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RESUMO 
 

 
Este trabalho avalia os efeitos da percepção das práticas de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) sobre o Comprometimento Organizacional (CO) em empresas têxteis no 

Estado do Ceará. Estudos que trataram da relação RSC e CO afirmam que a RSC aumenta a 

identificação, o engajamento, a retenção e o desempenho dos empregados na empresa. As 

hipóteses deste estudo postulam os impactos de todas as dimensões de RSC sobre as 

dimensões afetiva, normativa e instrumental de CO. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 

descritiva, que utiliza os métodos de análise fatorial exploratória e confirmatória, para avaliar 

e validar os instrumentos de coleta de dados no contexto da indústria têxtil cearense; 

modelagem de equações estruturais, a fim de identificar os impactos das percepções de 

práticas de RSC sobre as dimensões de comprometimento organizacional; e análise 

multigrupos, que avalia as diferenças do modelo estrutural entre dois grupos diferentes: 

empresa de grande porte e empresas de médio porte. Participaram da pesquisa 539 

empregados. Os resultados evidenciaram que a percepção de práticas de RSC exerce 

influência positiva e significativa sobre o comprometimento organizacional. No modelo de 

equações estruturais de primeira ordem, a percepção de práticas de RSC voltadas para os 

empregados e para os clientes, governo e fornecedores impactam positiva e significativamente 

no comprometimento afetivo/normativo, enquanto que o comprometimento instrumental 

mostrou ser impactado positiva e significativamente apenas pela percepção de práticas de 

RSC voltadas para empregados. A análise multigrupos permitiu constatar que apenas as 

trajetórias da influência da percepção de práticas de RSC voltadas a empregados sobre o 

comprometimento afetivo e a percepção de práticas de RSC para clientes, governo e 

fornecedores sobre o comprometimento instrumental diferem significativamente entre os dois 

grupos de empresa. O trabalho contribui para os campos acadêmico e gerencial. Para o 

primeiro o estudo colabora com a literatura existente sobre a relação entre a RSC e o 

comprometimento organizacional, especialmente no Brasil, incluindo nessa interseção a 

percepção dos empregados. A nível gerencial, o trabalho contribui na discussão de quais 

práticas de RSC realizar quando se deseja elevar os níveis de comprometimento em uma 

organização.     

  

Palavras-chave: Percepção das Práticas de Responsabilidade Social Corporativa, 
Comprometimento Organizacional, Indústria Têxtil. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper provides an assessment on the effects of the perception of Corporative Social 

Responsibility practices over organizational commitment in textile companies in the State of 

Ceará. Previous studies which have dealt on the relation between Corporative Social 

Responsibility and Organizational Commitment affirm that Corporative Social Responsibility 

enhances feelings of identification, as well as engagement, retention and performance by 

company employees. The hypotheses of this study test the impact of all dimensions of 

Corporative Social Responsibility over the affective, normative and instrumental dimensions 

of Organizational Commitment. It is a descriptive quantitative research, which employs 

methods of exploratory and confirmatory factorial analysis in order to assess and validate 

data-gathering instruments within the Ceará textile industry context, and structural equation 

models in order to identify the impact of perceptions of Corporative Social Responsibility 

practices over dimensions of organizational commitment and multi-group analysis, which 

assesses the differences in structural model between two different groups: large-sized 

company and midsize companies. 539 employees participated in the research. Results 

evidenced that the perception of Corporative Social Responsibility practices has a positive 

influence over organizational commitment. In the model for structural equations of first order, 

the perception of Corporative Social Responsibility towards clients, government and suppliers 

have a positive and significant impact on normative/affective commitment, while instrumental 

commitment proved to be positively and significantly affected by the perception of 

Corporative Social Responsibility practices towards employees. The multi-group analysis 

attested that only the trajectories of influence by perception of Corporative Social 

Responsibility practices towards employees over affective commitment and the perception of 

Corporative Social Responsibility practices towards clients, government and suppliers over 

affective commitment displayed any significant differences between the two groups of 

companies. This paper provides a contribution to the academic field as well as to the 

managing field. In the academic field, this study contributes to the existing literature on the 

relation between Corporative Social Responsibility and Organizational Commitment, 

especially in Brazil, and including the employees’ perception in this intersection. In the 

managing level, this study contributes to the discussion over which Corporative Social 

Responsibility practices should be carried out when one wishes to raise commitment levels in 

an organization.  

 

Key words: Perception of Corporative Social Responsibility practices, Organizational 
Commitment, textile industry. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

 

Inseridas em um ambiente de alta competitividade, as organizações passaram a 

repensar a forma de lidar com o capital humano, percebendo que necessitam atrair e manter os 

profissionais mais competentes e criativos para conseguir prosperar. Desta forma, os 

empregados são apontados pelas organizações como o principal grupo de stakeholders 

(FREITAS et al., 2012).  

Em organizações intensivas em mão de obra, eles tornam-se fundamentais, pois 

são peças propulsoras do processo produtivo e os seus comportamentos impactam diretamente 

no desempenho da organização. O diferencial competitivo por meio de inovações 

tecnológicas pode ser frustrado se a organização não dispor de um patrimônio humano 

efetivamente comprometido com o trabalho (BASTOS, 1993). 

Dentre os estudos comportamentais, o comprometimento organizacional tem 

apresentado destaque porque reflete as relações entre indivíduos e organizações e o 

desempenho destas. Bastos (1993) explica que a pesquisa sobre o comprometimento tem se 

apoiado na postulação de que alto comprometimento leva, por exemplo, a menor rotatividade, 

baixo absenteísmo e melhoria do desempenho.  

Meyer e Allen (1991) apresentam um importante conceito de comprometimento, 

ao estabelecerem que este tem uma natureza multidimensional, sendo formado pelas bases 

afetiva, normativa e/ou instrumental. O comprometimento afetivo refere-se ao desejo de 

permanecer na organização, enquanto o comprometimento normativo dá-se pelo sentimento 

de obrigação em continuar na organização e o comprometimento instrumental refere-se aos 

custos associados ao ato de deixar a organização. 

Meyer e Allen (1997) ampliaram o conceito ao apresentarem os fatores que 

antecedem e que são consequências do comprometimento organizacional. Os autores 

apontaram como antecedentes as características organizacionais e pessoais, as experiências de 

socialização dos indivíduos, as condições do ambiente organizacional e as práticas gerenciais. 

Admite-se que estes antecedentes levarão os indivíduos a desenvolverem o comprometimento 

afetivo, normativo e/ou instrumental. 

Sobre os antecedentes do comprometimento, alguns trabalhos dedicaram-se a 

avaliar as características pessoais (FINEGAN, 2000; PANACIO; VANDENBERGHE, 2012; 

ABREU et al., 2013), enquanto outros abordaram o impacto das características 
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organizacionais (SHORE; WAYNE, 1993; POSTMES et al., 2001) e outros investigaram 

como as práticas gerenciais afetam o comprometimento (EISENBERGER et al., 2001; 

FACCHINI; 2007; TRIGUEIRO et al.; 2012). 

Em relação ao último, alguns autores aplicaram-se a avaliar os efeitos das práticas 

de responsabilidade social sobre o comprometimento dos empregados (PETERSON, 2004; 

BRAMER; MILLINGTON; RAYTON, 2007; COLLIER; ESTEBAN, 2007; TURKER, 

2009b; MIAO, 2012). Esses autores expõem que empresas com práticas de RSC podem 

elevar seus índices de comprometimento organizacional. 

Há estudos que fornecem evidências de que empresas mais socialmente 

responsáveis são mais atraentes tanto para potenciais trabalhadores, o que pode beneficiá-la 

na busca pelos melhores empregados (ALBINGER; FREEMAN, 2000; BACKHAUS et al., 

2002; GREENING; TURBAN, 2000),  como para os atuais trabalhadores, que sentirão 

orgulho de se identificar com organizações com boa reputação (PETERSON, 2004; 

TURKER, 2009b).  

É possível assumir que os trabalhadores, em geral, esperam que a sua organização 

de trabalho possua uma reputação positiva sobre as questões sociais e que as suas atitudes de 

trabalho são afetadas pela sua avaliação de como a organização atende a essas expectativas 

(PETERSON, 2004). Dessa forma, o comprometimento organizacional não só pode ser 

influenciado pela forma como os funcionários percebem a sua organização de trabalho com 

respeito à cidadania corporativa, mas também pela forma como os funcionários veem a 

importância da responsabilidade social das empresas.  

Aguinis e Glavas (2012) explicam que, embora a definição de RSC se refira a 

políticas e ações por parte das organizações, tais fatores são influenciados e implementados 

em todos os níveis de análise (institucional, organizacional e individual). Como são os 

funcionários (nível individual), em vez do conselho de administração ou de empresas de 

consultoria (nível organizacional), que carregam a maior carga na implementação do 

comportamento corporativo ético na vida diária da empresa, o alcance desses resultados vai 

depender muito da vontade do empregado em colaborar (COLLIER; ESTEBAN, 2007).  

As organizações estão usando a responsabilidade social das empresas como uma 

ferramenta estratégica, pois funcionários comprometidos são considerados como fator crítico 

de sucesso para qualquer organização (ALI et al., 2010). Uma vez que os funcionários 

contribuem com a implantação de políticas e práticas de RSC, podem sentir-se ligados à 

organização em que trabalham e se tornarem comprometidos, impactando no próprio 

desempenho e no desempenho da organização. 
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Neste contexto, a indústria têxtil mostra-se um importante campo de estudo. 

Segundo Abreu et al. (2008), esta indústria representa uma importante fonte de emprego no 

Brasil por ser uma indústria de mão de obra intensiva. O Brasil apresenta uma legislação 

consolidada quanto aos direitos dos empregados. Abreu et al. (2008) expõem que a legislação 

trabalhista brasileira está em vigor desde 1943 e exige a manutenção de um mínimo de 

condições de trabalho e impõe obrigações aos empregadores. Esse ambiente de forte 

regulação dos direitos dos empregados leva a um nível mínimo de responsabilidade para com 

eles. Entretanto, as organizações têm percebido que apenas obedecer a legislação não é o 

suficiente para manter bons níveis de desempenho.  

Sobre o comportamento corporativo ético, as empresas têxteis brasileiras 

mostram-se envolvidas com a comunidade local, principalmente para obter uma licença social 

para operar e atrair funcionários, apesar de uma baixa pressão social (ABREU et al., 2012). 

Dessa forma, essa indústria apresenta-se como potencial para a disseminação de valores de 

responsabilidade para com a sociedade. 

Diante do exposto, esse estudo propõe-se a analisar os efeitos da responsabilidade 

social corporativa sobre o comprometimento organizacional no setor têxtil cearense. Segue-

se, portanto, a questão de pesquisa. 

 

1.1 Questão de Pesquisa 
 
Qual a influência da implementação de práticas de Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) na percepção dos empregados sobre o Comprometimento Organizacional 

(CO) em empresas têxteis? 

 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a influência que a percepção da implementação de práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) exerce sobre o Comprometimento 

Organizacional (CO) em empresas têxteis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

a) Avaliar as relações entre a percepção dos empregados sobre as práticas de RSC e a 

dimensão de Comprometimento Organizacional Afetivo. 
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b) Avaliar as relações entre a percepção dos empregados sobre as práticas de RSC e a 

dimensão de Comprometimento Organizacional Normativo. 

c) Avaliar as relações entre a percepção dos empregados sobre as práticas de RSC e a 

dimensão de Comprometimento Organizacional Instrumental. 

 
1.3 Justificativa 

 

Em muitas pesquisas a responsabilidade social corporativa é descrita quanto aos 

efeitos que exerce sobre o desempenho financeiro corporativo ou o comportamento dos 

consumidores, entretanto, relativamente poucos estudos têm se concentrado nos sentimentos 

do empregado para com a RSC ou no impacto desta sobre os empregados (TURKER, 2009b; 

MORTATI, 2009; ALI et al., 2010; MIAO, 2012).   

Aguinis e Glavas (2012) conduziram uma revisão da literatura em 

Responsabilidade Social Corporativa em 588 artigos acadêmicos e 102 livros e capítulos de 

livros internacionais. Essa revisão sintetizou a literatura nos níveis institucionais, 

organizacionais e individuais de análise. Os resultados apresentam que apenas 4% desses 

trabalhos realizaram suas pesquisas no nível individual. A grande maioria dos artigos 

abordam os níveis institucionais e organizacionais de análise e há pouca pesquisa adotando 

uma abordagem individual (AGUINIS; GLAVAS, 2012). Portanto, há uma lacuna a ser 

investigada, o impacto da RSC sobre os indivíduos. 

Barreto et al. (2011) realizaram uma pesquisa em periódicos nacionais e 

internacionais com o objetivo de analisar os temas emergentes na área de gestão de pessoas. 

Os resultados apontaram que apenas 6%, dos 121 artigos analisados, se propuseram a 

investigar a integração entre a gestão de pessoas e a responsabilidade social corporativa, 

demonstrando que a relação entre esses construtos é ainda pouco investigada. Entretanto, os 

poucos estudos já apontam que a relação entre essas duas áreas pode ser eficaz. Há vantagens 

na parte humana da empresa ao se estabelecerem políticas de RSC, pois uma empresa que 

trata bem os empregados e suas famílias gera um ambiente que motiva e aumenta a 

produtividade (OLIVEIRA, 2008). É possível assumir que os trabalhadores, em geral, 

esperam que a sua organização de trabalho possua uma reputação positiva sobre as questões 

sociais e que suas atitudes de trabalho sejam afetadas pela sua avaliação de como a 

organização atende a essas expectativas (PETERSON, 2004). 

Os trabalhos de Aguinis e Glavas (2012) e Barreto et al. (2011) mostram que 

tanto na área de gestão de pessoas como na de responsabilidade social corporativa há poucos 
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trabalhos que se dedicaram a pesquisar a relação entre os dois construtos, demonstrando que 

há uma lacuna a ser investigada. As práticas de RSC podem melhorar o comprometimento 

organizacional, a partir da percepção de similaridade entre os valores dos funcionários e os 

valores da organização, bem como o orgulho que tais funcionários teriam de trabalhar em uma 

empresa socialmente responsável. 

Este estudo contribuirá com a ampliação do conhecimento acerca dos impactos 

que as práticas de responsabilidade social corporativa pode ter sobre o comprometimento dos 

empregados das empresas têxteis cearenses. A cadeia produtiva têxtil e de confecções no 

Brasil representou, em 2007, 5,5% do faturamento total da indústria de transformação 

nacional 10 e 17,3% do total de empregos gerados. A cadeia engloba cerca de 30 mil 

indústrias e gera 1,6 milhão de empregos diretos (COSTA; ROCHA, 2009).   

No Ceará, a indústria têxtil empregou diretamente 65 mil trabalhadores 

registrados (formais) em 2012, porém, quando considerado todo o pessoal ocupado pelo setor 

(registrados, terceirizados, autônomos, cooperados, não registrados etc.), o número total de 

postos de trabalho oferecidos pelo setor supera os 114 mil, o que representa 7% do total do 

pessoal ocupado pela cadeia brasileira em 2012 (DIÁRIO DO NORDESTE, 2012). Percebe-

se, portanto, a importância deste setor para a economia estadual e nacional, o que faz dele um 

importante campo de estudo. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho  

Este trabalho é composto de seis partes. A primeira delas é esta introdução que 

apresenta uma breve contextualização do problema a ser investigado, a questão de pesquisa 

que norteia o trabalho, os objetivos geral e específicos e a justificativa do estudo. 

A segunda seção apresenta o referencial teórico, dividido em duas seções, 

abrangendo os temas centrais do estudo: a Percepção de Práticas Responsabilidade Social 

Corporativa e os antecedentes do Comprometimento Organizacional, apresentando breves 

levantamentos da literatura, definições de diversos autores e estudos empíricos realizados. 

Este capítulo conta ainda com um tópico sobre as relações entre os dois construtos, avaliadas 

por outros autores, onde são expostas as hipóteses do estudo.  

A terceira seção apresenta a metodologia empregada, apresentando a tipologia de 

pesquisa, o campo de pesquisa e a amostragem, o instrumento e método da coleta de dados a 

serem empregados no estudo e como se deu a análise dos dados. A quarta seção apresenta os 
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resultados do estudo, dividindo-se nas etapas: estatística descritiva, análise fatorial 

exploratória e confirmatória, modelagem de equações estruturais e análise multigrupos.  A 

discussão destes resultados é apresentada na quinta seção, seguido das considerações finais na 

sexta seção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 

 

De forma a alcançar o objetivo deste estudo, são discutidos nesta seção, os 

construtos percepção da implementação de práticas de Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) e Comprometimento Organizacional (CO), bem como as relações existentes entre eles.  

Ao abordar a RSC, o estudo faz um breve levantamento dos conceitos de RSC e a 

Teoria dos Stakeholders, discutindo mais especificamente as práticas de RSC para os 

stakeholders e o estudo de percepção de práticas de RSC a ser utilizado na realização desta 

pesquisa. Sobre o comprometimento organizacional, é apresentado um breve histórico do 

construto, assim como algumas definições importantes, as abordagens levantadas pela 

literatura e o conceito multidimensional de comprometimento que será usado para mensurá-lo 

nesta pesquisa.  

Ao tratar das relações entre os dois temas, são apresentados alguns trabalhos que 

expõem essas relações, bem como uma seção que avalia os efeitos da percepção das práticas 

de RSC sobre cada dimensão de comprometimento organizacional. Nesta última, são 

apresentados o modelo estrutural proposto e as hipóteses do estudo. 

 
2.1 Percepção da Adoção de Práticas de Responsabilidade Social Corporativa  

 
Aguinis e Glavas (2012) expõem que a Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) é estudada em três níveis de análise: institucional, organizacional e individual. Este 

último representa um maior interesse para este estudo, pois se refere à ótica dos empregados. 

Os autores afirmam que um número muito pequeno de trabalhos sobre RSC têm se 

concentrado nesse nível, o que o mostra como um campo carente de pesquisa. 

A opinião pública tem sido cada vez menos tolerante com os excessos 

corporativos, porém, há também um aumento das expectativas de que a empresa vai avançar 

com soluções para alguns desafios sociais e ambientais (BLOWFIELD, 2005). Têm-se 

repassado às organizações responsabilidades que antes eram atribuídas apenas ao poder 

público. Diante disso, as organizações passaram a considerar necessidades de todos os atores 

com quem se relacionam, a partir da discussão sobre suas responsabilidades.  

Assim, a Responsabilidade Social Corporativa – RSC passa a ser o mecanismo 

que busca minimizar as desigualdades observadas no cotidiano social e organizacional. Esse 
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desafio passa a ser de resolução exequível à medida que a empresa avança na expansão das 

políticas sociais e empresariais, incorporando novos valores em suas ações e em seu cotidiano 

(PINHEIRO; GOIS, 2013). Logo, este tema é visto como uma possibilidade das empresas 

reverem e resolverem problemas que, muitas vezes, têm causas atribuídas a elas.  

A RSC surgiu no mundo organizacional como uma resposta às pressões sociais 

por um comportamento corporativo que valorizasse as demais partes interessadas no negócio, 

além dos acionistas. Programas de ética adotados em resposta a essas pressões podem ser 

integrados a políticas e práticas corporativas de forma a trazer melhorias reais, mas também 

podem ser simplesmente exercícios “de fachada”, dissociados das atividades organizacionais 

cotidianas. No primeiro caso, os empregados são envolvidos no exercício da responsabilidade 

corporativa, no último caso, eles podem saber pouco ou nada sobre as políticas de RSC 

declarados pela empresa em que trabalham. Entretanto, se a empresa optar por separar a 

política da prática e comunicar a sua política de ética aos empregados por meio de 

memorandos ou documentos políticos que parecerem não ter relevância para as 

responsabilidades e objetivos individuais, os empregados não levarão tais comunicados a 

sério, tampouco serão convencidos da importância da ética no ambiente de trabalho 

(COLLIER; ESTEBAN, 2007). 

