedores, melhorar 
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sua comunicação com a comunidade local, passar a obter produtos e materiais na 

própria região em que se localizam, incentivar seus empregados a se envolverem em 

projetos sociais dentro do horário de trabalho, fazer doações a instituições sociais, 

investir em pesquisa e desenvolvimento considerando a proteção ambiental, implantar 

práticas e normas corporativas de proteção ambiental que vão além dos requisitos 

legais, e  investir o capital dos acionistas corretamente. 

Para que as empresas possam melhorar a percepção de seus empregados 

quanto à sua Dignidade Organizacional, a pesquisa revelou que as empresas 

precisam oferecer oportunidades aos empregados, possibilitar sua participação em 

processos de promoção, oferecer programas de carreira, priorizar a quitação de suas 

obrigações trabalhistas, melhorar suas práticas para oferecer bom atendimento ao 

cliente, colocar em prática ações filantrópicas, não explorar e não tentar enganar seus 

funcionários. 

A prática da RSC é condição necessária para que a empresa seja considerada 

digna, porém apenas a sua prática não será suficiente, visto que a DO é explicada 

somente em parte pela RSC. 

Estudos futuros podem ser aperfeiçoados se aplicados com a percepção de 

outros stakeholders, além de investigar a possibilidade da existência de níveis de DO, 

em termos de intensidade. A aplicação da escala em segunda ordem constatou não 

haver diferenciação aceitável entre as dimensões apresentadas por Öberseder et al. 

(2014), divergindo da diferenciação das dimensões apresentadas pela autora. Este 

trabalho tem como limitação o fato de ter sido realizado com uma amostra não 

representativa das diversas possibilidades de aplicação, não permitindo, assim, a 

generalização dos achados. 
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APÊNDICE A – Mensagem para divulgação da pesquisa 

 
BLOCO 1: 

 

Pesquisa para fins acadêmicos 

Prezado(a) Senhor(a), 

  

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que tem como 

finalidade coletar sua opinião sobre práticas das empresas com relação a 

empregados, clientes e sociedade. 

Solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. A 

participação é voluntária e anônima. A qualquer momento poderá declinar da 

participação, em qualquer etapa do questionário.  

Não há respostas certas ou erradas. Por favor, apenas expresse sua opinião. 

Caso concorde em participar, assinale a opção “concordo”. Caso não concorde, 

basta fechar o questionário. 

Agradecemos muito sua participação! 
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APÊNDICE B – Mensagem de concordância de participação 

 
BLOCO 2: 

 

1. Caso concorde em participar, assinale a opção “concordo”. Caso não concorde, 

basta fechar o questionário.  

 

(      ) Concordo 

(      ) Não concordo 
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APÊNDICE C – EPRAD-DO – Escala “Práticas de Dignidade Organizacional” 

 
BLOCO 3: 

 

 

 

 

 

 

Discordo 

Totalmente
Discordo

Não 

Concordo 

Nem 

Discordo

Concordo
Concordo 

Totalmente

Oferece programa de carreira.

Oferece oportunidades aos empregados.

Possibilita a participação do empregado em processos de promoção.

Oferece condições de desenvolvimento profissional.

Reconhece o valor do empregado.

Promove por mérito.

Investe em treinamento.

Coloca em prática ações filantrópicas.

Investe no meio ambiente.

Cumpre obrigações para com a sociedade.

Oferece produtos e serviços bons para o meio ambiente.

Ajuda o Terceiro Setor.

Prioriza quitação de suas obrigações trabalhistas.

Paga em dia.

É pontual em seus compromissos.

Reconhece o direito de férias.

Oferece produtos e serviços de qualidade ao cliente.

Oferece produtos e serviços bons para as pessoas.

Oferece bom atendimento ao cliente.

Respeita o Código de Defesa do Consumidor.

Tenta enganar o cliente (R).

Tenta enganar o funcionário (R).

Explora os funcionários (R).