A RSC não apresenta um consenso teórico. É um conceito com uma história longa 

e variada (CARROLL, 1999) e que tem continuado a crescer em importância e significado 

nos últimos anos (CARROLL; SHABANA, 2010), o que o torna algo impreciso e rico ao 

mesmo tempo. Maignan e Ferrell (2003) argumentam que há duas correntes diferentes de 

pesquisam que examinaram a natureza das responsabilidades corporativas. Uma foca nas 

responsabilidades sociais corporativas e a outra foca nas responsabilidades sociais para com 

os stakeholders. A primeira baseia-se inicialmente no pensamento de Carroll (1979), de que 

há quatro tipos de responsabilidades: econômica, legal, ética e discricionária. A segunda 

corrente provém do legado de Freeman, 1984 e sua Teoria dos Stakeholders, uma 

preocupação com os vários grupos de interesse. 

Ao tratar das partes interessadas, tem-se que evoluir a respeito da teoria que as 

colocou no centro da discussão da RSC. A Teoria dos Stakeholders trata da relação entre a 

empresa e seus grupos de interesse, levando-a a reflexão sobre os relacionamentos que devem 

estabelecer com estes. Essa teoria foi apresentada mais significativamente por Freeman 

(1984), que os apresenta como grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pela 

organização. Este conceito personaliza a sociedade ou as responsabilidades sociais através do 

delineamento dos grupos e pessoas que a organização deve considerar em sua orientação 
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responsável (CARROLL, 1999). Freeman (1984) trouxe aos estudos organizacionais a 

perspectiva de uma responsabilidade para com vários grupos, não apenas com os acionistas, 

visão vigente até então. Para o autor, o gerenciamento das partes interessadas é fundamental 

para o desenvolvimento organizacional. 

Para a gestão dos stakeholders, alguns autores se dedicaram a classificá-los. 

Alguns os classificam em stakeholders internos e externos (VERDEYEN et al., 2004); 

primários e secundários (CLARKSON, 1995; FREEMAN, 1984); stakeholders sociais 

primários, sociais secundários; não sociais primários e não sociais secundários (WHEELER; 

SILANPAA, 1998). Os stakeholders externos – clientes, fornecedores, governos, grupos de 

interesses especiais, mídia, sindicatos, instituições financeiras e concorrentes – influenciam a 

organização do lado de fora. Stakeholders internos são aqueles para quem a gestão da 

organização assume a responsabilidade (VERDEYEN et al., 2004). 

Os stakeholders primários são aqueles que possuem relações contratuais formais 

ou oficiais com a empresa, como acionistas, clientes, fornecedores e empregados. Enquanto 

que os stakeholders secundários não possuem tais contratos, como o governo, a mídia e a 

comunidade local (CLARKSON, 1995). Stakeholders sociais primários são aqueles que têm 

impacto direto sobre as relações e envolvem entidades humanas. Os stakeholders sociais 

secundários são aqueles que têm impacto indireto, como a sociedade civil, as empresas em 

geral e vários grupos de interesse. Os stakeholders não sociais não envolvem relações 

humanas e são divididos em principais e secundários, incluindo o meio ambiente, as espécies 

não humanas, as gerações futuras e seus defensores (WHEELER; SILANPAA, 1998). 

Presentes nessas diversas classificações estão os empregados, stakeholders 

internos e sociais primários (VERDEYEN et al., 2004; WHEELER; SILANPAA, 1998), que 

possuem uma relação formal e contratual com a empresa. Os empregados impactam 

diretamente nos resultados organizacionais porque atuam como condutores das práticas 

organizacionais, tendo, portanto, interesses legítimos nas atividades da organização. 

Girard e Sobczak (2012) defendem que a legitimidade e a eficiência dos projetos 

de RSC dependerão em grande parte da qualidade de relacionamento que a empresa é capaz 

de construir com seus stakeholders e, particularmente, da sua capacidade de criar uma relação 

de confiança, permitindo que objetivos comuns sejam estabelecidos e as mudanças 

necessárias para atingir esses objetivos sejam implementados. 

Apesar da controvérsia e da falta de consenso que ainda caracteriza a RSC, 

inclusive no que diz respeito a sua própria definição, na literatura é possível detectar alguns 

pontos de convergência (VICENTE; REBELO; INVERNO, 2011). Em uma pesquisa virtual, 
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Dahlsrud (2008) verificou as 37 definições de RSC mais citadas por artigos acadêmicos em 

um importante site de busca. O autor elenca as diferenças e semelhanças entre elas e conclui 

que há cinco dimensões que se fazem presentes em quase todas as definições analisadas: 

dimensão social, dimensão econômica, dimensão ambiental, dimensão dos stakeholders e 

dimensão do voluntariado. Este autor aglomerou dimensões das duas correntes apontadas por 

Maignan e Ferrel (2003). Porém, alguns autores se concentraram nas responsabilidades 

corporativas para com os grupos de stakeholders. 

Papasolomou-Doukakis et al. (2005) e Maignan et al. (2005) expõem que há seis 

grupos de stakeholders que afetam e são afetados pelas práticas de negócios: acionistas, 

empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente e comunidade. Abreu et al. (2005) 

identificam cinco grupos de partes interessadas: clientes, fornecedores, comunidade, governo 

e meio ambiente. Longo et al. (2005) identificaram em seu estudo quatro grupo de 

stakeholders: empregados, fornecedores, clientes e comunidade. 

Este trabalho seguirá a definição de Turker (2009a), que defende que a 

responsabilidade social corporativa se refere a comportamentos corporativos que buscam 

afetar stakeholders positivamente e que vão além dos interesses econômicos da empresa. O 

autor eliminou o componente econômico da definição de RSC, priorizando as relações com as 

partes interessadas. 

Turker (2009a) se dedicou a esses grupos de indivíduos ao deter-se no nível de 

análise da RSC. Este autor realizou um estudo com o objetivo de construir e validar uma 

escala de mensuração de RSC através da percepção que os empregados têm das práticas de 

RSC. O autor se refere à RSC como uma responsabilidade da organização com quatro grupos 

de interesses: stakeholders sociais e não sociais, empregados, clientes e governo. O Quadro 1 

apresenta cada desses grupos. 

Quadro 1: Percepção de Práticas de RSC para Grupos de Stakeholders 
Dimensões Definição 

Responsabilidade com Stakeholders Sociais e Não 
Sociais 

Responsabilidade com as comunidades locais, 
fornecedores e a sociedade civil em geral. 

Responsabilidade com os empregados 

Responsabilidade com a educação, carreira, 
necessidades e desejos dos empregados, políticas 
flexíveis que permitam o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional e justiça nas decisões 
relacionadas aos funcionários. 

Responsabilidade com os consumidores 
Responsabilidade com a informação dada aos clientes, 
respeito aos direitos do consumidor e a satisfação dos 
mesmos.  

Responsabilidade com governo 
Responsabilidade com o pagamento dos impostos e o 
cumprimento completo das normas legais. 

Fonte: elaborado a partir de Turker (2009a). 
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Os stakeholders sociais fazem referência às comunidades locais e a sociedade 

civil em geral, enquanto que os stakeholders não sociais envolvem relacionamentos com o 

meio ambiente, animais de outras espécies e as gerações futuras (TURKER, 2009a). Esse 

grupo é formado pelas partes interessadas no negócio, mas que não afetam ou são afetadas, 

diretamente pela organização, apesar de se apresentarem muito importante em algumas 

situações extremas como aquecimento global e escassez de recursos naturais. Os eventos 

climáticos extremos, relacionados quase sempre às mudanças climáticas, reforçam o 

argumento de que o meio ambiente é um stakeholder com poder, legitimidade e urgência 

(HAIGH; GRIFFITHS, 2009), sendo, portanto, um stakeholder definitivo, segundo a 

classificação de Mitchell, Agle e Wood (1997). 

Turker (2009a) argumenta que não é fácil extrair da literatura as responsabilidades 

com os stakeholders não sociais, apesar da crescente pressão da sociedade para que as 

empresas assumam suas responsabilidades sobre esses stakeholders. Apesar da existência dos 

grupos de defesa do meio ambiente, das outras espécies de animais e das futuras gerações, 

esses stakeholders não apresentam o mesmo poder de diálogo com a organização como os 

demais.  

Sabendo que os funcionários formam o grupo de stakeholders mais envolvido na 

implementação de um comportamento responsável (COLLIER; ESTEBAN, 2007), as práticas 

de responsabilidade social dependerão, em grande parte, do comprometimento deles para 

serem desempenhadas. Por outro lado, a identificação com a postura socialmente responsável 

de uma empresa ao estabelecer políticas de práticas de RSC podem exercer um efeito positivo 

sobre o comprometimento dos empregados com a organização que eles trabalham 

(PETERSON, 2004). Diante da possível relação existente entre os construtos, segue-se a 

sessão que discutirá o comprometimento organizacional. 

 

2.2 Antecedentes do Comprometimento Organizacional  
 

Comprometimento organizacional é tratado como um importante tema dentre os 

estudos comportamentais porque reflete no desempenho destas e nas relações entre indivíduos 

e organizações. Bastos (1993) explica que o pensamento que guia a maior parte da pesquisa 

sobre comprometimento deve-se ao pressuposto de que altos níveis de comprometimento do 

indivíduo com a organização é algo altamente positivo ou benéfico para ambos. As 

organizações valorizam o comprometimento entre os seus empregados porque normalmente 
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este contribui na redução de comportamentos de abstinência, como faltas e atrasos o que leva 

a uma maior produtividade. (MATHIEU, ZAJAC, 1990; BASTOS, 1993).  

Dentre os artigos sobre esse construto, muitos admitem que não há um consenso 

sobre ele. Explica-se que é difícil determinar um conceito para comprometimento, ainda que 

diante de tantas pesquisas e tantas tentativas de definição. Meyer e Allen (1991) afirmam que 

é difícil sintetizar os resultados da investigação sobre o compromisso nas organizações. 

Bastos (1993) defende que há problemas conceituais na definição e nos enquadres teóricos de 

comprometimento organizacional, isto está, segundo o autor, associado aos problemas 

metodológicos utilizados neste ramo de pesquisa, fazendo com que seus resultados não 

correspondam às expectativas e à quantidade de esforço já investido pelos pesquisadores.  

Os estudos sobre o comprometimento das pessoas às organizações não são 

recentes. Ainda em meados do século passado trabalhos sobre o envolvimento das pessoas 

com as organizações foram realizados. Porém, esses estudos aumentaram significativamente a 

partir do final da década de 1970, tornando esse tema amplamente investigado nas décadas 

seguintes (BOTELHO; PAIVA, 2011). Nos anos 1990 esse campo de estudo ganhou maior 

consistência conceitual e empírica. Comprometimento passou a ser tratado como um 

construto multidimensional, uma tendência norte-americana, o que levou a possibilidade de 

serem encontrados diferentes componentes na estrutura de comprometimento do indivíduo 

com a organização.  

Antes de tratar da multidimensionalidade do comprometimento, é necessário 

apresentar as duas perspectivas teóricas sobre as quais esse construto é analisado pelos 

diversos estudos. Tal construto pode ser analisado quanto à natureza atitudinal e quanto à 

perspectiva comportamental (MOWDAY et al., 1979). Siqueira et al. (2008) defende que 

essas questões são importantes para o entendimento acerca dos conceitos e das teorias que 

sustentam os estudos desenvolvidos a partir dos anos 1980. 

O comprometimento atitudinal se refere ao processo pelo qual as pessoas refletem 

sobre sua relação com a organização. Em muitos aspectos, pode ser pensado como um estado 

no qual um indivíduo se identifica com uma determinada organização e seus objetivos e 

desejos para manter a adesão, a fim de facilitar esses objetivos. (MOWDAY et al., 1979). 

Meyer e Allen (1991) resumem que na abordagem atitudinal os estudos têm sido dirigidos 

largamente para a identificação das condições antecedentes que contribuem para o 

desenvolvimento do comprometimento, enquanto que na abordagem comportamental o 

conceito volta-se para a identificação das consequências desse comprometimento. 
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Comprometimento organizacional foi definido e mensurado de diversas formas, 

mas essas definições compartilham um tema comum de que o comprometimento 

organizacional é considerado uma ligação do indivíduo com a organização. (MATHIEU; 

ZAJAC, 1990). Mowday, Steers e Porter (1979) defendem que o comprometimento pode ser 

caracterizado por três fatores relacionados: uma forte crença e aceitação dos objetivos e 

valores da organização; a disposição de exercer um esforço considerável em nome da 

organização; e um forte desejo de manter a participação na organização. Os autores explicam 

que definido desta forma, o comprometimento representa algo além da simples lealdade 

passiva com a organização, refere-se a uma relação ativa com a organização de tal forma que 

os indivíduos estão dispostos a dar algo de si mesmos para contribuir para o bem-estar da 

organização. Portanto, o compromisso pode ser inferido não só a partir das expressões de 

valores e crenças dos empregados, mas também de suas ações, o que leva a conclusão que 

pode ser entendido tanto por meio da abordagem atitudinal como da comportamental. 

Meyer e Allen (1991) também defendem que o comprometimento organizacional 

refere-se a uma força que liga o indivíduo a tomar um curso de ação relevante para alcançar 

um objetivo. Esses autores construíram uma das definições mais aceita e que reúne muitos dos 

conceitos utilizados sobre comprometimento, dando-se, portanto, sob uma abordagem 

multidimensional. Os autores apresentam que o construto apresenta três dimensões: afetiva, 

instrumental e normativa. Tais dimensões são baseadas no tipo de ligação que o indivíduo tem 

com a organização em que trabalha. 

Quadro 2: Dimensões do Comprometimento Organizacional 
Dimensões Definição 

Afetiva 
Refere-se à ligação emocional, a identificação e ao 
envolvimento do funcionário com a organização em 
que trabalham.  

Normativa 
Trata-se do sentimento de obrigação que o funcionário 
sente de continuar na organização.  

Instrumental 
Refere-se aos custos associados ao ato de deixar a 
organização.  

Fonte: elaborado a partir de Meyer e Allen (1991). 

 
A dimensão afetiva explica o comprometimento como um apego afetivo com a 

organização. Empregados com forte comprometimento afetivo permanecem na organização 

porque querem fazer isso (MEYER; ALLEN, 1991). Ter comprometimento afetivo significa 

apresentar um sentimento de pertencimento, sentir-se emocionalmente ligado e sentir-se parte 

da organização (BLOEMER; ODEKERKEN-SCHRODER, 2003). 

A dimensão normativa do comprometimento trata da obrigação que o funcionário 

sente em permanecer no emprego. Empregados que tenham um alto nível desse 
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comprometimento não deixam a organização porque acreditam que têm uma obrigação moral 

com a empresa (MEYER; ALLEN, 1991).  

O comprometimento instrumental se refere às perdas e ganhos da decisão de 

deixar a organização, diante das oportunidades que se pode ter ou não fora dela. Empregados 

cuja principal ligação com a organização é baseada no compromisso instrumental 

permanecem porque eles precisam fazer isso (MEYER; ALLEN, 1991). 

Resumidamente, as três bases do comprometimento tratam das perspectivas do 

empregado: querer (afetivo), precisar (instrumental), e ser obrigado (normativo) a ficar na 

organização (BERGMAN, 2006). Meyer e Allen (1991) explicam que as três dimensões 

apresentam algo em comum: a visão de que o comprometimento é um estado psicológico que 

a) caracteriza a relação do empregado com a organização, e b) tem implicações para a decisão 

de continuar membro da organização. As diversas definições se deleitam no argumento de que 

os funcionários "comprometidos" são mais propensos a permanecer na organização do que os 

funcionários "não comprometidos" (MEYER; ALLEN, 1997). 

Ao tratar da multidimensionalidade do comprometimento, Meyer e Allen (1991) 

defendem que se deve considerar cada uma das dimensões como componentes e não como 

tipos de comprometimento. Os autores explicam que esses três componentes não são 

mutuamente excludentes, portanto, espera-se que um empregado apresente os três 

comprometimentos em níveis variados. Um funcionário pode sentir uma forte obrigação em 

permanecer, mas sentir pouco desejo ou necessidade. Enquanto outro funcionário pode 

manter-se na organização por forte necessidade, mas pouco desejo ou qualquer sentimento de 

obrigação. 

Cohen (2007) faz uma proposição diferente de Meyer e Allen (1991). Segundo o 

autor, o comprometimento é um construto bidimensional, devendo ser avaliados dois 

momentos: antes de o empregado entrar na organização e depois que ele já está nela. Cohen 

(2007) explica que antes de um empregado se unir à organização, ele tem uma propensão para 

os comprometimentos instrumental e normativo. A propensão para o comprometimento 

instrumental deriva de uma expectativa sobre a qualidade das trocas com a organização, 

benefícios e recompensas pelo desempenho do trabalho. A propensão para o 

comprometimento normativo se refere à obrigação moral com a organização. Entretanto, após 

a entrada na organização, o comprometimento instrumental é confirmado e o funcionário 

desenvolve o comprometimento afetivo, que pode ser demonstrado pela identificação, pelo 

envolvimento emocional e por um sentimento de pertença à organização. 
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Meyer e Allen (1997) evoluíram sobre as dimensões do comprometimento, a 

partir do trabalho de Meyer e Allen (1991), e apontaram os antecedentes e consequências para 

o modelo multidimensional de comprometimento organizacional, conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Modelo multidimensional de comprometimento organizacional, seus antecedentes e 
consequências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: adaptado de Meyer e Allen (1997) 

Entre as características organizacionais os autores elencam o tamanho, a estrutura 

organizacional e o clima. Como características pessoais foram apontadas as características 

demográficas, valores e expectativas individuais. Há ainda as experiências culturais, 

familiares e organizacionais de socialização. As condições ambientais levantadas foram o 

nível de desemprego, responsabilidade com a família e estado civil.  

As práticas gerenciais apontadas foram aquelas relacionadas à área de gestão de 

pessoas: seleção, treinamento e remuneração. Entretanto, esta pesquisa focará as práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa, argumentando que estas também se constituem como 

práticas organizacionais que podem anteceder o comprometimento dos empregados. 

Meyer e Allen (1997) indicam que esses antecedentes levariam a antecedentes 

mais próximos, como experiências de trabalho, status da função e estabelecimento de 

contratos psicológicos, que influenciariam nos processos relacionados ao afeto, às normas e 

aos custos envolvidos na relação indivíduo-organização. Esses processos impactam nas 

diversas dimensões de comprometimento, que têm como consequências a retenção, o 

comportamento produtivo e o bem-estar do empregado. 

 PROCESSOS COMPROMETIMENTO CONSEQUÊNCIAS 
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Meyer e Herscovitch (2001) evoluíram a partir do trabalho de Meyer e Allen 

(1997) e apresentaram um modelo multidimensional de comprometimento, apresentando os 

fatores em que se baseiam cada uma das dimensões de comprometimento organizacional. 

Figura 2: Modelo Multidimensional de Comprometimento de Meyer e Herscovitch (2001).  

 

Fonte: Meyer e Herscovitch (2001). 

Esses autores simplificaram os antecedentes de comprometimento, restringindo-os 

e alocando-os a cada uma das dimensões.  A relevância da identidade da organização para o 

indivíduo, assim como os valores compartilhados por esta organização e o envolvimento do 

empregado são os antecedentes do comprometimento afetivo. Os antecedentes do 

comprometimento instrumental são os investimentos feitos pelo indivíduo para aquela 

organização e a percepção das alternativas (ou falta de alternativas) que os empregados têm 

no mercado de trabalho. Os autores apontam que os antecedentes do comprometimento 

normativo são os benefícios recebidos da organização versus a norma de reciprocidade, a 

internalização das normas e os contratos psicológicos.  

Sobre o desenvolvimento do comprometimento na organização, Meyer e 

Herscovitch (2001) expõem que o comprometimento afetivo se desenvolve quando os 

indivíduos se tornam envolvidos, reconhecem a relevância do valor ou derivam a sua 
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identidade da associação com uma organização ou da busca de um curso de ação. O 

comprometimento instrumental se desenvolve quando um indivíduo está a perder 

investimentos ou percebe que não há alternativas para seguir um curso de ação. O 

comprometimento normativo se desenvolve por meio da socialização, do recebimento de 

benefícios que induz a necessidade de retribuir ou pela aceitação dos termos de um contrato 

psicológico. 

Meyer e Allen (1997) argumentam que os pesquisadores podem avançar em uma 

compreensão mais clara da relação de um empregado com sua organização se considerarem a 

força de todas as três formas de comprometimento (afetiva, instrumental e normativa) juntas, 

em vez de tentar classificá-las como um tipo particular. Após revisitar vários trabalhos 

anteriores, esses autores afirmam que há um consenso de que comprometimento é um 

construto multidimensional, ainda que não haja um consenso sobre quais sejam as dimensões. 

Tendo sido apresentado os dois construtos a serem avaliados no estudo, segue-se 

para a seção que trata das relações que podem existir entre estes. 

 
2.3 Relações entre Responsabilidade Social Corporativa e Comprometimento 

Organizacional 
 

A maior parte das pesquisas sobre a responsabilidade social das empresas (RSC) 

descreve seus efeitos sobre o desempenho financeiro corporativo ou o comportamento dos 

consumidores diante da RSC, entretanto, relativamente poucos estudos têm se concentrado 

nos sentimentos do empregado para com a RSC ou no impacto desta sobre os empregados 

(ALI et al., 2010; TURKER, 2009b; MORTATI, 2009; MIAO, 2012).  

Aguinis e Glavas (2012) asseguram que o envolvimento em atividades e políticas 

de RSC influencia positivamente o desempenho, os comportamentos e as atitudes destes 

empregados. Especificamente, a RSC aumenta a identificação com a empresa, o engajamento 

dos funcionários, a retenção destes, o desempenho na função e o comprometimento, além de 

impactar positivamente na atratividade da empresa na busca por futuros empregados. 

Embora as organizações tenham percebido a importância de informar suas ações 

de responsabilidade social com as partes interessadas externas, por exemplo, consumidores, 

fornecedores e agências governamentais, muitas vezes elas ignoram seus stakeholders 

internos, os funcionários (MIAO, 2012). Entretanto, os trabalhos existentes sobre essas 

relações (PETERSON, 2004; BRAMER et al., 2007; COLLIER; ESTEBAN, 2007; 

TURKER, 2009b; VICENTE et al., 2011) vêm ganhando espaço na literatura.  
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Iqbal et al. (2012) afirmam em seu estudo que a RSC tem efeito significativo 

sobre os comportamentos e as atitudes dos trabalhadores. Quanto mais os empregados são 

influenciados pelas ações de RSC maior será o seu comprometimento com a organização e, 

consequentemente, maior sua produtividade, melhorando, assim, o desempenho da 

organização (ALI et al., 2010). Portanto, a percepção das práticas de RSC tem um impacto 

significativo sobre o comprometimento organizacional (MIAO, 2012). 

Alguns estudos têm demonstrado o importante impacto da RSC sobre as atitudes e 

percepções dos futuros trabalhadores (ALBINGER; FREEMAN, 2000; BACKHAUS et al., 

2002;. GREENING; TURBAN, 2000), bem como os atuais funcionários (BRAMMER et al., 

2007;. TURKER, 2009b). A primeira abordagem analisa como as atividades sociais afetam os 

potenciais empregados, a partir da ideia de que a RSC cria uma boa reputação para a 

organização e aumenta sua atratividade com os candidatos a empregados (TURKER, 2009b). 

A segunda trata do impacto sobre os atuais funcionários da empresa, propondo que o aumento 

da identidade social dos empregados, a partir do sentimento de pertença a uma organização 

respeitada, afetará suas atitudes (TURKER, 2009b). 

Em relação à primeira vertente, Greening e Turban (2000) afirmam que 

candidatos potenciais são mais propensos a procurar emprego de empresas socialmente 

responsáveis do que de empresas com má reputação de desempenho social.  Com o aumento 

da consciência social sobre o papel das empresas, os candidatos têm sido atraídos por 

empresas com boa reputação social. Os resultados de Albinger e Freeman (2000) indicam que 

as organizações que demonstram níveis mais elevados de Desempenho Social Corporativo 

(Corporate Social Performance - CSP) têm uma maior capacidade de atrair funcionários para 

a organização, gerando uma vantagem competitiva em recursos humanos. Os autores 

argumentam que em uma economia em que a obtenção de funcionários altamente qualificados 

continua sendo crítica para a capacidade de uma organização competir, a implicação destes 

resultados é significativa. Backhaus, Stone e Heiner (2002) ampliam essa discussão ao 

sugerirem que as empresas que pretendem atrair candidatos bem qualificados podem 

concentrar seus esforços nas relações com o meio ambiente, comunidade e funcionários, além 

de investir na diversidade e em seus produtos.  

No Brasil, Garay (2006) realizou um estudo junto a estudantes de administração a 

fim de entender qual a importância que estes davam ao posicionamento socialmente 

responsável no momento de escolher uma empresa para trabalhar. A autora objetivou 

identificar se a RSC era um fator de atração de jovens talentos. Entre os principais fatores 

influenciadores da escolha estavam a reputação da empresa no mercado e a conduta da 
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empresa com seus funcionários, o que reforça a importância das políticas de RSC como fator 

de atração de jovens talentos e retenção de empregados. 

Sobre o impacto da RSC sobre os funcionários de uma organização, Peterson 

(2004) contribui ao expor que o compromisso de uma organização para com as questões 

sociais levaria a uma reputação organizacional positiva e teria um impacto positivo sobre as 

atitudes de trabalho dos empregados. Ali et al. (2010) expõem que pesquisas sobre o 

comportamento dos funcionários e responsabilidade social corporativa têm sugerido o uso da 

RSC para construção de um vínculo mais forte do empregado com as corporações e para 

alcançar um melhor desempenho organizacional.  

Iqbal et al. (2012) analisou o impacto da percepção da Responsabilidade Social 

Corporativa sobre a atitude e desempenho dos empregados. Os autores explicam que a RSC 

pode melhorar as atitudes e comportamentos, contribuir na atração de candidatos a emprego e 

no alcance de um estado de “ganha-ganha” dos negócios. A maioria dos pesquisados 

considera que o respeito aos direitos dos empregados, salários justos e segurança no trabalho 

são as dimensões mais prevalentes na imagem de um empregador responsável. Sendo assim, 

evidencia-se que as empresas devem dar importância à RSC de maneira que beneficie os 

empregados. 

Bramer, Millington e Rayton (2007) analisaram a relação entre comprometimento 

organizacional e percepção das práticas de RSC por meio da Teoria da Identidade Social. Os 

autores examinaram o impacto de três aspectos do comportamento socialmente responsável 

sobre o comprometimento organizacional: percepção dos empregados da RSC relacionada à 

comunidade, justiça processual na organização e provisão de treinamento para os empregados. 

Os resultados da amostra de 4.712 empregados de uma companhia de serviços financeiros 

apresentaram que a percepção das práticas de RSC tem forte influência sobre o 

comprometimento.  

Aguilera et al. (2007) argumentam que as percepções dos funcionários sobre as 

políticas sociais de uma empresa terão impacto sobre a sua vontade de participar, contribuir e 

dar início a iniciativas de mudanças sociais. Portanto, acredita-se que práticas de RSC têm 

impacto sobre o engajamento dos funcionários na organização. 

Em seu estudo, Ali et al. (2010) concluíram que as organizações podem melhorar 

o comprometimento organizacional do seu empregado por meio do envolvimento em 

atividades sociais como, por exemplo, cumprimento das necessidades da comunidade, 

trabalho por um ambiente melhor, envolvimento no bem-estar dos outros empregados, 
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produção de produtos de qualidade para os clientes e cumprimento das normas e regulamentos 

do governo. 

Stites e Michael (2011) realizaram um estudo sobre a relação das percepções que 

os empregados têm do desempenho da responsabilidade social e o comprometimento 

organizacional em indústrias de transformação. Os autores concluem que as empresas devem 

comunicar seu desempenho socioambiental porque isso pode aumentar o comprometimento 

organizacional de seus funcionários, o que leva a resultados organizacionais positivos. 

Vicente, Rebelo e Inverno (2011) estudaram as relações entre as percepções de 

responsabilidade social corporativa interna e externa e o comprometimento organizacional. Os 

autores apresentam que a RSC se correlaciona positiva e significativamente com o 

comprometimento, sendo que as práticas e políticas de RSC externa são mais percebidas que 

as internas.  

Turker (2009b) realizou um trabalho a fim de analisar os efeitos da RSC sobre o 

comprometimento organizacional, baseado na teoria de identidade social. O autor concluiu 

que a RSC voltada para empregados, consumidores, stakeholders sociais e não sociais são 

previsores significativos do comprometimento organizacional.  

Baseada no trabalho de Turker (2009b), Mortati (2009) realizou um estudo no 

Brasil com o objetivo de analisar o impacto da percepção dos empregados das práticas de 

responsabilidade social corporativa sobre o comprometimento organizacional. Seus resultados 

mostraram que o comprometimento afetivo pode ser explicado por todos os tipos de 

responsabilidade social corporativa, com maior ênfase para a responsabilidade social voltada 

aos empregados e voltada aos consumidores.  

Ao analisar as relações entre as práticas de responsabilidade social interna, 

aquelas ligadas aos empregados, e comprometimento organizacional, Cruz et al. (2012) 

apresentaram que maior parte dos trabalhadores não percebe as práticas sociais das empresas 

em que trabalham. Os autores realizaram o estudo em organizações prestadoras de serviços de 

Fortaleza – CE e concluíram que, apesar da baixa percepção por parte dos funcionários, as 

práticas de diálogo e participação e trabalho decente exercem uma moderada influência sobre 

o comprometimento dos mesmos. 

Madison, Ward e Royalty (2012) realizaram um estudo que analisou a associação 

do comprometimento organizacional dos empregados e o voluntariado patrocinado pelo 

empregador (voluntariado intra-organizacional). Os resultados indicam que os funcionários 

que se voluntariaram apresentaram aumento no compromisso com as organizações. 
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O estudo de Miao (2012) evidencia relação significativamente positiva entre a 

RSC e comprometimento organizacional do empregado como um todo, e também 

encontraram relação positiva entre cada aspecto da RSC e diferente dimensão do 

comprometimento organizacional. Além disso, este estudo também revela que a identificação 

organizacional é o intermediário entre a percepção da RSC dos funcionários e 

comprometimento organizacional. 

Collier e Esteban (2007) argumentam que o compromisso dos funcionários com a 

RSC é um fenômeno complexo e multifacetado, que será influenciado tanto por fatores 

contextuais corporativos como pela percepção dos funcionários. O comprometimento vai 

incentivar comportamentos discricionários que resultarão em resultados positivos e, portanto, 

reforçará o compromisso dos funcionários com a organização (COLLIER; ESTEBAN, 2007). 

É possível assumir que os trabalhadores, em geral, esperam que a sua organização 

de trabalho possua uma reputação positiva sobre as questões sociais e que suas atitudes de 

trabalho são afetadas pela sua avaliação de como a organização atende a essas expectativas 

(PETERSON, 2004). Dessa forma, o comprometimento organizacional não só pode ser 

influenciado pela forma como os funcionários percebem a sua organização de trabalho com 

respeito à cidadania corporativa, mas também pela forma como os funcionários veem a 

importância da RSC em geral. Membros com fortes convicções sobre a responsabilidade 

social das empresas se identificam fortemente com uma organização que realça a boa 

cidadania corporativa (PETERSON, 2004). 

Muitos estudos deixam claro o impacto da percepção de Responsabilidade Social 

Corporativa no comprometimento dos empregados. Entretanto, faz-se necessário analisar 

como essa percepção impacta em cada uma das dimensões do comprometimento.  

 
2.3.1 Impacto da RSC no Comprometimento Afetivo 

 
Meyer e Herscovitch (2001) delineiam como antecedentes do comprometimento 

afetivo a relevância da identidade a organização para a identidade individual, valores 

compartilhados por esta organização e o envolvimento pessoal do indivíduo com a 

organização na qual ele trabalha. Esses fatores poderão levar um indivíduo a apresentar 

maiores níveis de comprometimento com a organização. Espera-se que através da 

identificação com organização, dos valores organizacionais e do envolvimento no indivíduo 

na organização, este se torne mais afetivamente comprometido. 

 A fim de tornar um indivíduo afetivamente comprometido, é necessário que a 

organização desenvolva essa dimensão nos empregados, através de suas práticas 
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organizacionais. O comprometimento afetivo se desenvolve quando os indivíduos se tornam 

envolvidos, reconhecem a relevância de seu valor para a organização ou derivam a sua 

identidade da associação que têm com a organização ou da busca de um curso de ação 

(MEYER; HERSCOVITCH, 2001). À medida que eles derivam os elementos de sua própria 

identidade do fato de serem membros da organização e do grau no qual eles podem se 

comprometer com os valores e objetivos da organização, estes passam a expressar uma 

significativa influência sobre a sua vontade de colaborar com programas de ética (COLLIER; 

ESTEBAN, 2007). 

Portanto, através da identificação com a organização, os empregados podem 

colaborar com uma postura ética e passar a colaborar com práticas de RSC. Dentro da teoria 

da identidade social, os funcionários podem ser esperados a se identificar com um 

comportamento socialmente responsável das empresas, resultando em um aumento no 

comprometimento organizacional (BRAMER et al., 2007). Miao (2012) explica que os 

antecedentes da identificação organizacional são, principalmente, os fatores organizacionais, 

tais como senso dos funcionários de justiça, apoio superior, bem como oportunidades de 

desenvolvimento pessoal.  

Ainda sobre a identificação do indivíduo com a organização, Kim et al. (2010) 

encontraram em seu estudo que as iniciativas de Responsabilidade Social das organizações 

aumenta a identificação empregado-empresa (identificação E-C). Entretanto, as práticas de 

RSC não influenciam diretamente a identificação dos funcionários com a empresa, 

influenciam a sua identificação através de prestígio externo percebido. Com base nestes 

resultados, o autor argumenta que o desempenho da RSC pode ser uma forma eficaz para as 

empresas manterem um relacionamento positivo com os seus empregados. 

Empregados com forte comprometimento afetivo parecem muito mais dispostos a 

se envolver em comportamentos de cidadania organizacional do que aqueles com fraco 

comprometimento afetivo (MEYER; ALLEN, 1997). Esta dimensão de comprometimento 

que mais contribui para o alcance de metas e objetivos (MEYER; ALLEN, 1991), pode levar 

os empregados a cooperar com as práticas e políticas de responsabilidade social. 

Os resultados de alguns trabalhos evidenciam os impactos da percepção das 

práticas sobre o comprometimento afetivo. Os resultados de Turker (2009b) apresentam que a 

responsabilidade social voltada aos empregados apresenta maior correlação com o 

comprometimento afetivo. O estudo de Mortati (2009) no Brasil indicou que investir em 

práticas de RSC pode aumentar o comprometimento afetivo dos colaboradores de uma 

organização. Cruz et al. (2012) concluíram que as práticas sociais internas de diálogo e 
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participação dos colaboradores elevam os níveis de comprometimento afetivo do empregado 

com a organização. 

Outro importante trabalho abordando o comprometimento afetivo foi realizado 

por Mueller et al. (2012). Os autores conduziram um estudo sobre a relação entre RSC e 

Comprometimento Afetivo em 17 países, analisando como os efeitos das dimensões de 

valores culturais definidos pelo Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness (GLOBE). Os resultados evidenciam que as percepções de RSC são 

positivamente relacionadas ao comprometimento afetivo dos funcionários. Adicionalmente, 

os autores expõem que muitas dimensões de valores culturais mediam essa relação e que essa 

relação é mais forte em culturas com orientação humanista, com coletivismo institucional, 

coletivismo em grupo, com orientação para o futuro e em culturas com menor distância ao 

poder. 

Sobre mediadores da relação entre as práticas de RSC e a dimensão afetiva do 

comprometimento, Hoeven e Verhoeven (2013) afirmam que o impacto da RSC para 

funcionários pode ser explicado pela Teoria da Troca Social. Quando os funcionários sentem 

que a sua organização valoriza o seu bem-estar e de seus clientes, eles retribuem o que 

recebem da organização, comprometendo-se com esta. Entende-se, portanto, que a 

implementação de atividades de responsabilidade social aumenta o apego emocional dos 

colaboradores para a sua organização (HOEVEN; VERHOEVEN, 2013). 

Hoeven e Verhoeven (2013) explicam que uma organização que demonstra 

respeito aos clientes, ao governo ou a sociedade em geral pode aumentar o compromisso 

afetivo de seus colaboradores, uma vez que atividades de responsabilidade social podem 

estimular um processo de construção de sentido “pró-social”.  

Infere-se que à medida que a organização desenvolve e comunica suas práticas de 

responsabilidade social, essas são incorporadas na cultura da organização, tornando-se um 

valor organizacional. Os valores da organização influenciam os valores e comportamento dos 

indivíduos. Isto desenvolve o apego e o sentimento de pertencimento à organização, elevando 

os níveis de comprometimento afetivo. Portanto, segue-se a primeira hipótese do estudo: 

 

H1: A percepção das práticas de RSC tem efeito positivo sobre o 

comprometimento afetivo dos funcionários. 
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2.3.2 Impacto da RSC no Comprometimento Normativo 
 

O comprometimento normativo se refere ao sentimento de obrigação em 

permanecer (MEYER; ALLEN, 1991) e tem como antecedentes o benefício adquirido por 

aquela organização versus o sentimento de reciprocidade, além da internalização das normas 

por meio da socialização e os contratos psicológicos estabelecidos (MEYER; 

HERSCOVITCH, 2001). 

Tanto no comprometimento afetivo como no comprometimento normativo há a 

postulação de um conceito de reciprocidade traduzida em comportamento, entretanto, 

enquanto no comprometimento afetivo o motivo da reciprocidade decorre de um desejo de 

contribuir para o bem-estar da organização, o comprometimento normativo reflete a obrigação 

de fazer o que é certo (MEYER; ALLEN, 1991). A obrigação pode levar consigo um 

ressentimento subjacente e uma tendência a manter um relato preciso dos insumos e 

resultados, o que não ocorre no caso do desejo. Além disso, quando o comprometimento 

normativo resulta do recebimento de recompensas, uma vez que a dívida tenha sido 

reembolsada, o empregado pode optar por deixar a organização e cortar o nível de esforço 

exercido, por não sentir mais a obrigação (MEYER; ALLEN, 1991). 

No modelo multidimensional de Meyer e Allen (1991), o comprometimento 

normativo refere-se a um dever, à obrigação que o empregado sente em permanecer na 

organização. Os autores argumentam que a sensação de obrigação em permanecer resulta da 

internalização de pressões normativas, à medida que o indivíduo recebe favores especiais ou 

investimentos da organização, sente-se obrigado a ficar nesta organização, ainda que haja 

outras organizações e alternativas mais atraentes.  

Em um nível mais macro, as culturas podem enfatizar a importância de um 

indivíduo se manter fiel a uma organização, enfatizando a importância do coletivo ao invés do 

individual. Da mesma forma, ainda que dentro de um prazo mais comprimido, as 

organizações podem fornecer novas contratações com experiências de socialização que se 

comunicam com eles que a organização espera e valoriza a lealdade do empregado (MEYER; 

ALLEN, 1991). Diante disso, espera-se que práticas gerenciais afetem o sentimento de 

lealdade e obrigação em permanecer. 

Collier e Esteban (2007) argumentam que o comprometimento dos empregados é 

dependente das percepções de justiça e equidade, da ética percebida na organização. Tanto o 

comprometimento afetivo como o normativo são positivamente relacionados com o 

comportamento de cidadania (MEYER; ALLEN, 1991). A identificação organizacional 



41 
 

também é importante para o comprometimento normativo, entretanto, desempenha um papel 

intermediário entre as dimensões de RSE e comprometimento normativo (MIAO, 2012). 

As práticas e políticas de RSC externa são mais percebidas que as internas 

(VICENTE et al., 2011), o que impacta na reputação empresarial. Isso por sua vez, está 

relacionado ao que é “certo” de se fazer, pois fica institucionalizada que as organizações 

devem dar uma resposta a sociedade.  