Sonega impostos (R).
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APÊNDICE D – CPCRS – Escala “Responsabilidade Social” 

 
BLOCO 4: 

 

 

 

 

Alta 

responsab

ilidade

Média-alta 

responsabil

idade

Média 

responsabi

lidade

Média-

baixa 

responsa

bilidade

Baixa 

responsa

bilidade

Contribui para o desenvolvimento da economia da região.

Contribui para preservar empregos na região.

Cria empregos para as pessoas da região.

Obtém produtos e materiais na região.

Respeita os valores regionais, costumes e cultura.

Comunica-se aberta e honestamente com a comunidade local.

Respeita os direitos humanos dos empregados.

Estabelece condições seguras de trabalho.

Oferece trabalho não prejudicial a saúde.

Estabelece condições decentes de trabalho.

Trata os empregados igualmente.

Oferece remuneração adequada aos empregados.

Desenvolve, apoia e treina os empregados.

Comunica-se aberta e honestamente com os empregados.

Oferece horários flexíveis para os empregados.

Garante o sucesso econômico da empresa.

Investe o capital dos acionistas corretamente.

Comunica-se aberta e honestamente com os acionistas.

Busca crescimento sustentável e sucesso a longo prazo.

Investe na redução do consumo de energia.

Investe na redução das emissões de CO2.

Previne o desperdício.

Realiza reciclagem.

Descarta o lixo corretamente.

Investe em pesquisas e desenvolvimento considerando a 

proteção ambiental.

Pratica normas corporativas de proteção ambiental que vão além 

dos requisitos legais.
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APÊNDICE D – CPCRS – Escala “Responsabilidade Social” 

 
BLOCO 4: (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

responsab

ilidade

Média-alta 

responsabil

idade

Média 

responsabi

lidade

Média-

baixa 

responsa

bilidade

Baixa 

responsa

bilidade

Emprega pessoas com deficiência.

Contrata pessoas que estão desempregadas há muito tempo.

Faz doações a instituições sociais.

Incentiva os empregados a envolverem-se em projetos sociais 

dentro do horário de trabalho.

Investe na educação dos jovens.

Contribui para a solução de problemas sociais.

Implementa práticas de venda justas.

Oferece informações sobre os produtos de forma clara e 

compreensível.

Cumpre com os padrões de qualidade.

Estabelece preços justos para os produtos.

Oferece produtos seguros (não prejudiciais ao consumidor).

Oferece aos clientes a possibilidade de realizar reclamações.

Proporciona termos e condições justas para os fornecedores.

Comunica-se aberta e honestamente com os fornecedores.

Negocia de forma justa com os fornecedores.

Prioriza fornecedores que praticam condições empregatícias 

decentes.

Controla condições de trabalho oferecidas pelos fornecedores.



98 
 
 

 

 
 

APÊNDICE E – Coleta de dados demográficos 

 
BLOCO 5: 

Dados demográficos - Gênero 

(    ) Masculino    (    ) Feminino 

 

Dados demográficos - Faixa etária 

(   ) Menos ou igual a 30 anos 

(   ) 31 a 40 anos 

(   ) 41 a 50 anos 

(    ) Mais de 50 anos 

 

Dados demográficos - Escolaridade 

(    ) Ensino médio - Superior 

(    ) Especialização 

(   ) Mestrado – Doutorado 

 

Dados demográficos - Cargo 

(    ) Gerencial 

(    ) Não gerencial 

 

Dados demográficos - Tempo na empresa em questão  

(    ) 0 – 2 anos 

(    ) 3 – 5 anos 

(    ) 6 – 11 anos 

(    ) 12 ou mais anos 
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APÊNDICE E – Coleta de dados demográficos 

 
BLOCO 5: (continuação) 

 

 

Dados demográficos - Tipo de organização 

(    ) Pública 

(   ) Privada 

(   ) Outra 

 

Dados demográficos - Tamanho da empresa 

(   ) Micro – pequena 

(   ) Média 

(   ) Grande 

(   ) Multinacional 

 

 