Dado que elas dão uma resposta positiva à sociedade, ela beneficia os 

empregados, gerando um sentimento de reciprocidade e estabelecendo contratos psicológicos. 

Portanto, este trabalho propõe que existe um impacto positivo da responsabilidade social 

sobre o comprometimento normativo dos funcionários. Segue-se a segunda hipótese do 

estudo: 

H2: A percepção das práticas de RSC impacta positivamente no 

comprometimento normativo dos empregados. 

 
2.3.3 Impacto da RSC no Comprometimento Instrumental 

 
Os estudos sobre comprometimento instrumental são ainda mais raros que os 

apresentados anteriormente. O comprometimento instrumental se refere aos custos associados 

da decisão de deixar a organização (MEYER; ALLEN, 1991), portanto, os investimentos 

feitos pelos empregados e a falta de alternativas destes são elencadas como os antecedentes 

desta dimensão de comprometimento (MEYER; HERSCOVITH, 2001).  

O comprometimento instrumental desenvolve-se quando um indivíduo percebe o 

que pode perder ou entende que não há alternativas para seguir outro caminho (MEYER; 

HERSCOVITCH, 2001). O comprometimento instrumental depende de fatores 

macroambientais, como nível de desemprego no país, que apresentam um cenário de 

alternativas possíveis de empregos, e fatores individuais, como idade, gênero e tempo de 

empresa, que indicam os custos dos investimentos realizados. Percebe-se que esta dimensão 

de comprometimento depende de fatores externos à organização, ou seja, práticas gerenciais 

não têm forte impacto sobre o comprometimento instrumental. 

Há estudos que tratam de algumas das consequências desse comprometimento. Os 

resultados de Whan (1993) sugerem que os indivíduos que são mais dependentes de suas 

organizações de trabalho são mais propensos a ceder às pressões organizacionais para que se 

comportem de forma antiética. Não é exatamente claro o porquê de comprometimento 

instrumental estar ligado a comportamentos de trabalho negativos, talvez alguns empregados 
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com forte comprometimento instrumental acreditem que estão "presos" em uma situação "sem 

escolha" (MEYER; ALLEN, 1997). 

Apesar de comprometimento instrumental poder levar a comportamentos 

antiéticos, o contrário não necessariamente é esperado: que ao ter um comportamento ético a 

organização vai obter comprometimento instrumental de seus empregados. Moorman et al. 

(1993) relatam correlações positivas fracas, mas significativas entre comprometimento 

instrumental e algumas medidas de comportamentos de cidadania.  

Ao contrário desses autores, Meyer et al. (1993) argumentam que 

comprometimento instrumental e comportamento cidadania não são relacionados ou são 

negativamente relacionados. Shore e Wayne (1993) apresentam que esses construtos são 

negativamente relacionados. Portanto, ao contrário dos comprometimentos afetivo e 

normativo, o comprometimento instrumental é afetado negativamente pelas práticas de 

responsabilidade de uma organização. Segue-se, portanto, a terceira hipótese do estudo: 

  

H3: A percepção das práticas de RSC impacta negativamente o comprometimento 

instrumental dos empregados. 

 

Este estudo pretende verificar os efeitos das diferentes práticas de 

responsabilidade social corporativa sobre as dimensões de comprometimento organizacional. 

A seguir, a apresentação do framework a ser estudado. 

 
2.4 Framework do estudo 
 

O framework do estudo é formado pelas dimensões de RSC e de CO. As primeiras 

baseiam-se no trabalho de Turker (2009a), que a responsabilidade social de uma organização 

em responsabilidade com stakeholders sociais e não sociais, responsabilidade com 

empregados, responsabilidade com clientes e responsabilidade com governo. O 

comprometimento organizacional segue a divisão de Meyer e Allen (1991), que afirmam que 

o construto é formado pelas dimensões afetiva, normativa e instrumental. 

As hipóteses deste estudo testam os impactos de todas as dimensões de RSC sobre 

cada uma das dimensões de CO. A primeira hipótese expõe que a RSC exercem impacto 

positivo sobre o comprometimento afetivo dos empregados, enquanto que a segunda hipótese 

relata o impacto da RSC sobre o comprometimento normativo. O comprometimento 

instrumental não é influenciado pelas práticas de RSC, logo não há sinais positivos ou 

negativos representando tal influência. A figura 2 apresenta essas relações. 
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Figura 3: Framework do impacto da RSC sobre o Comprometimento Organizacional 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A fim de evoluir no entendimento das relações entre os dois construtos, este 

trabalho se propõe a uma análise empírica nas empresas têxteis em operação no Ceará. O 

próximo capítulo apresenta a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do estudo. 
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3   METODOLOGIA 

 

 

 

Nesta seção é apresentada a metodologia empregada na realização do estudo, a 

fim de apresentar os procedimentos utilizados para atingir o objetivo sugerido: avaliar a 

influência da implementação de práticas de RSC na percepção dos funcionários sobre o 

comprometimento organizacional. 

 A seguir, são expostos os métodos, processos e técnicas que foram utilizados para 

o desenvolvimento da pesquisa. Esta seção está separada em quatro subseções que apresentam 

a tipologia de pesquisa, o campo de pesquisa e amostragem e o instrumento, o método de 

coleta de dados e a análise dos dados. 

3.1 Tipologia de pesquisa  
 

A fim de responder à questão de pesquisa proposta, foi conduzida uma pesquisa 

quantitativa, que objetiva testar teorias objetivas, através da análise da relação entre variáveis 

(CRESWELL, 2010). As variáveis relacionadas nesse estudo são as dimensões da percepção 

de práticas de responsabilidade social corporativa e as dimensões do comprometimento 

organizacional.  

Quando aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois foram analisadas 

as consequências de um fenômeno (RICHARDSON, 2008). A pesquisa descritiva tem como 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1999). No caso desta pesquisa foram 

caracterizadas as percepções dos funcionários acerca das práticas de responsabilidade social 

corporativa e seu comprometimento com as organizações em que trabalham. Adicionalmente 

foram analisadas as relações entre esses dois construtos. 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo, que foi conduzida através 

de uma survey, dado que a amostra foi retirada de uma população e estudada a fim de se 

fazerem inferências (COLLIS; HUSSEY, 2005). Uma survey parte de registros padronizados 

que são submetidos a uma análise agregada para fornecer descrições da amostra e apresentar 

conclusões descritivas e explicativas generalizadas para a população analisada (BARBIE, 

2005). A survey foi realizada por meio de questionários aplicados aos empregados de três 

empresas têxteis em operação no Estado do Ceará.  
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3.2 Campo de Pesquisa e amostragem 
 
Como exposto anteriormente, o campo de pesquisa foi o setor têxtil cearense. A 

unidade amostral desta pesquisa foi constituída das 24 empresas afiliadas ao Sindicato da 

Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Ceará (Sinditêxtil - CE). Foi 

realizado um workshop no Sinditêxtil para os gestores de Recursos Humanos das empresas 

têxteis a fim de discutir sobre Responsabilidade Social Corporativa e Comprometimento 

Organizacional e apresentar a proposta desta pesquisa. Dentre as 24 empresas afiliadas, 3 

aceitaram participar da pesquisa, entretanto, sem a possibilidade de identificação. O aceite 

destas empresas se deu mediante a apresentação de um relatório gerencial sobre os níveis de 

percepção da adoção de práticas de RSC e do comprometimento organizacional, como 

contrapartida à permissão de coleta de dados com seus funcionários.  

A Tabela 1 apresenta o porte das empresas segundo o Sebrae (2013), a quantidade 

de empregados de cada empresa participante e a quantidade de participantes da pesquisa. 

Tabela 1: Quantidade de respondentes por quantidade de empregados em cada empresa 

Empresa Porte 
Quantidade de 
funcionários 

Quantidade de 
respondentes 

A Grande 2.688 321 
B Médio 350 128 
C Médio 193 90 

Total   539 
Fonte: elaborado pela autora. 

Depois de apresentar a população, a amostra e a quantidade de respondentes, 

segue-se a apresentação do instrumento e o método de coleta de dados aplicado aos 

respondentes deste estudo. 

 

3.3 Instrumento e método da coleta de dados 
 

A execução desta pesquisa deu-se por meio de questionário, elaborado a partir dos 

trabalhos de Turker (2009a), para a percepção das práticas de RSC, e Meyer e Allen (1997), 

para o comprometimento organizacional. O instrumento é dividido em três partes, conforme 

mostra o Apêndice 1. A primeira parte refere-se às informações gerais dos respondentes, 

seguidas da percepção dos empregados sobre as práticas de responsabilidade social 

corporativa das organizações investigadas e a terceira parte se refere ao comprometimento 

que esses indivíduos têm com suas organizações. 

Usando como base o estudo de Wheeler e Sillanpää (1998), que elencou vários 

stakeholders que uma organização pode ter, Turker (2009a) propôs uma escala de medida de 
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RSC refletindo as responsabilidades da empresa com diferentes stakeholders. Os resultados 

da análise fatorial do estudo deste autor ofereceram uma estrutura de quatro fatores de 

práticas de responsabilidade social corporativa: responsabilidade voltada para os stakeholders 

sociais e não sociais, empregados, consumidores e governo; a partir das percepções que os 

empregados têm destas práticas nas organizações em que eles trabalham. A escala de Turker 

(2009a) compreende 7 itens para o fator Responsabilidade com Stakeholders Sociais e Não 

Sociais; 5 itens para o fator Responsabilidade com os Funcionários; 3 itens para o fator 

Responsabilidade com os Clientes e 2 itens para o fator Responsabilidade com o Governo.  

Entretanto, algumas alterações foram realizadas no instrumento de Turker 

(2009a), a fim de torná-lo mais condizente com a realidade das empresas do setor têxtil 

cearense e seus empregados. Foram incluídos nessa escala a variável fornecedores, criando-se 

2 itens para avaliar a percepção das práticas das empresas para com esse stakeholder. Foram 

incluídos também 1 item sobre programas de saúde e segurança do trabalho, a fim de avaliar o 

impacto disso na percepção quanto à RSC para os empregados, e 1 item sobre um plano de 

investimentos para evitar a degradação ambiental, pois julgou-se importante avaliar os 

esforços financeiros que a empresa faz para o stakeholder meio ambiente. Por outro lado, 

foram excluídos 2 itens referentes à responsabilidade social para com as gerações futuras, pois 

acredita-se que é um importante tema a ser avaliado nos planos de gestão ambiental e social 

das empresas cearenses.  

 Com estas alterações, a escala aplicada à amostra deste estudo divide-se em: 6 

itens para as práticas de RSC voltada para empregados, 3 itens para as práticas de RSC 

voltadas para os clientes, 2 itens para as práticas de RSC voltadas para o governo, 2 itens para 

as práticas de RSC voltadas para os fornecedores e 6 itens para as práticas de RSC voltadas 

para a sociedade e meio ambiente. O Quadro 3 apresenta todos os itens constituintes da escala 

de RSC aplicada na amostra deste estudo. 

Quadro 3: Escala de Práticas de Responsabilidade Social Corporativa  

Responsabilidade com funcionários 

Adota um programa de saúde e segurança do trabalho. 
Financia os empregados que queiram adquirir treinamento adicional. 
Tem uma política de encorajar os empregados a desenvolver suas 
habilidades e carreiras. 
Implementa políticas flexíveis para garantir um bom equilíbrio entre a 
vida privada e o trabalho para seus funcionários. 
Está preocupada com as necessidades e desejos dos funcionários. 
Toma decisões administrativas justas em relação aos empregados. 

Responsabilidade com clientes 

Fornece informações completas e precisas sobre seus produtos aos 
clientes. 
Respeita os direitos do consumidor, além das exigências legais. 
Dá grande importância à satisfação do cliente com a qualidade dos 
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produtos e serviços. 

Responsabilidade com governo 
Paga seus impostos de forma regular e contínua. 
Cumpre completamente e prontamente a legislação. 

Responsabilidade com fornecedores 
Paga seus fornecedores regularmente. 
Faz exigências sociais e ambientais a seus fornecedores. 

Responsabilidade com os stakeholders  
sociais e não sociais 

Contribui para campanhas e projetos que promovam o bem-estar da 
comunidade local. 
Implementa programas ambientais para minimizar o seu impacto 
negativo sobre o meio ambiente. 
Participa de atividades que visam proteger e melhorar a qualidade do 
meio ambiente. 
Tem um plano de investimentos para evitar a degradação ambiental. 
Incentiva seus funcionários a participar de atividades voluntárias. 
Apoia organizações não governamentais (ONG's) que trabalham na 
solução de problemas sociais e ambientais. 

Fonte: baseado em Turker (2009a). 

O comprometimento organizacional foi medido através da escala de Meyer e 

Allen (1997), um dos instrumentos mais referenciados na área. As vantagens da abordagem 

avançada por Meyer e Allen (1997) incluem boas propriedades psicométricas das escalas 

atuais, validade discriminante aceitável das três dimensões e resultados de pesquisas que 

mostraram a utilidade e validade de conteúdo aceitável da abordagem tridimensional 

(COHEN, 2007). Os autores dividiram o Comprometimento em três bases, em que o 

Comprometimento Afetivo compreende 6 itens; o Comprometimento Instrumental é 

composto por 7 itens e o Comprometimento Normativo é formado por 6 itens. Todos os itens 

são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4: Dimensões de Comprometimento Organizacional conforme Meyer e Allen (1997). 

Comprometimento Afetivo 

Eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta 
organização. 
Eu sinto como se os problemas dessa organização fossem meus. 
Eu me sinto como “parte da família” na minha organização. 
Eu me sinto “emocionalmente ligado” a esta organização. 
Esta organização tem um grande significado pessoal para mim. 
Eu tenho um forte sentimento de pertencimento à minha organização. 

Comprometimento Instrumental 

Seria muito difícil para eu deixar a minha organização agora, ainda que 
eu quisesse. 
Muito da minha vida poderia ser interrompida se eu decidisse que 
queria deixar minha organização neste momento. 
Neste momento, ficar nesta organização é uma questão de necessidade, 
tanto quanto de desejo. 
Acredito que tenho poucas opções a considerar, caso eu deixe essa 
organização. 
Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização 
seria a escassez de alternativas disponíveis. 
Uma das principais razões pela qual eu continuo a trabalhar nesta 
organização é que deixá-la exige um sacrifício pessoal considerável; 
outra organização não pode se equiparar aos benefícios globais que 
tenho aqui. 
Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa organização, eu poderia 
considerar trabalhar em outro lugar. 
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Comprometimento Normativo 

Eu não sinto qualquer obrigação em permanecer no meu atual 
emprego.* 
Mesmo que fosse a meu favor, não sinto que seria certo deixar minha 
organização agora. 
Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora. 
Esta organização merece minha lealdade. 
Eu não deixaria minha organização agora porque tenho um senso de 
obrigação com as pessoas aqui. 
Eu devo muito a minha organização. 

Fonte: Meyer e Allen (1997). 
Nota: *Item com sentido inverso. 

 

Além de todas as variáveis de percepção das práticas de RSC e de CO, foram 

incluídas as seguintes variáveis de controle: gênero, idade, escolaridade completa, estado 

civil, existência de filhos, vínculo empregatício, tempo de serviço na empresa e tipo de cargo. 

Os respondentes desta pesquisa pertencem a diferentes setores das empresas participantes da 

pesquisa, escolhidos por conveniência. As variáveis de percepção de práticas de RSC e 

Comprometimento Organizacional foram mensuradas por uma escala de Likert de 1 a 5 

pontos, em um continuum que vai de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, a fim de 

avaliar a percepção dos funcionários quanto às práticas de RSC e a opinião destes sobre seu 

comprometimento. 

A aplicação dos questionários se deu de forma presencial, nas unidades fabris das 

empresas, em dois turnos nas empresas A e C e 3 turnos na empresa B. O questionário 

aplicado é apresentado por completo no apêndice 1. 

 

3.4 Análise dos dados 

A análise dos dados dá-se em cinco etapas, a fim de responder aos objetivos geral 

e específicos e ampliar a discussão dos impactos da percepção de práticas de RSC sobre o 

CO. A primeira consiste na análise descritiva e inferencial dos dados, apresentando as 

características dos respondentes e as médias das variáveis do estudo. Nesta etapa foi realizado 

o Teste t de Student para avaliar se há diferença significativa entre as médias das empresas 

participantes.  

A segunda etapa é constituída da Análise Fatorial Exploratória. Apesar de este 

estudo utilizar escalas previamente validadas e com confiabilidade, julgou-se necessário 

avaliar cada uma destas exploratoriamente, dado que o contexto deste estudo é muito 

diferente daqueles em que foram aplicadas inicialmente. Este estudo desenvolve-se em um 

setor com baixos investimentos em práticas de Responsabilidade Social Corporativa e com 

particularidades na relação empresa-empregado, diante da oferta de mão de obra do setor 
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têxtil e das políticas de gestão de pessoas, o que pode impactar na visão dos empregados sobre 

a responsabilidade social e o comprometimento organizacional.  Nesta seção realizou-se a 

análise de confiabilidade, por meio do Alfa de Cronbach.  

Na terceira etapa da análise dos dados foi realizada a Análise Fatorial 

Confirmatória, a fim de validar os construtos e seus fatores, provenientes da análise fatorial 

exploratória. Enquanto a análise fatorial exploratória é aplicada quando não se tem definido, a 

priori, qualquer estrutura fatorial, a análise fatorial confirmatória é empregada a uma estrutura 

fatorial predefinida e testa a hipótese de aderência do conjunto de itens ao(s) fator(es) 

(COSTA, 2011). A análise fatorial confirmatória (CFA) é particularmente útil na validação de 

escalas para a mensuração de construtos específicos (HAIR et al., 2009).  

Por esse motivo, será usada neste estudo, pois permitirá a validação das escalas de 

Turker (2009a) e Meyer e Allen (1997) no contexto das empresas têxteis cearenses. Foi 

realizada uma divisão na amostra em duas subamostras, a fim de utilizar uma parte dos 

respondentes na análise exploratória e outra na análise confirmatória. 

A construção de um modelo de equações estruturais está na quarta etapa da 

análise dos dados. A Análise de Modelos de Equações Estruturais – Structural Equations 

Modeling (SEM) é uma técnica de modelagem generalizada, utilizada para testar a validade 

de modelos teóricos que definem relações causais, hipotéticas, entre variáveis (MARÔCO, 

2010).  Neste estudo desenvolveu-se um modelo teórico para avaliar o impacto da percepção 

das práticas de RSC no comprometimento organizacional.  

Na quinta etapa realizou-se a análise multigrupos, que objetiva avaliar se a 

estrutura do modelo de medida e ou do modelo estrutural é invariante em diferentes grupos ou 

populações com características diferentes.  Neste estudo a análise multigrupos foi utilizada 

para avaliar se há diferença significativa entre a empresa de grande porte, em que se espera 

que haja maior percepção das práticas de RSC, e nas empresas de médio porte, em que se 

espera que os funcionários percebam poucas práticas de RSC.  

Foram utilizados os softwares Statistical Package for Social Sciences - SPSS® 19 

e Analysis of Moments Structures - AMOS 20 para a análise e construção dos resultados. 

Apresenta-se uma explanação maior de cada uma das análises realizadas nesta pesquisa. 

 

3.4.1. Teste t de Student 

A estatística descritiva apresentou as médias atribuídas pelos empregados às 

percepções de práticas de RSC e do Comprometimento Organizacional. Segundo Abreu et al. 

(2012), o porte é uma variável que exerce influência sobre a adoção de práticas de RSC. 
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Espera-se que grandes empresas adotem mais práticas de responsabilidade social que as 

médias e pequenas. 

Diante disto, julga-se necessário avaliar se há uma diferença significativa dos 

valores entre as empresas de portes diferentes. Realizou-se, para isso, o teste t, um teste 

paramétrico que avalia se as diferenças observadas entre as médias de duas amostras 

ocorreram por acaso ou se houve uma diferença verdadeira (HAIR JR et al., 2005).  

Este teste pode ser usado para testar uma hipótese que estabelece que as médias 

para as variáveis associadas com duas amostras ou grupos independentes serão iguais (HAIR 

JR et al., 2005). O teste t foi feito para amostras independentes, pois foram separadas as 

respostas de empregados da empresa de grande porte das empresas de médio porte. 

Junto ao teste t foi realizado o teste de Levene, que testa a hipótese de que as 

variâncias nos dois grupos são iguais, ou seja, a diferença entre as variâncias é zero (FIELD, 

2009). Esse teste reforçará a análise de diferença das médias entre as empresas. 

 

3.4.2. Análise Fatorial Exploratória 

A análise fatorial concentra-se na exploração dos padrões de relações entre 

algumas variáveis (HAIR JR et al., 2009). Cooper e Schindler (2011) explicam que análise 

fatorial é um termo usado para diversas técnicas computacionais que têm o objetivo de reduzir 

a um número administrável muitas variáveis que formam um grupo e se sobrepõem ás 

características de mensuração.  

Rodrigues e Paulo (2007) explicam que a análise fatorial é uma técnica estatística 

que busca, através da avaliação de um conjunto de variáveis, identificar dimensões de 

variabilidade comuns existentes em um conjunto de fenômenos, cada uma dessas dimensões é 

chamada de fator. Corroborando, Fávero et al. (2009) afirmam que o maior objetivo da 

análise fatorial é permitir a simplificação ou a redução de um grande número de variáveis por 

meio da determinação das dimensões latentes comuns (fatores). 

O teste de esfericidade de Bartlett e o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foram 

utilizados neste trabalho a fim de verificar a aplicabilidade da análise fatorial. O teste de 

esfericidade de Barlett indica se a matriz de correlação é uma matriz identidade (correlação 

zero entre as variáveis) (BEZERRA, 2007).  Hair Jr. et al. (2009) explicam que um teste de 

esfericidade de Bartlett estatisticamente significante (p-valor < 0,05) indica que existe 

correlação suficiente entre as variáveis para se continuar a análise.  

O KMO mede o grau de correlação parcial entre as variáveis ou o grau de 

explicação dos dados a partir dos fatores encontrados. Um KMO menor do que 0,50 significa que 
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os fatores encontrados na análise fatorial não conseguem descrever satisfatoriamente as variações dos 

dados originais (BEZERRA, 2007). Field (2009) expõe que valores de KMO entre 0,5 e 0,7 são 

medíocres, valores entre 0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima 

de 0,9 são excelentes. 

A análise das comunalidades permite avaliar a quantidade total de variância de 

cada variável original explicada pelos fatores (HAIR JR et al., 2009). Assim, quanto maior for 

o valor da comunalidade de determinada variável (mais próximo de um), melhor, pois maior é 

o poder explicativo dos fatores sobre ele. Se uma variável tem um nível explicativo 

inaceitável (baixa comunalidade), Hair Jr. et al. (2009) sugerem a eliminação desta variável 

no estudo e a reespecificação do modelo fatorial sem a variável eliminada.  Nesse sentido, 

este estudo eliminou itens com comunalidades abaixo de 0,4, conforme indicado por Field 

(2009).  

O método utilizado para a extração dos fatores foi a análise dos componentes 

principais (ACP) que procura uma combinação linear entre as variáveis de forma que o 

máximo de variância seja explicado por essa combinação (BEZERRA, 2007). 

Sobre a determinação do número de fatores, há duas formas mais usuais de 

determiná-los. A primeira forma é através de critérios estatísticos, o mais comum é o critério 

denominado autovalor ou Kaiser que determina que apenas os fatores com autovalor acima de 

1,0 são considerados.  A segunda forma de escolher o número de fatores a serem considerados 

é especificar o número de fatores desejados. Este método é utilizado quando o pesquisador 

possui referencial teórico sobre o assunto ou evidências anteriores que deseje validar (HAIR 

JR et al., 2009). Nesta pesquisa foi utilizada a primeira forma. 

Após definido o número de fatores, deve ser analisado o valor das cargas fatoriais. 

Cargas fatoriais entre 0,3 e 0,4 são minimamente aceitáveis, valores maiores que 0,5 são 

geralmente considerados necessários para significância prática (HAIR JR et al. 2009).  

Outro critério também comum é o percentual de explicação da variância, em que o 

número de fatores é escolhido dependendo do percentual de variância desejada. Hair Jr. et al. 

(2009) indicam que, nas ciências sociais, em que as informações são geralmente imprecisas, 

não é raro considerar uma solução que explique apenas 60% da variância (ou até menos) 

como satisfatória. Na prática, raramente utiliza-se apenas um dos critérios estatísticos, o ideal 

é conseguir um número de fatores mais representativo. 

Após a estrutura fatorial estabelecida, realizou-se a análise de confiabilidade 

através do Alfa de Cronbach. Segundo Field (2009), confiabilidade significa que a escala 

deve, consistentemente, refletir o construto que está medindo. Porém, deve-se avaliar a 
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confiabilidade de cada fator, em separado, pois o α não deve ser usado como uma medida 

“unidimensional”. Nesta análise, deve-se concentrar na Correlação Total dos Itens Corrigidos, 

que demonstra as correlações entre cada item e o escore total do questionário. Itens que 

apresentem valores dessa correlação menores que 0,3 devem ser excluídos. Tem-se ainda o 

Alfa se o Item for Excluído, que refletem a mudança no α global que seria observada se o 

item for retirado. Se os valores de α são maiores que o α de Cronbach da Subescala (escala de 

cada fator), a retirada desse item aumentaria a confiabilidade. 

 

3.4.3. Análise Fatorial Confirmatória 

 

A análise fatorial confirmatória (AFC) é semelhante à análise fatorial exploratória 

em alguns aspectos, mas filosoficamente diferente (HAIR JR. et al., 2009). Enquanto que a  

análise fatorial exploratória designa fatores ou dimensões, a AFC, segundo Bezerra (2012), 

pretende confirmar se a teoria que sustenta a hipótese de relacionamento do pesquisador está 

correta ou não. Hair Jr. et al. (2009) corroboram ao exporem que AFC é uma ferramenta que 

permite confirmar ou rejeitar uma teoria pré-concebida. 

Na AFC o pesquisador deve especificar o número de fatores que existem dentro 

de um conjunto de variáveis e sobre qual fator cada variável irá carregar elevadamente antes 

que resultados possam ser computados (HAIR JR. et al., 2009). Esses fatores podem vir de 

proposições da literatura ou da análise fatorial exploratória. Neste trabalho a análise fatorial 

confirmatória foi utilizada para confirmar os fatores de RSC e CO provenientes da análise 

fatorial exploratória. 

No âmbito das equações estruturais a Análise Fatorial Confirmatória é usada para 

avaliar a qualidade de ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional 

observada entre as variáveis manifestas (itens) (MARÔCO, 2010). Esta pesquisa avaliou 

como os itens de RSC criados por Turker (2009a) e os itens de CO criados por Meyer e Allen 

(1997) ajustam-se em fatores, criados na análise fatorial exploratória, diante da realidade do 

setor têxtil cearense. 

Marôco (2010) afirma que no âmbito na AFC é usual avaliar a confiabilidade e a 

viabilidade dos instrumentos. A confiabilidade se refere à propriedade de consistência e 

reprodutibilidade. Um instrumento é confiável quando se mede, de forma consistente e 

reprodutível, uma determinada característica ou fator de interesse. O presente trabalho se 

utilizou da confiabilidade composta por ser apropriada para a Análise Fatorial (MARÔCO, 

2010). A fórmula utilizada é apresentada a seguir: 
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���� =
(∑���)²

�∑ ����
�
+	(∑ ���)

 

 

Onde:  ∑��� = somatório dos pesos fatoriais estandardizados 

 ∑��� = somatório dos erros/resíduos de cada item 

A confiabilidade composta estima a consistência interna dos itens reflexivos do 

fator ou construto, indicando o grau (0 a 1) em que estes itens são, consistentemente, 

manifestações do fator latente. Considera-se que ���  ≥ 0,7 é indicador de uma confiabilidade 

apropriada (MARÔCO, 2010). 

A validade é a propriedade do instrumento ou escala de medida que avalia se esta 

mede o construto latente que, realmente, se pretende medir. Hair Jr. et al. (2009) argumentam 

que a validade do construto é o grau em que um conjunto de itens medidos realmente reflete o 

construto teórico que aqueles itens devem medir. Apesar de, no âmbito da equações estruturais, a 

validade ser constituída por 3 componentes: validade fatorial, validade convergente e validade 

discriminante, este estudo se concentrou na análise da segunda. A validade convergente 

demonstra demonstra-se quando o construto sob estudo se correlaciona positiva e 

significativamente com outros construtos teoricamente paralelos e quando os itens que 

constituem o construto apresentam correlações positivas (MARÔCO, 2010). A fórmula para 

estimar a validade convergente a seguir: 

 

����� =
∑��� ²

∑ ���
�
+	∑ ���

 

 

Onde: ∑���= somatório dos pesos fatoriais estandardizados 

 ∑��� = somatório dos erros/resíduos de cada item 

A validade discriminante pode ser avaliado pelos valores das VEM de cada fator 

com o quadrado da correlação entre os fatores cuja validade discriminante se pretende avaliar. 

Os valores da VEM de cada fator deve ser maior que o quadrado da correlação entre os 

fatores para ter validade discriminante (MARÔCO, 2010). 

Apresentadas as medidas utilizadas para a verificação dos construtos deste estudo, 

pode-se seguir para a apresentação da modelagem de equações estruturais que permitirá a 

análise do modelo teórico proposto. 
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3.4.4. Modelagem de Equações Estruturais 

Hair Jr. et al. (2009, p. 542) definem a modelagem de equações estruturais, ou 

Structural Equations Modeling (SEM) como uma “técnica multivariada que combina aspectos 

de análise fatorial e de regressão múltipla que permite ao pesquisador examinar 

simultaneamente uma série de relações de dependência inter-relacionadas entre variáveis e 

medidas e construtos latentes”. Marôco (2010) explica que a SEM é uma técnica de 

modelagem generalizada, utilizada para testar a validade de modelos teóricos que definem 

relações causais, hipotéticas, entre variáveis. 

O modelo de equações estruturais deve obedecer a uma estratégia de análise bem 

definida e estabelecida a priori, desenrolando-se em um conjunto de sucessivas etapas: 

elaboração do modelo teórico, recolha dos dados, especificação e identificação do modelo, 

estimação do modelo, avaliação da qualidade do ajustamento, validação do modelo e, 

finalmente, aceitação ou rejeição do modelo. 

Como já apresentado no capítulo introdutório, o presente estudo propõe-se a 

avaliar um modelo estrutural do impacto da percepção das práticas de responsabilidade social 

corporativa no comprometimento organizacional. A elaboração do modelo foi baseada nos 

trabalhos de Turker (2009a) e Meyer e Allen (1997), com algumas alterações após as análises 

fatoriais exploratória e confirmatória. O modelo estrutural a ser avaliado nesta pesquisa 

apresenta dois construtos: percepção das práticas de Responsabilidade Social Corporativa e 

Comprometimento Organizacional. A percepção das práticas estão divididas em 5 fatores, de 

acordo com as práticas voltadas para os stakeholders empregados, clientes, governo, 

fornecedores e stakeholders sociais e não sociais. Enquanto que o comprometimento 

organizacional é dividido em afetivo, instrumental e normativo. A Figura 4 apresenta o 

modelo estrutural com as relações causais a serem investigadas. 
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Figura 4 – Modelo Estrutural da Influência da percepção das práticas de RSC no 
Comprometimento Organizacional 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A estimação do modelo tem o objetivo de encontrar um conjunto de estimativas 

para os parâmetros do modelo (pesos fatoriais, coeficientes de regressão, covariâncias, 

médias, entre outros) que maximizem a probabilidade de observar a estrutura correlacional 

das variáveis manifestas observadas na amostra (MARÔCO, 2010), ou seja, objetiva estimar, 

o melhor possível, um modelo que reflita o fenômeno. Dentre os métodos de estimação 

disponíveis, escolheu-se pelo Método de Máxima Verossimilhança (LM) por ser o mais 

popular. 

A avaliação da qualidade do ajustamento do modelo de equações estruturais 

avalia, conforme explica Marôco (2010), quão bem o modelo teórico é capaz de reproduzir a 

estrutura correlacional das variáveis manifestas observadas na amostra em estudo. Há 

inúmeras estatísticas para avaliar a qualidade do ajustamento, mas este estudo utilizará 

aquelas indicadas por Marôco (2010), conforme Quadro 5. 
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Quadro 5 – Estatísticas de avaliação da qualidade do ajustamento 
Estatística Valores de Referência 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

Fonte: Marôco (2010) 

Na etapa de respecificação do modelo avaliam-se alterações que podem melhorar 

o ajustamento deste. Para isso, utilizam-se os Índices de Modificação (MI), que estimam a 

redução da estatística X² do modelo (MARÔCO, 2010). Este estudo utilizou os índices de 

modificação para melhorar o ajustamento dos itens às variáveis latentes ainda na análise 

fatorial confirmatória. Após conhecer a modelagem de equações estruturais, pode-se 

aprofundar a análise de modelos estruturais em grupos diferentes. Para isso, segue-se a 

exposição da Análise Multigrupos. 

3.4.5. Análise Multigrupos 

 

A análise multigrupos avalia se a estrutura do modelo de medida e ou do modelo 

estrutural é equivalente (invariante) em diferentes grupos ou populações com características 

diferentes (MARÔCO, 2010). Corroborando, Hair Jr. et al. (2009) afirma que o interesse da 

análise multigrupos se foca nas similaridades e diferenças entre parâmetros estruturais que 

indicam distinções em relações entre os grupos. 

A análise multigrupos é frequentemente utilizada para analisar se os coeficientes 

ou trajetórias estruturais que relacionam variáveis latentes não diferem significativamente 

entre duas populações distintas (MARÔCO, 2010). Foi com esse sentido que esta análise foi 
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utilizada na pesquisa, a fim de avaliar se há diferença entre as trajetórias dos modelos 

estruturais das empresas de grande e médio porte. Buscou-se verificar o impacto da percepção 

das práticas sobre o comprometimento organizacional nesses dois grupos. 

Segundo Marôco (2010), a análise multigrupos inicia-se por uma comparação do 

ajustamento do “modelo” aos diferentes grupos em simultâneo, que impõem restrições 

ordenadas e de complexidade crescente: 

i. Aos pesos fatoriais e covariâncias dos fatores de um modelo de medida; com o 

objetivo de avaliar se o modelo de medida é invariante entre os grupos; 

ii. Aos coeficientes estruturais; com o objetivo de avaliar se as pretensas relações causais 

são invariantes entre os grupos; 

iii. Às variâncias/covariâncias; com o objetivo de avaliar se a estrutura dos resíduos do 

modelo se mantém invariantes nos diferentes grupos (pouco frequente). 

 

A estratégia de análise utilizada neste estudo para confirmar ou não a invariância 

do modelo fatorial se deu em duas etapas, conforme Marôco (2010): 

1. Análise do modelo fatorial em cada um dos grupos individualmente – neste 

caso, os parâmetros são livres e as estatísticas x² obtidas, para cada grupo, são 

aditivas. Deve-se então, selecionar o modelo “equivalente” para ambos os 

grupos. 

2. Análise multigrupos – procede-se à restrição de parâmetros do modelo 

selecionado no primeiro passo de forma a testar a hipótese de invariância. 

 

Finalmente, a invariância do modelo estrutural foi avaliada por comparação do 

modelo com coeficientes estruturais livres vs. o modelo com coeficientes estruturais fixos 

iguais nos dois grupos. A significância estatística da diferença dos dois modelos foi feita com 

o teste Z (Critical Ratio for diferences), conforme sugerido por Marôco (2010). O teste tem 

como hipótese a igualdade das trajetórias entre as variáveis latentes nos grupos a serem 

comparados. Para valores de |Z| > 1,96, rejeita-se a hipótese de que as trajetórias são iguais. 

Tendo sido feita a apresentação de todas as técnicas e medidas utilizadas para a 

verificação do modelo teórico proposto, a seção seguinte apresenta os resultados encontrados 

neste estudo.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

 

Este capítulo aborda os resultados encontrados na pesquisa conduzida com os 

questionários aplicados. Nesse sentido, trata-se da descrição dos resultados obtidos pelos 539 

questionários respondidos por empregados de 3 empresas do setor têxtil cearense. 

A primeira parte dos resultados apresenta a análise descritiva das variáveis do 

estudo, expondo as características dos respondentes, as estatísticas descritivas dos construtos 

do estudo e um teste de diferença de médias para verificar a separação da amostra em 2 

grupos. 

A segunda parte apresenta a análise fatorial das percepções de práticas de RSC e 

do comprometimento organizacional, a fim de verificar o agrupamento das variáveis desses 

construtos. Foi realizada uma análise de confiabilidade para a escala de cada construto. 

A terceira parte expõe a análise fatorial confirmatória realizada em cada escala 

proveniente da análise fatorial exploratória, mostrando as trajetórias de cada construtos para 

as variáveis de medida e seus  índices de qualidade de ajustamento. 

A quarta parte exibe a modelagem de equações estruturais. Esta parte conta com 

dois modelos estruturais que procuram responder aos objetivos geral e específicos, com as 

trajetórias dos construtos para as variáveis de medida e os índices de qualidade de 

ajustamento. 

Finalmente, a quinta parte aplica a análise multigrupos com a finalidade de 

ampliar a discussão dos resultados, avaliando a diferença do modelo estrutural em 2 grupos:  a 

empresa de grande porte e as empresas de médio porte.   

4.1 Análise Descritiva e Inferencial das Variáveis do Estudo 
 

A caracterização dos respondentes apresenta as características dos empregados: 

gênero, idade, escolaridade, estado civil, existência de filhos, vínculo empregatício, tempo de 

empresa e tipo de cargo. A Tabela 2 apresenta a quantidade absoluta e em porcentagem dessas 

características. 
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Tabela 2 – Características dos Empregados 
Características Variáveis Quantidade % 

Gênero 

Masculino 420 77,9 

Feminino 116 21,5 

Missing 3 0,6 

Idade 

Entre 25 e 40 anos 227 42,1 

Menos de 25 anos 170 31,5 

Mais de 40 anos 135 25,0 

Missing 7 1,3 

Escolaridade 

Nível Médio 339 62,9 

Nível Fundamental 98 18,2 

Nível Superior 81 15,0 

Pós-Graduação 14 2,6 

Missing 7 1,3 

Estado Civil 

Casado(a) 282 52,3 

Solteiro(a) 231 42,9 

Divorciado(a) 18 3,3 

Viúvo(a) 5 0,9 

Missing 3 0,6 

Filhos 

Sim 280 51,9 

Não 252 46,8 

Missing 7 1,3 

Vínculo Empregatício 

Efetivo 500 92,8 

Temporário 24 4,5 

Terceirizado 7 1,3 

Missing 8 1,5 

Tempo de Empresa 

Mais de 10 anos 157 29,1 

Menos de 1 ano 106 19,7 

Entre 1 e 2 anos 105 19,5 

Entre 3 e 5 anos 88 16,3 

Entre 6 e 10 anos 69 12,8 

Missing 14 2,6 

Tipo de Cargo 

Operacional 474 88,0 

Gerencial 61 11,3 

Missing 4 0,7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Verifica-se que a grande maioria dos empregados respondentes são homens 

(77,9%), quase metade está na faixa etária dos 25 a 40 anos (42,1%), com nível médio de 

escolaridade (62,9%), mais da metade são casados (52,3%) e têm filhos (51,9%). 

Sobre as características profissionais, têm-se que quase todos empregados são 

efetivos (92,8%) e pertencem ao nível operacional (88%), que não gestores de nenhuma 

equipe. Sobre o tempo de empresa, percebe-se que a amostra se divide entre aqueles que estão 

com até 5 anos de empresa (55,5%) e aqueles com mais de 5 anos (41,9%). Ficando claro que 

a maior parte são de empregados que prestam seus serviços às empresas há mais de 10 anos 

(29,1%). 
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Estes respondentes, com características diversas, responderam ao questionário 

expondo suas percepções sobre as práticas de responsabilidade social corporativa que as 

empresas onde trabalham possuem. É válido ressaltar que não se trata de práticas que as 

empresas verdadeiramente possuem ou não, mas da visão que os empregados têm delas. A 

Tabela 3 apresenta as médias, em ordem decrescente, atribuídas pelos empregados a cada 

umas das práticas investigadas. 

Tabela 3 – Percepções das Práticas de Responsabilidade Social Corporativa 

Práticas de Responsabilidade Social Válidos Missings Média 
Desvio 
Padrão 

RSC12 Paga seus fornecedores regularmente. 531 8 4,42 0,947 
RSC10 Paga seus impostos de forma regular e contínua. 537 2 4,41 0,962 

RSC9 
Dá grande importância à satisfação do cliente com a 
qualidade dos produtos e serviços. 

533 6 4,40 1,051 

RSC1 
Adota um programa de saúde e segurança do 
trabalho. 

537 2 4,26 1,156 

RSC8 
Respeita os direitos do consumidor, além das 
exigências legais. 

533 6 4,19 1,085 

RSC11 Cumpre completamente e prontamente a legislação. 530 9 4,18 1,066 

RSC13 
Faz exigências sociais e ambientais a seus 
fornecedores. 

532 7 4,10 1,099 

RSC7 
Fornece informações completas e precisas sobre seus 
produtos aos clientes. 

527 12 4,06 1,251 

RSC15 
Implementa programas ambientais para minimizar o 
seu impacto negativo sobre o meio ambiente. 

539 0 3,96 1,394 

RSC16 
Participa de atividades que visam proteger e 
melhorar a qualidade do meio ambiente. 

538 1 3,96 1,366 

RSC14 
Contribui para campanhas e projetos que promovam 
o bem-estar da comunidade local. 

536 3 3,83 1,316 

RSC17 
Tem um plano de investimentos para evitar a 
degradação ambiental. 

534 5 3,78 1,347 

RSC3 
Tem uma política de encorajar os empregados a 
desenvolver suas habilidades e carreiras. 

536 3 3,60 1,435 

RSC2 
Financia os empregados que queiram adquirir 
treinamento adicional. 

531 8 3,59 1,315 

RSC4 
Implementa políticas flexíveis para garantir um bom 
equilíbrio entre vida privada e o trabalho para seus 
funcionários 

533 6 3,48 1,338 

RSC19 
Apoia organizações não governamentais (ONG's) 
que trabalham na solução de problemas sociais e 
ambientais. 

537 2 3,39 1,29 

RSC18 
Incentiva seus funcionários a participar de atividades 
voluntárias. 

534 5 3,29 1,446 

RSC6 
Toma decisões administrativas justas em relação aos 
empregados. 

523 16 3,23 1,414 

RSC5 
Está preocupada com as necessidades e desejos dos 
funcionários. 

534 5 3,07 1,429 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A Tabela 3 demonstra que os empregados percebem bem as práticas de RSC 

voltadas para os fornecedores, governo e clientes. Na visão dos empregados as empresas 

estabelecem boas relações principalmente com esses stakeholders. Entre as maiores médias 
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também estão as práticas de saúde e segurança do trabalho, apontada como uma prática 

voltada para o público interno e mais percebida por este público. 

Entretanto, as demais práticas voltadas para os empregados receberam as menores 

médias. Os funcionários atribuíram as menores médias às práticas que estão mais relacionadas 

a eles, demonstrando maior exigência em relação a essas práticas de RSC. Entre as menores 

médias também está a prática voltada para organizações não governamentais (ONG’s). Os 

empregados também tem baixa percepção sobre as práticas de RSC das empresas para esse 

público.  

Ao analisar as médias das percepções de práticas de RSC nos dois grupos de 

empresas: empresa de grande porte e empresas de médio porte - encontrou-se uma diferença 

entre elas. A empresa A apresentou maiores médias que as empresas B e C. Foi avaliado se 

essas diferenças eram nominais ou continham significância estatística. Para isso, realizou-se 

um Teste t. A Tabela 4 apresenta as médias, o desvio padrão e o erro das percepções de 

práticas de RSC em cada um dos grupos. 

Tabela 4 – Teste t das Práticas de Responsabilidade Social Corporativa 

 Grupo Quantidade Média Desvio Padrão Estatística t df Valor p 

RSC1 
Médio porte 218 3,69 1,386 

-9,320 304,091 0,000 Grande porte 321 4,65 0,751 

RSC2 
Médio porte 218 3,18 1,439 

-5,961 388,847 0,000 Grande porte 321 3,87 1,125 

RSC3 
Médio porte 218 2,93 1,513 

-9,217 387,051 0,000 Grande porte 321 4,05 1,174 

RSC4 
Médio porte 218 3,05 1,441 

-6,140 399,297 0,000 Grande porte 321 3,77 1,166 

RSC5 
Médio porte 218 2,71 1,474 

-4,885 434,365 0,000 Grande porte 321 3,32 1,334 

RSC6 
Médio porte 218 2,94 1,460 

-4,022 431,672 0,000 Grande porte 321 3,43 1,310 

RSC7 
Médio porte 218 3,58 1,397 

-7,342 362,782 0,000 Grande porte 321 4,39 0,994 

RSC8 
Médio porte 218 3,76 1,242 

-7,419 349,885 0,000 Grande porte 321 4,47 0,840 

RSC9 
Médio porte 218 3,95 1,269 

-7,904 311,808 0,000 Grande porte 321 4,70 0,719 

RSC10 
Médio porte 218 4,16 1,121 

-4,816 360,309 0,000 Grande porte 321 4,58 0,790 

RSC11 
Médio porte 218 3,79 1,216 

-6,775 355,464 0,000 Grande porte 321 4,44 0,841 

RSC12 
Médio porte 218 4,16 1,086 

-5,278 364,147 0,000 Grande porte 321 4,61 0,777 

RSC13 
Médio porte 218 3,54 1,230 

-9,987 336,522 0,000 Grande porte 321 4,48 0,786 

RSC14 
Médio porte 218 3,35 1,470 

-6,928 371,509 0,000 Grande porte 321 4,15 1,080 

RSC15 
Médio porte 218 2,92 1,471 

-16,134 294,709 0,000 Grande porte 321 4,67 0,753 
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RSC16 
Médio porte 218 2,98 1,467 

-15,323 294,989 0,000 Grande porte 321 4,63 0,752 

RSC17 
Médio porte 218 2,82 1,353 

-15,477 335,214 0,000 Grande porte 321 4,42 0,860 

RSC18 
Médio porte 218 2,63 1,436 

-9,349 423,171 0,000 Grande porte 321 3,75 1,255 

RSC19 
Médio porte 218 2,86 1,356 

-8,101 400,915 0,000 Grande porte 321 3,76 1,103 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Foi realizado o teste de Levene para avaliar a hipótese de que as variâncias nos 

dois grupos são iguais. Dado que, os valores p foram significativos em todas as práticas, 

utilizou-se o teste de Welsh, um variante do teste de Levene, que indica que as variâncias são 

significativamente diferentes. Dessa forma, a um nível de 95% de confiança, as diferenças 

dessas médias mostraram-se significativas. Portanto, a amostra pode-se dividir em dois 

grupos: empresa de grande porte (em que os empregados têm muita percepção das práticas de 

RSC) e empresas de médio porte (em que os empregados têm pouca percepção das práticas de 

RSC).  

As médias do Comprometimento Organizacional são apresentadas na Tabela 5. 

As maiores médias foram atribuídas às variáveis de comprometimento normativo e afetivo 

(CN4, CA5, CA3, CA6 e CN6). Tais variáveis tratam da forte relação que os empregados 

demonstram ter com a empresa na qual trabalham, envolvendo sentimento de lealdade e de 

pertencimento. Por outro lado, as piores médias foram conferidas, em geral às variáveis do 

comprometimento instrumental (CI4, CI5, CI2 e CI7) e uma variável de normativo (CN3), 

envolvendo um senso de comprometimento por falta de alternativas caso deixassem a 

empresa. 

Tabela 5 – Médias do Comprometimento Organizacional  

Comprometimento Organizacional Válidos Missings Média 
Desvio 

Padrão 
CN4 Esta empresa merece minha lealdade 534 5 3,84 1,361 

CA5 
Esta empresa tem um grande significado pessoal para 
mim 

531 8 3,76 1,333 

CA3 Eu me sinto como “parte da família” nesta empresa 534 5 3,69 1,375 

CA6 Eu sinto um forte senso de pertencer a esta empresa 534 5 3,68 1,307 

CN6 Eu devo muito a esta empresa 538 1 3,62 1,397 

CI1 
Seria muito difícil para eu deixar a esta empresa 
agora, mesmo se eu quisesse 

530 9 3,60 1,459 

CA4 
Eu me sinto emocionalmente vinculado a esta 
empresa 

538 1 3,59 1,356 

CI3 
Neste momento, ficar nesta empresa é uma questão 
de necessidade, tanto quanto de desejo 

536 3 3,46 1,418 

CN2 
Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que 
não seria certo deixar esta empresa agora 

532 7 3,44 1,432 
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CA2 
Eu realmente sinto os problemas desta empresa como 
se fossem meus 

531 8 3,38 1,368 

CA1 
Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha 
carreira a esta empresa  

536 3 3,34 1,452 

CN5 
Eu não deixaria esta empresa agora porque tenho um 
senso de obrigação com as pessoas daqui 

538 1 3,34 1,488 

CI6 

Eu continuo a trabalhar nesta empresa porque deixá-
la exigiria um sacrifício pessoal considerável e outra 
empresa não pode me dar todos os benefícios que eu 
tenho aqui 

539 0 3,15 1,482 

CN1 
Eu não sinto qualquer obrigação em permanecer 
nesta empresa (R) 

524 15 3,14 1,426 

CI7 
Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa 
empresa, eu poderia considerar trabalhar em outro 
lugar 

534 5 3,09 1,398 

CI2 
Se eu decidisse deixar esta empresa agora, minha 
vida ficaria bastante desestruturada 

539 0 3,03 1,526 

CN3 
Eu me sentiria culpado se deixasse esta empresa 
agora 

526 13 2,75 1,521 

CI5 
Uma das poucas consequências negativas de deixar 
esta empresa seria a escassez de alternativas 
disponíveis 

536 3 2,71 1,395 

CI4 
Eu acho que eu teria poucas alternativas se eu 
deixasse esta empresa 

530 9 2,59 1,48 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre as maiores médias do comprometimento organizacional estão a maioria 

das variáveis de comprometimento afetivo, algumas de comprometimento normativo e uma 

de comprometimento instrumental. Apesar de pertencer a dimensões diferentes do 

comprometimento, as variáveis com maiores médias refletem a sensação de pertencimento, 

obrigação e lealdade para com a empresa, sendo muito difícil deixá-la. 

As menores médias referem-se, na maioria, às variáveis do comprometimento 

instrumental. Esta dimensão do comprometimento trata de uma relação de dependência do 

empregado para com a empresa, diante dos custos de deixar a empresa. Também entre as 

menores médias há uma variável do comprometimento normativo, que trata do sentimento de 

culpa de deixar a empresa. 

Diante dos resultados da estatística descritiva, percebe-se que, apesar das 

percepções de práticas de RSC voltadas para empregados terem recebido as menores médias, 

o comprometimento afetivo apresentou médias relativamente altas. Segue-se, portanto, para a 

análise fatorial exploratória dos construtos da pesquisa. 
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4.2 Análise Fatorial Exploratória para Construção dos Indicadores dos Construtos 

 
Esta seção apresenta a análise fatorial, que objetiva agrupar, de forma 

exploratória, as variáveis de medidas do estudo. Na primeira parte tem-se a análise fatorial 

exploratória da percepção de práticas da RSC, enquanto a segunda parte mostra o 

agrupamento das variáveis do comprometimento organizacional. Nas duas partes é 

apresentada uma análise de confiabilidade para validar as dimensões surgidas na análise 

exploratória. 

Apesar dos instrumentos escolhidos serem de validade e confiabilidade 

amplamente aceita na literatura, decidiu-se realizar a análise fatorial exploratória por este 

estudo ter sido realizado em um ambiente institucionalmente diferente daqueles onde os 

instrumentos de RSC e CO foram validados. 

 

4.2.1 Análise Fatorial Exploratória da Percepção de Práticas de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) 

Para o construto percepção das práticas de RSC foi verificado que a análise 

fatorial utilizada de forma rotacionada ortogonalmente pelo método Varimax com base no 

critério do autovalor superior a 1, agrupou as 19 variáveis do construto em 3 fatores, 

diferentemente do que sugerida pela literatura. Os itens 1 e 13 apresentaram carga fatorial alta 

em 2 fatores, com diferença menor que 0,150. Portanto, esses itens fora retirados da análise 

sequencialmente, obtendo-se a estrutura fatorial exploratória apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6 – Análise Fatorial do Construto Práticas de Responsabilidade Social Corporativa 

Práticas de Responsabilidade Social 

Fatores 

RSC para 

empregados 

RSC para Clientes,  

Governo e Fornecedores 

RSC para Sociedade 

e Meio Ambiente 

RSC2 
Financia os empregados que queiram 

adquirir treinamento adicional. 
0,631   

RSC3 

Tem uma política de encorajar os 

empregados a desenvolver suas 

habilidades e carreiras. 

0,685  0,416 

RSC4 

Implementa políticas flexíveis para 

garantir um bom equilíbrio entre a 

vida privada e o trabalho para seus 

funcionários. 

0,565   

RSC5 
Está preocupada com as necessidades 

e desejos dos funcionários. 
0,814   

RSC6 
Toma decisões administrativas justas 

em relação aos empregados. 
0,774   

RSC7 Fornece informações completas e  0,608  
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precisas sobre seus produtos aos 

clientes. 

RSC8 Respeita os direitos do consumidor   0,669  

RSC9 

Dá grande importância à satisfação 

do cliente com a qualidade dos 

produtos e serviços 

 

0,646 

 

RSC10 
Paga seus impostos de forma regular 

e contínua 

 
0,790 

 

RSC11 
Cumpre completamente e 

prontamente a legislação 

 
0,627 

 

RSC12 Paga seus fornecedores regularmente  0,684  

RSC14 

Contribui para campanhas e projetos 

que promovam o bem-estar da 

comunidade local 

  

0,544 

RSC15 

Implementa programas ambientais 

para minimizar o seu impacto 

negativo sobre o meio ambiente 

  

0,795 

RSC16 

Participa de atividades que visam 

proteger e melhorar a qualidade do 

meio ambiente 

  

0,812 

RSC17 
Tem um plano de investimentos para 

evitar a degradação ambiental 

  
0,818 

RSC18 
Incentiva seus funcionários a 

participar de atividades voluntárias 

  
0,693 

RSC19 

Apoia organizações não 

governamentais (ONG’s) que 

trabalham na solução de problemas 

sociais e ambientais 

  

0,733 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Tal arranjo explica 61,4% da variância dos dados. Todas as comunalidades 

apresentaram-se acima de 0,4. O grau de explicação dos dados a partir dos fatores 

encontrados na análise fatorial foi de 0,918 - Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,918). Conforme 

foi visto, um KMO menor que 0,5 significa que os fatores encontrados na análise fatorial não 

descrevem satisfatoriamente as variações dos dados originais, o que não é o caso. O teste de 

esfericidade de Bartlett (qui-quadrado = 2558,373) apresentou-se significante (p=0,000), 

indicando que existe correlação suficiente entre as variáveis para a realização da análise. 

Logo, verifica-se que a análise fatorial é um método adequado para a análise do construto 

percepção das práticas de RSC. 

A Tabela 6 apresenta que as variáveis se agrupam em 3 fatores: percepção de 

práticas de RSC voltadas para empregados; percepção de práticas de RSC voltadas para 

clientes, governo e fornecedores; e percepção de práticas de RSC voltadas para sociedade e 
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meio ambiente. Para avaliar a qualidade desses agrupamentos, foi realizada uma análise de 

confiabilidade da escala.  

A análise de confiabilidade foi aplicada separadamente a cada fator do construto 

percepção de práticas de RSC, pois, como indica Field (2009), o α não deve ser usado como 

uma medida de “unidimensionalidade”. A Tabela 7 demonstra a correlação total corrigida, o 

Alfa de Cronbach se o item for excluído e o Alfa de Cronbach de cada fator. 

Tabela 7 – Análise de Confiabilidade do Construto Práticas de Responsabilidade Social 
Corporativa 

Práticas de Responsabilidade Social Correlação Total dos  

Itens Corrigidos 

Alfa de 

Cronbach se o 

Item for 

Excluído 

Alfa de 

Cronbach da 

Subescala 

RSC2 
Financia os empregados que queiram 

adquirir treinamento adicional. 0,563 0,810 0,827 

RSC3 

Tem uma política de encorajar os 

empregados a desenvolver suas 

habilidades e carreiras. 
0,679 0,776  

RSC4 

Implementa políticas flexíveis para 

garantir um bom equilíbrio entre a vida 

privada e o trabalho para seus 

funcionários. 

0,519 0,821  

RSC5 
Está preocupada com as necessidades e 

desejos dos funcionários. 0,719 0,764  

RSC6 
Toma decisões administrativas justas em 

relação aos empregados. 0,640 0,788  

RSC7 
Fornece informações completas e precisas 

sobre seus produtos aos clientes. 0,597 0,807 0,830 

RSC8 Respeita os direitos do consumidor  0,664 0,789  

RSC9 

Dá grande importância à satisfação do 

cliente com a qualidade dos produtos e 

serviços 
0,639 0,795  

RSC10 
Paga seus impostos de forma regular e 

contínua 0,609 0,802  

RSC11 
Cumpre completamente e prontamente a 

legislação 0,582 0,806  

RSC12 Paga seus fornecedores regularmente 0,537 0,815  

RSC14 

Contribui para campanhas e projetos que 

promovam o bem-estar da comunidade 

local 
0,590 0,903 0,901 

RSC15 

Implementa programas ambientais para 

minimizar o seu impacto negativo sobre o 

meio ambiente 
0,795 0,873  

RSC16 
Participa de atividades que visam proteger 

e melhorar a qualidade do meio ambiente 0,817 0,870  

RSC17 
Tem um plano de investimentos para 

evitar a degradação ambiental 0,793 0,874  
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RSC18 
Incentiva seus funcionários a participar de 

atividades voluntárias 0,695 0,890  

RSC19 

Apoia organizações não governamentais 

(ONG’s) que trabalham na solução de 

problemas sociais e ambientais 
0,697 0,888  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Com exceção do item 14, em todas as análises de confiabilidade os valores da 

coluna Correlação item-Total Corrigida ficaram acima de 0,3 e nenhum dos valores da coluna 

Alfa se o Item for Excluído ficaram maiores que os Alfa’s de Cronbach dos fatores. 

Entretanto, no item 14 a diferença entre o valor da coluna Alfa se o item for Retirado e o Alfa 

de Cronbach é insignificante (0,002), conforme defende Field (2009), o que não invalida o 

resultado. Assim, validam-se essas três dimensões. 

Os fatores surgidos na análise exploratória divergem um pouco dos fatores 

encontrados por Turker (2009a). Os fatores de percepção de práticas de RSC voltadas para 

empregados e percepção de práticas de RSC voltadas para stakeholders sociais e não sociais 

permaneceram inalterados, porém os fatores de percepção de práticas de RSC voltadas pra 

clientes e percepção de práticas de RSC voltadas para governo agruparam-se, incluindo 

também a percepção de práticas de RSC voltadas para fornecedores, fator criado para este 

estudo. O próximo tópico apresenta a análise fatorial exploratória do segundo construto desta 

pesquisa. 

 
4.2.2 Análise Fatorial Exploratória do Comprometimento Organizacional (CO) 

 

Para o construto percepção das práticas de CO, a análise fatorial, também 

utilizada de forma rotacionada ortogonalmente pelo método Varimax com base no critério do 

autovalor superior a 1, agrupou as 19 variáveis do construto em 2 fatores, diferentemente do 

que sugerida pela literatura.  

Este construto, no setor em que foi aplicada esta pesquisa, necessitou de ajustes 

para que as variáveis se agrupassem satisfatoriamente. A análise foi finalizada com 13 itens, 6 

foram eliminados (CI2, CN3, CI7, CN1_Inv, CN2, CN5) um a um, de acordo com o critérios 

de baixa comunalidade e/ou por apresentarem altos valores de cargas fatoriais em 2 fatores. 

Obtém-se, portanto, a estrutura fatorial exploratória do comprometimento organizacional 

apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Análise Fatorial do Construto Comprometimento Organizacional 

Comprometimento Organizacional 

Fatores 

Comprometimento  

Afetivo e Normativo 

Comprometimento  

Instrumental 

CA1 
Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha 

carreira a esta empresa 
0,781  

CA2 
Eu realmente sinto os problemas desta empresa 

como se fossem meus 
0,748  

CA3 
Eu me sinto como “parte da família” nesta 

empresa 
0,812  

CA4 
Eu me sinto emocionalmente vinculado a esta 

empresa 
0,836  

CA5 
Esta empresa tem um grande significado pessoal 

para mim 
0,822  

CA6 
Eu sinto um forte senso de pertencer a esta 

empresa 
0,872  

CN4 Esta empresa merece minha lealdade 0,582  

CN6 Eu devo muito a esta empresa 0,620  

CI1 
Seria muito difícil para eu deixar a esta empresa 

agora, mesmo se eu quisesse 
0,781  

CI3 
Neste momento, ficar nesta empresa é uma questão 

de necessidade, tanto quanto de desejo 
 0,648 

CI4 
Eu acho que eu teria poucas alternativas se eu 

deixasse esta empresa 
 0,825 

CI5 

Uma das poucas consequências negativas de 

deixar esta empresa seria a escassez de alternativas 

disponíveis 

 0,827 

CI6 

Eu continuo a trabalhar nesta empresa porque 

deixá-la exigiria um sacrifício pessoal 

considerável e outra empresa não pode me dar 

todos os benefícios que eu tenho aqui 

 0,674 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Esta disposição explica 63,4% da variância dos dados. Todas as comunalidades 

apresentaram-se acima de 0,4. O grau de explicação dos dados a partir dos fatores 

encontrados na análise fatorial foi de 0,929 - Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,929). O teste de 

esfericidade de Bartlett (qui-quadrado = 2558,373) apresentou-se significante (p=0,000), 

indicando que existe correlação suficiente entre as variáveis para a realização da análise. 

Logo, verifica-se que a análise fatorial é um método adequado para a análise do construto 

Comprometimento Organizacional no ambiente em que foi investigado. 

A Tabela 8 apresenta que todas as variáveis do comprometimento afetivo (CA1, 

CA2, CA3, CA4, CA5 e CA6) agrupam-se com duas variáveis do comprometimento 

normativo (CN4 e CN6) e uma variável do comprometimento instrumental (CI1). Enquanto 

que quatro variáveis do comprometimento instrumental (CI3, CI4, CI5 e CI6) juntam-se em 
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outro fator. Uma análise de confiabilidade foi realizada para avaliar a qualidade desses 

agrupamentos.  

A análise de confiabilidade foi aplicada separadamente a cada um dos dois fatores 

do comprometimento organizacional, para que o α não representasse uma medida de 

“unidimensionalidade”. A Tabela 9 demonstra a correlação total corrigida, o Alfa de 

Cronbach se o item for excluído e o Alfa de Cronbach de cada fator. 

Tabela 9 – Análise de Confiabilidade do Construto Comprometimento Organizacional 

Comprometimento Organizacional 

Correlação 

Total dos  

Itens 

Corrigidos 

Alfa de Cronbach 

se o Item for 

Excluído 

Alfa de 

Cronbach da 

Subescala 

CA1 Eu seria muito feliz em dedicar o resto da 

minha carreira a esta empresa 0,759 0,905 0,918 

CA2 Eu realmente sinto os problemas desta empresa 

como se fossem meus 0,687 0,910  

CA3 Eu me sinto como “parte da família” nesta 

empresa 0,765 0,905  

CA4 Eu me sinto emocionalmente vinculado a esta 

empresa 0,778 0,904  

CA5 Esta empresa tem um grande significado 

pessoal para mim 0,761 0,905  

CA6 Eu sinto um forte senso de pertencer a esta 

empresa 0,813 0,902  

CN4 Esta empresa merece minha lealdade 0,583 0,917  
CN6 Eu devo muito a esta empresa 0,624 0,914  
CI1 Seria muito difícil para eu deixar a esta 

empresa agora, mesmo se eu quisesse 0,636 0,914  

CI3 Neste momento, ficar nesta empresa é uma 

questão de necessidade, tanto quanto de desejo 0,472 0,761 0,768 

CI4 Eu acho que eu teria poucas alternativas se eu 

deixasse esta empresa 0,641 0,671  

CI5 Uma das poucas consequências negativas de 

deixar esta empresa seria a escassez de 

alternativas disponíveis 
0,608 0,692  

CI6 Eu continuo a trabalhar nesta empresa porque 

deixá-la exigiria um sacrifício pessoal 

considerável e outra empresa não pode me dar 

todos os benefícios que eu tenho aqui 

0,556 0,719  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Em todas as análises de confiabilidade os valores da coluna Correlação Total dos 

Itens Corrigidos ficaram acima de 0,3 e nenhum dos valores da coluna Alfa se o Item for 

Excluído ficaram maiores que os Alfa’s de Cronbach dos fatores. Apesar de apresentar-se 
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confiável, esta divisão difere da estrutura indicada por Meyer e Allen (1997). Nesta pesquisa 

o primeiro item da subescala de Comprometimento Instrumental e 2 itens da subescala de 

Comprometimento Normativo agrupam-se com todas os itens do Comprometimento Afetivo.  

A tentativa de agrupar as variáveis de comprometimento organizacional em três 

fatores não se mostrou satisfatória, pois apresentou baixa variância dos dados. Nessa tentativa, 

o primeiro item da escala do comprometimento instrumental agrupou-se novamente com a 

escala de comprometimento afetivo e muitos itens do comprometimento normativo tinham 

altas cargas fatoriais em 2 fatores. Assim, no contexto em que foi realizado este estudo, 

optou-se por aceitar que o Comprometimento Organizacional tem duas dimensões: 

comprometimento afetivo/normativo e comprometimento instrumental. 

Após a apresentação dos agrupamentos provenientes da análise fatorial 

exploratória, segue-se para a análise confirmatória desses fatores. A próxima seção apresenta 

os modelos de medida de cada construto, a fim de confirmar os agrupamentos apresentados 

nesta seção. 

4.3 Análise Fatorial Confirmatória (AFC) 
 

Esta seção apresenta a análise fatorial confirmatória, que objetiva confirmar 

estatisticamente os agrupamentos encontrados pela análise fatorial exploratória. Na primeira 

parte tem-se a análise fatorial confirmatória da percepção de práticas da RSC, enquanto a 

segunda parte mostra a confirmação dos agrupamentos das variáveis do comprometimento 

organizacional. Cada um dos modelos de medida é acompanhado dos resultados dos 

relacionamentos entre as variáveis de medida e os fatores e os índices de qualidade do 

ajustamento. Os modelos foram construídos em primeira e em segunda ordem, a fim de 

responder os objetivos desta pesquisa. 

As análises fatoriais desenvolvidas foram utilizadas para a composição das 

variáveis de medida do modelo. Foram realizadas todas as etapas propostas em Marôco 

(2010) para a AFC. A primeira parte demonstra os resultados da confirmação dos fatores de 

Percepção das Práticas de RSC. 

 
4.3.1 Análise Fatorial Confirmatória da Percepção das Práticas de Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) 
 

O modelo de medida foi especificado e identificado. Os coeficientes foram 

estimados através do método de máxima verossimilhança e a avaliação do ajustamento do 
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modelo foi realizada através da verificação das medidas mais utilizadas, conforme Marôco 

(2010). O modelo apresentou altos valores dos índices de modificação entre os erros e10 e 

e12; e18 e e19; logo, foram construídas trajetórias de covariâncias entre esses erros, para 

melhorar o ajustamento do modelo. A Figura 5 apresenta o modelo de medida, que se 

apresentou identificado, com a estimação dos coeficientes padronizados. 

Figura 5 - Modelo de Medida de 1ª ordem da Percepção das Práticas de RSC 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Como medida de análise da significância de cada parâmetro especificado, adotou-

se o teste do critical ratio (CR), obtido pela divisão da estimativa não-padronizada do 

parâmetro dividida pelo seu erro padrão. Para ser considerado significativo, o teste precisa ser 

maior que |1,96|, a um nível de significância de 0,05. As cargas fatoriais padronizadas 

(coeficientes de regressão), o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p-

value são apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Resultados do Modelo de Medida de 1ª ordem da Percepção das Práticas de RSC 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

RSC6_1 <--- RSC_Empreg 0,964 0,726 0,87 11,036 *** 

RSC5_1 <--- RSC_Empreg 1,000 0,726    

RSC4_1 <--- RSC_Empreg 0,916 0,700 0,86 10,638 *** 

RSC3_1 <--- RSC_Empreg 1,155 0,835 0,92 12,590 *** 

RSC2_1 <--- RSC_Empreg 0,811 0,643 0,83 9,774 *** 

RSC12_1 <--- RSC_CliGovFor 0,999 0,610 0,93 10,774 *** 

RSC11_1 <--- RSC_CliGovFor 1,244 0,689 0,146 8,535 *** 

RSC10_1 <--- RSC_CliGovFor 1,000 0,596    

RSC9_1 <--- RSC_CliGovFor 1,313 0,740 0,147 8,942 *** 

RSC8_1 <--- RSC_CliGovFor 1,235 0,698 0,143 8,607 *** 

RSC7_1 <--- RSC_CliGovFor 1,370 0,676 0,163 8,423 *** 

RSC18_1 <--- RSC_SocAmb 0,794 0,650 0,067 11,776 *** 

RSC17_1 <--- RSC_SocAmb 1,000 0,869    

RSC16_1 <--- RSC_SocAmb 1,070 0,899 0,054 19,769 *** 

RSC15_1 <--- RSC_SocAmb 1,041 0,842 0,059 17,590 *** 

RSC14_1 <--- RSC_SocAmb 0,799 0,692 0,062 12,881 *** 

RSC19_1 <--- RSC_SocAmb 0,710 0,649 0,060 11,749 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Todos os construtos e variáveis de medida apresentaram relacionamentos 

significantes e todos os valores de CR enquadram-se no parâmetro desejado (>1,96) o que é 

importante para a validade das hipóteses. Destaca-se ainda, os sinais das cargas fatoriais 

padronizadas positivos. Com relação a qualidade do ajuste do modelo, a Tabela 11 apresenta 

os índices de ajustamento encontrados.  

Tabela 11 – Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Medida de 1ª ordem da 
Percepção das Práticas de RSC 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 335,385 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,942 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,911 

- 

0,894 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

- 

0,764 

RMSEA > 0.10 – Ajustamento inaceitável 0,087 (p=0,000) 
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(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

447,385 

455,750 

1,727 

1,760 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conforme se observa, as medidas de ajuste do modelo mostram-se satisfatórias, 

indicando que o modelo tem bom ajustamento. Em relação à validade dos construtos, foram 

calculadas a confiabilidade e a variância extraída de cada um destes, sendo seus resultados 

apresentados na Tabela 12.  

Tabela 12 – Validade dos fatores da Percepção das Práticas de RSC 
Construto Critério Valor desejável Valor obtido 

RSC_Emp 
Confiabilidade ≥ 0,70 0,90 

Variância Extraída > 0,58 0,65 

RSC_CliGovFor 
Confiabilidade ≥ 0,70 0,90 

Variância Extraída > 0,58 0,60 

RSC_SocAmb 
Confiabilidade ≥ 0,70 0,94 

Variância Extraída > 0,50 0,72 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

Os três fatores demonstram confiabilidade, valores maiores de 0,5. As variâncias 

extraídas também mostraram-se satisfatórias, pois foram maiores que o quadrado das 

correlações dos construtos (r1² = 0,76² = 0,58; r2² = 0,71²=0,50; r3² =0,71²=0,50).  

A partir da análise de todos os resultados obtidos com o modelo de 1ª ordem da 

Percepção das Práticas de RSC, apresentados na Tabela 12, verifica-se que todos os resultados 

deste foram favoráveis. Entretanto, as covariâncias entre os 3 fatores de RSC mostraram-se 

significativas, indicando a necessidade de construir um modelo de 2ª ordem. A Figura 6 

apresenta esse modelo com um fator geral de Responsabilidade Social Corporativa. 
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Figura 6 - Modelo de Medida de 2ª ordem da Percepção das Práticas de RSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

As cargas fatoriais padronizadas (coeficientes de regressão), o valor do critical 

ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p são apresentadas na Tabela 13. 

Tabela 13 - Resultados do Modelo de Medida de 2ª ordem da Percepção das Práticas de RSC 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

RSC_Empreg <--- RSC 1,000 0,890    

RSC_CliGovFor <--- RSC 0,520 0,875 0,057 9,184 *** 

RSC_SocAmb <--- RSC 0,969 0,818 0,074 13,048 *** 

RSC6_1 <--- RSC_Empreg 0,926 0,736 0,070 13,284 *** 

RSC5_1 <--- RSC_Empreg 1,000 0,751    



75 
 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

RSC4_1 <--- RSC_Empreg 0,879 0,709 0,070 12,617 *** 

RSC3_1 <--- RSC_Empreg 1,107 0,840 0.069 16,129 *** 

RSC2_1 <--- RSC_Empreg 0,777 0,652 0,069 11,293 *** 

RSC12_1 <--- RSC_CliGovFor 0,998 0,625 0,091 10,966 *** 

RSC11_1 <--- RSC_CliGovFor 1,244 0,695 0,143 8,721 *** 

RSC10_1 <--- RSC_CliGovFor 1,000 0,603    

RSC9_1 <--- RSC_CliGovFor 1,310 0,745 0,144 9,129 *** 

RSC8_1 <--- RSC_CliGovFor 1,236 0,705 0,140 8,800 *** 

RSC7_1 <--- RSC_CliGovFor 1,371 0,683 0,159 8,610 *** 

RSC18_1 <--- RSC_SocAmb 0,794 0,656 0,066 11,988 *** 

RSC17_1 <--- RSC_SocAmb 1,000 0,872    

RSC16_1 <--- RSC_SocAmb 1,070 0,902 0,053 20,118 *** 

RSC15_1 <--- RSC_SocAmb 1,041 0,845 0,058 17,890 *** 

RSC14_1 <--- RSC_SocAmb 0,799 0,697 0,061 13,097 *** 

RSC19_1 <--- RSC_SocAmb 0,710 0,654 0,059 11,951 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Também no modelo de 2ª ordem todos os construtos e variáveis de medida 

apresentaram relacionamentos significantes e todos os valores de CR enquadram-se no 

parâmetro desejado (>1,96). Todos os sinais das cargas fatoriais padronizadas foram 

positivos. Com relação a qualidade do ajuste do modelo, a Tabela 14 apresenta os índices de 

ajustamento encontrados.  

Tabela 14 - Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Medida de 1ª ordem da 
Percepção das Práticas de RSC 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 336,387 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,925 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,911 

- 

0,895 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

- 

0,770 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,086 (p=0,000) 
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AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

446,387 

454,603 

1,724 

1,755 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
No modelo de 2ª ordem, conforme se observa as medidas de ajuste do modelo, 

mostrou-se satisfatório, indicando que o modelo também está bem ajustado. O modelo de 2ª 

ordem apresenta-se razoavelmente melhor que o modelo de 1ª ordem, segundo os índices 

comparativos de ajustamento. Dessa forma, têm-se 2 modelos bem ajustados da percepção das 

práticas de RSC. A próxima seção mostra os modelos de medida do Comprometimento 

Organizacional. 

4.3.2. Análise Fatorial Confirmatória do Comprometimento Organizacional 
 

O modelo de medida do construto Comprometimento Organizacional também foi 

especificado e identificado. Os coeficientes foram estimados através do método de máxima 

verossimilhança e a avaliação do ajustamento do modelo foi realizada através da verificação 

das medidas mais utilizadas, conforme Marôco (2010). O modelo não apresentou valores altos 

dos índices de modificação dos erros, diferentemente do primeiro construto, logo não foi 

preciso construir covariâncias entre os erros variáveis desse modelo. A Figura 7 apresenta o 

modelo de medida com a estimação dos coeficientes padronizados. 
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Figura 7 – Modelo de Medida de 1ª ordem do Comprometimento Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora 

Os resultados deste modelo, composto pelas cargas fatoriais padronizadas 

(coeficientes de regressão), o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p, 

são apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Resultados do Modelo de Medida de 1ª ordem do Comprometimento 
Organizacional 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,023 0,800 0,066 15,440 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 0,882 0,721 0,067 13,259 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,010 0,810 0,064 15,754 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 0,960 0,795 0,063 15,294 *** 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 0,941 0,800 0,061 15,439 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,841    

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,733 0,606 0,070 10,544 *** 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 0,812 0,636 0,072 11,204 *** 

CI1_1 <--- CompAfetNorm 0,923 0,687 0,074 12,404 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,779 0,515 0,111 7,039 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,175 0,769 0,124 9,449 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,696    

CI6_1 <--- CompInstr 1,044 0,655 0,121 8,627 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Todos os construtos e variáveis de medida apresentaram relacionamentos 

significantes e todos os valores de CR atendem o parâmetro desejado (>1,96). Com relação a 

qualidade do ajuste do modelo, a Tabela 16 apresenta os índices encontrados.  

Tabela 16 - Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Medida de 1ª ordem do 
Comprometimento Organizacional 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 143,832 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,246 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,953 

0,918 

0,942 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

0,646 

0,782 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,069 (p=0,019) 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

197,732 

200,818 

0,763 

0,775 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conforme se observa as medidas de ajuste do modelo mostram-se satisfatórias, 

indicando que o modelo está bem ajustado. Em relação à validade dos construtos, foram 
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calculadas a confiabilidade e a variância extraída de cada um destes, sendo seus resultados 

apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17 – Validade dos fatores da Percepção das Práticas de RSC 
Construto Critério Valor desejável Valor obtido 

CompAfetNorm 
Confiabilidade ≥ 0,70 0,95 

Variância Extraída > 0,31 0,68 

CompInstr 
Confiabilidade ≥ 0,70 0,84 

Variância Extraída > 0,31 0,57 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 17, verifica-se que as duas variáveis latentes têm 

confiabilidade aceitável. As variâncias extraídas também mostraram-se satisfatórias, pois 

foram maiores que o quadrado da correlação entre os construtos (r1² = 0,56² = 0,31). 

A partir da análise de todos os resultados obtidos com o modelo de 1ª ordem do 

Comprometimento Organizacional, confere-se que todos os resultados deste foram favoráveis. 

Entretanto, assim como no construto de percepção das práticas de RSC, as covariâncias entre 

as 2 variáveis latentes de CO mostraram-se significativas, portanto construiu-se um modelo de 

segunda ordem. A Figura 8 apresenta esse modelo com um fator geral de Comprometimento 

Organizacional. 
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Figura 8 - Modelo de Medida de 2ª ordem do Comprometimento Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

As cargas fatoriais padronizadas (coeficientes de regressão), o valor do critical 

ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p-value são apresentadas na Tabela 18. 

Tabele 18 - Resultados do Modelo de Medida de 2ª ordem do Comprometimento 
Organizacional 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CompAfetNorm <--- CO 1,000 0,890    

CompInstr <--- CO 0,592 0,625 0,098 6,056 *** 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,023 0,800 0,066 15,440 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 0,882 0,721 0,067 13,259 *** 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,010 0,810 0,064 15,754 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 0,960 0,795 0,063 15,294 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 0,941 0,800 0,061 15,439 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,841    

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,733 0,606 0,070 10,544 *** 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 0,812 0,636 0,072 11,204 *** 

CI1_1 <--- CompAfetNorm 0,923 0,687 0,074 12,404 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,779 0,515 0,111 7,039 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,175 0,769 0,124 9,449 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,696    

CI6_1 <--- CompInstr 1,044 0,655 0,121 8,627 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Mais uma vez todos os construtos e variáveis de medida apresentaram 

relacionamentos significantes e todos os valores de CR superam o parâmetro desejado 

(>1,96). Destaca-se ainda, o sinal das cargas fatoriais padronizadas, todos foram positivos, 

conforme proposto nas hipóteses deste trabalho. Com relação a qualidade do ajuste do 

modelo, a Tabela 19 apresenta os índices encontrados.  

Tabela 19 - Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Medida de 2ª ordem do 
Comprometimento Organizacional 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 143,732 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,246 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,953 

0,918 

0,942 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

0,646 

0,782 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,069 (p=0,019) 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

197,732 

200,818 

0,763 

0,775 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Este modelo também apresenta bom ajustamento. Após a apresentação de quatro 

modelos de medidas dos dois construtos investigados neste estudo, pode-se passar para a 

análise de modelagem de equações estruturais que agregará estes dois construtos para avaliar 

a influência que um exerce sobre o outro. 

 

4.4 Modelagem de Equações Estruturais 
 

O modelo teórico proposto neste trabalho foi verificado com a utilização da 

modelagem de equações estruturais. As análises fatoriais desenvolvidas nas seções anteriores 

foram utilizadas para a composição das variáveis de medida do modelo. Foram realizadas 

todas as etapas propostas por Marôco (2010). 

Nesse sentido, o modelo foi especificado e identificado. Os coeficientes foram 

estimados através do método de máxima verossimilhança e a avaliação do ajustamento do 

modelo foi realizada através da verificação das medidas. A Figura 9 apresenta o modelo de 

equações estruturais com modelos de medida de 2ª ordem da percepção das práticas de RSC e 

do comprometimento organizacional, com as cargas fatoriais padronizadas. 

 

Figura 9 – Modelo de Equações Estruturais de 2ª Ordem de RSC e CO 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim como nos modelos de medida, a medida de análise da significância de cada 

parâmetro especificado foi o teste do critical ratio (CR), obtido pela divisão da estimativa 

não-padronizada do parâmetro dividida pelo seu erro padrão. As cargas fatoriais padronizadas 

(coeficientes de regressão), o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p-

value do modelo são apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 - Resultados do Modelo de Equações Estruturais de 2ª Ordem de RSC e CO 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CompAfetNorm <--- CO 1,000 0,890    

CompInstr <--- CO 0,592 0,625 0,098 6,056 *** 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,023 0,800 0,066 15,440 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 0,882 0,721 0,067 13,259 *** 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,010 0,810 0,064 15,754 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 0,960 0,795 0,063 15,294 *** 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 0,941 0,800 0,061 15,439 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,841    

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,733 0,606 0,070 10,544 *** 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 0,812 0,636 0,072 11,204 *** 

CI1_1 <--- CompAfetNorm 0,923 0,687 0,074 12,404 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,779 0,515 0,111 7,039 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,175 0,769 0,124 9,449 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,696    

CI6_1 <--- CompInstr 1,044 0,655 0,121 8,627 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Todos os construtos e variáveis de medida apresentaram relacionamentos 

significantes e todos os valores de CR foram maiores que 1,96. Destaca-se ainda, o sinal das 

cargas fatoriais padronizadas, todos foram positivos, conforme proposto nas hipóteses deste 

trabalho. Com relação a qualidade do ajuste do modelo, a Tabela 21 apresenta os índices de 

ajustamento encontrados.  

Tabela 21 - Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Equações Estruturais de 2ª 
Ordem de RSC e CO 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 1016,920 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,562 

CFI 

GFI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

0,930 

0,884 
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TLI [0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,923 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

0,754 

0,849 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,054 (p=0,059) 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

1152,920 

1161,235 

2,143 

2,158 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conforme se observa na Tabela 21, todas as medidas de ajuste do modelo foram 

satisfatórias, o que indica que o modelo está bem ajustado. Com a avaliação dos resultados do 

modelo de equações estruturais, os índices de modificação e a validade dos construtos, 

conclui-se que a percepção das práticas de RSC exerce influência sobre o Comprometimento 

Organizacional. Este resultado responde ao objetivo geral deste estudo, confirmando tal 

relação entre os construtos.  

Entretanto, julga-se necessário ampliar a análise e avaliar o impacto de cada 

dimensão de percepção de práticas de RSC sob cada dimensão de Comprometimento 

Organizacional, a fim de investigar que práticas podem ser percebidas pelos empregados 

como maiores influenciadoras de seu comprometimento. Para isso, foi construído um segundo 

modelo de equações estruturais, apresentado a seguir. 

Assim como no modelo anterior, o modelo foi especificado e identificado. Os 

coeficientes foram estimados através do método de máxima verossimilhança e a avaliação do 

ajustamento do modelo foi realizada através da verificação das medidas. A Figura 10 

apresenta as trajetórias de influência de cada uma das variáveis latentes de percepção de 

práticas de RSC sobre o comprometimento afetivo/normativo e o comprometimento 

instrumental.  
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Figura 10 - Modelo de Equações Estruturais de 1ª Ordem de RSC e CO 

Fonte: Elaborado pela autora 

Também neste modelo, a medida de análise da significância de cada parâmetro 

especificado foi o teste do critical ratio (CR), obtido pela divisão da estimativa não-

padronizada do parâmetro dividida pelo seu erro padrão. As cargas fatoriais padronizadas 

(coeficientes de regressão), o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p-

value são apresentadas na Tabela 22. 

Tabela 22 - Resultados do Modelo de Equações Estruturais de 1ª Ordem de RSC e CO 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CompAfetNorm <--- RSC_Emp 0,527 0,640 0,067 7,781 *** 

CompInstr <--- RSC_Emp 0,474 0,512 0,086 5,511 *** 

CompAfetNorm <--- RSC_CliGovFor 0,255 0,161 0,118 2,160 0,031** 

CompInstr <--- RSC_CliGovFor -0,143 -0,081 0,167 -0,860 0,390 

CompAfetNorm <--- RSC_SocAmb -0,101 -0,130 0,052 -1,963 0,050** 

CompInstr <--- RSC_SocAmb -0,032 -0,037 0,072 -0,447 0,655 

RSC6_1 <--- RSC_Emp 0,929 0,727 0,055 16,806 *** 

RSC5_1 <--- RSC_Emp 1,000 0,767    

RSC4_1 <--- RSC_Emp 0,790 0,648 0,053 14,799 *** 

RSC3_1 <--- RSC_Emp 1,038 0,791 0,056 18,426 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

RSC2_1 <--- RSC_Emp 0,733 0,613 0,053 13,933 *** 

RSC11_1 <--- RSC_CliGovFor 1,241 0,667 0,104 11,954 *** 

RSC10_1 <--- RSC_CliGovFor 1,000 0,591    

RSC9_1 <--- RSC_CliGovFor 1,364 0,741 0,107 12,807 *** 

RSC8_1 <--- RSC_CliGovFor 1,391 0,732 1,109 12,708 *** 

RSC7_1 <--- RSC_CliGovFor 1,494 0,686 1,123 12,184 *** 

RSC12_1 <--- RSC_CliGovFor 0,956 0,577 0,069 13,810 *** 

RSC18_1 <--- RSC_SocAmb 0,835 0,668 0,048 17,491 *** 

RSC17_1 <--- RSC_SocAmb 1,000 0,858    

RSC16_1 <--- RSC_SocAmb 1,069 0,901 0,038 28,019 *** 

RSC15_1 <--- RSC_SocAmb 1,046 0,863 0,040 26,015 *** 

RSC14_1 <--- RSC_SocAmb 0,744 0,652 0,044 16,960 *** 

RSC19_1 <--- RSC_SocAmb 0,740 0,661 0,043 17,258 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,759 0,542 0,070 10,860 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,119 0,770 0,079 14,084 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,726    

CI6_1 <--- CompInstr 0,973 0,663 0,075 12,947 *** 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,276 0,792 0,081 15,719 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 1,093 0,723 0,075 14,620 *** 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,231 0,808 0,077 15,967 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 1,245 0,825 0,077 16,223 *** 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 1,180 0,801 0,074 15,886 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,240 0,856 0,074 16,682 *** 

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,907 0,601 0,072 12,524 *** 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,644    

CI1_1 <--- CompAfetNorm 1,080 0,670 0,079 13,740 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Diferentemente, de todos os outros modelos apresentados anteriormente, este 

modelo apresenta valores de CR menores que |1,96| e valores de p-value não significantes. O 

modelo apresentou que as variáveis latentes de percepção de práticas de RSC voltadas para os 

empregados e para os clientes, governo e fornecedores impactam positiva e significativamente 

o comprometimento afetivo/normativo, enquanto que a percepção de práticas de RSC 

voltadas para a sociedade e meio ambiente impacta negativa e significativamente o 

comprometimento afetivo/normativo. A percepção de práticas de RSC voltadas para 
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empregados também impacta positiva e significativamente o comprometimento instrumental, 

que não é significativamente impactado pela percepção de práticas de RSC voltadas para 

clientes, governo e fornecedores e pela percepção de práticas de RSC voltadas para a 

sociedade e meio ambiente. Com relação à qualidade do ajuste do modelo, a Tabela 23 

apresenta os índices de ajustamento encontrados.  

Tabela 23 - Índices de qualidade de ajustamento do Modelo de Equações Estruturais de 1ª 
Ordem de RSC e CO 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 1064,054 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

2,701 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,924 

0,882 

0,917 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

0,747 

0,837 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,056 (p=0,006) 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

1206,054 

1214,736 

2,242 

2,258 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Apesar de os índices comparativos de ajustamento demonstrarem que o modelo 1 

é melhor que o modelo 2, este último também demonstra boa qualidade de ajustamento. Este 

resultado responde aos objetivos específicos do estudo e, por permitir uma análise mais ampla 

sobre a influência da percepção de práticas de RSC sobre o comprometimento organizacional, 

será utilizado para a análise multigrupos.  

4.5 Análise Multigrupos 

A fim de aprofundar a análise do impacto da percepção das práticas de RSC no 

comprometimento organizacional, foi avaliado se o modelo estrutural 2 se comporta de 

maneira diferente entre os dois grupos de empresas: a empresa de grande porte, que 

apresentou maiores médias de percepção de práticas de RSC, e as empresas de médio porte, 

que apresentara as menores médias, a partir de uma análise multigrupos.  
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Como exposto anteriormente, a análise multigrupos se dá em duas etapas. 

Primeiramente será analisado o modelo estrutural em cada grupo individualmente, onde os 

parâmetros são livres e as estatísticas X² são aditivas. A Figura 11 apresenta as estimativas 

estandardizadas do modelo pelos diferentes grupos. 

Figura 11 – Análise Multigrupos do Modelo de Equações Estruturais de 1ª Ordem de RSC e 

CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As cargas fatoriais padronizadas (coeficientes de regressão), o valor do critical 

ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p-value do modelo são apresentadas na Tabela 

24. Primeiro são apresentados os resultados do modelo no grupo de empresas de médio e da 

empresa de grande porte. 

Tabela 24 - Resultados da Análise Multigrupos do Modelo de Equações Estruturais de 1ª 
Ordem de RSC e CO 

Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

Grupo Empresas de Médio Porte  

CompAfetNorm <--- RSC_Emp 0,168 0,191 0,095 1,764 0,078* 

CompInstr <--- RSC_Emp -0,029 -0,033 0,118 -0,245 0,807 

CompAfetNorm <--- RSC_CliGovFor 0,450 0,279 0,173 2,605 0,009*** 

CompInstr <--- RSC_CliGovFor 0,220 0,139 0,205 1,075 0,282 

CompAfetNorm <--- RSC_SocAmb 0,240 0,267 0,090 2,671 0,008*** 

CompInstr <--- RSC_SocAmb 0,325 0,367 0,114 2,863 0,004*** 

RSC6_1 <--- RSC_Emp 0,955 0,738 0,089 10,690 *** 

RSC5_1 <--- RSC_Emp 1,000 0,766    

RSC4_1 <--- RSC_Emp 0,737 0,577 0,090 8,210 *** 

RSC3_1 <--- RSC_Emp 1,098 0,819 0,092 11,877 *** 

RSC2_1 <--- RSC_Emp 0,770 0,604 0,089 8,616 *** 

RSC11_1 <--- RSC_CliGovFor 1,150 0,582 0,180 6,374 *** 

RSC10_1 <--- RSC_CliGovFor 1,000 0,549    

RSC9_1 <--- RSC_CliGovFor 1,431 0,695 0,202 7,092 *** 

RSC8_1 <--- RSC_CliGovFor 1,387 0,688 0,197 7,055 *** 

RSC7_1 <--- RSC_CliGovFor 1,604 0,707 0,224 7,160 *** 

RSC12_1 <--- RSC_CliGovFor 0,990 0,561 0,116 8,501 *** 

RSC18_1 <--- RSC_SocAmb 0,872 0,671 0,083 10,539 *** 

RSC17_1 <--- RSC_SocAmb 1,000 0,816    

RSC16_1 <--- RSC_SocAmb 1,144 0,861 0,078 14,695 *** 

RSC15_1 <--- RSC_SocAmb 1,099 0,825 0,079 13,872 *** 

RSC14_1 <--- RSC_SocAmb 0,880 0,661 0,085 10,383 *** 

RSC19_1 <--- RSC_SocAmb 0,781 0,636 0,079 9,866 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,912 0,602 0,125 7,285 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,142 0,756 0,136 8,422 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,691    

CI6_1 <--- CompInstr 0,989 0,643 0,129 7,670 *** 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,187 0,768 0,111 10,728 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 0,965 0,700 0,098 9,821 *** 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,224 0,820 0,107 11,419 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 1,224 0,832 0,106 11,585 *** 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 1,187 0,831 0,103 11,567 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,197 0,865 0,100 12,007 *** 

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,831 0,583 0,101 8,227 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

Fatorial 

Carga 

fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. 
P-

valor 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,698    

CI1_1 <--- CompAfetNorm 1,038 0,691 0,107 9,697 *** 

Grupo Empresa de Grande Porte  

CompAfetNorm <--- RSC_Emp 0,547 0,678 ,076 7,212 *** 

CompInstr <--- RSC_Emp 0,571 0,601 0,101 5,673 *** 

CompAfetNorm <--- RSC_CliGovFor 0,178 0,102 0,133 1,337 0,181 

CompInstr <--- RSC_CliGovFor -0,438 -0,212 0,213 -2,059 0,039** 

CompAfetNorm <--- RSC_SocAmb 0,055 0,037 0,114 0,479 0,632 

CompInstr <--- RSC_SocAmb 0,229 0,131 0,177 1,292 0,196 

RSC6_1 <--- RSC_Emp 0,928 0,749 0,068 13,653 *** 

RSC5_1 <--- RSC_Emp 1,000 0,792    

RSC4_1 <--- RSC_Emp 0,682 0,618 0,062 10,976 *** 

RSC3_1 <--- RSC_Emp 0,763 0,687 0,062 12,371 *** 

RSC2_1 <--- RSC_Emp 0,573 0,538 0,061 9,424 *** 

RSC11_1 <--- RSC_CliGovFor 1,200 0,692 0,127 9,456 *** 

RSC10_1 <--- RSC_CliGovFor 1,000 0,614    

RSC9_1 <--- RSC_CliGovFor 1,038 0,700 0,109 9,526 *** 

RSC8_1 <--- RSC_CliGovFor 1,220 0,704 0,128 9,565 *** 

RSC7_1 <--- RSC_CliGovFor 1,079 0,526 0,140 7,714 *** 

RSC12_1 <--- RSC_CliGovFor 0,852 0,532 0,094 9,092 *** 

RSC18_1 <--- RSC_SocAmb 1,296 0,594 0,143 9,046 *** 

RSC17_1 <--- RSC_SocAmb 1,000 0,669    

RSC16_1 <--- RSC_SocAmb 0,947 0,725 0,088 10,759 *** 

RSC15_1 <--- RSC_SocAmb 0,803 0,614 0,085 9,398 *** 

RSC14_1 <--- RSC_SocAmb 1,259 0,671 0,124 10,120 *** 

RSC19_1 <--- RSC_SocAmb 1,294 0,676 0,128 10,131 *** 

CI3_1 <--- CompInstr 0,701 0,514 0,086 8,114 *** 

CI4_1 <--- CompInstr 1,135 0,779 0,099 11,418 *** 

CI5_1 <--- CompInstr 1,000 0,729    

CI6_1 <--- CompInstr 1,010 0,690 0,095 10,596 *** 

CA1_1 <--- CompAfetNorm 1,321 0,811 0,112 11,762 *** 

CA2_1 <--- CompAfetNorm 1,185 0,746 0,107 11,076 *** 

CA3_1 <--- CompAfetNorm 1,181 0,791 0,102 11,551 *** 

CA4_1 <--- CompAfetNorm 1,215 0,815 0,103 11,795 *** 

CA5_1 <--- CompAfetNorm 1,132 0,773 0,100 11,364 *** 

CA6_1 <--- CompAfetNorm 1,248 0,853 0,103 12,171 *** 

CN4_1 <--- CompAfetNorm 0,958 0,621 0,100 9,609 *** 

CN6_1 <--- CompAfetNorm 1,000 0,618    

CI1_1 <--- CompAfetNorm 1,080 0,651 0,108 9,983 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Este modelo apresentou resultados diferentes entre os dois grupos. O grupo de 

empresas de médio porte demonstrou que todas as variáveis latentes de percepção de práticas 
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de RSC impactam positiva e significativamente o comprometimento afetivo. A percepção de 

práticas voltadas para a sociedade e meio ambiente impacta positiva e significativamente o 

comprometimento instrumental, enquanto que as demais variáveis latentes de percepção das 

práticas de RSC não exercem influencia sobre este comprometimento. 

A empresa de grande porte apresentou que a percepção de práticas de RSC 

voltadas para os empregados impacta positiva e significativamente os dois tipos de 

comprometimento, enquanto que a percepção de práticas de RSC voltadas para cliente, 

governo e fornecedores influencia positiva e significativamente o comprometimento 

instrumental e nenhuma outra relação entre variáveis latentes e variáveis de medida se mostra 

significativa. A qualidade do ajustamento deste modelo é demonstrada na Tabela 25. 

Tabela 25 - Índices de qualidade de ajustamento da Análise Multigrupos do Modelo de 
Equações Estruturais de 1ª Ordem de RSC e CO 

Estatística Valores de Referência Valor Encontrado 

X² e p-value Quanto menor, melhor; p>0.05 1510,709 (p=0,000) 

X²/gl 

> 5 – Ajustamento mau 

]2;5] – Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento Bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

1,917 

CFI 

GFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento mau 

[0.8;0.9[ - Ajustamento sofrível 

[0.9;0.95[ – Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito bom 

0,908 

0,846 

0,898 

PGFI 

PCFI 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

0,717 

0,822 

RMSEA 

(I.C. 90%) 

e 

p-value (H0:rmsea≤0.05) 

> 0.10 – Ajustamento inaceitável 

]0.05; 0.10] – Ajustamento bom 

≤ 0.05 – Ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0.05 

0,041 (p=1,000) 

AIC 

BCC 

ECVI 

MECVI 

Só para comparar modelos. Quanto menor, melhor... 

1794,709 

1833,659 

3,342 

3,415 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Todas as medidas de ajuste do modelo foram satisfatórias, indicando que o 

modelo está bem ajustado. Contudo, é necessário avaliar se os pesos fatoriais e as correlações 

são invariantes entre os dois grupos. A segunda parte da análise avalia esta invariância. A 

tabela 26 demonstra a série de modelos hierárquicos com parâmetros livres e fixos. O modelo 

1 é o modelo livre, sem fixar nenhum parâmetro, o modelo 2 é com os pesos fatoriais fixo, o 
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modelo 3 é com pesos fatoriais e covariâncias fixas e o modelo 4 é com pesos fatoriais, 

covariâncias e erros fixos. 

Tabela 26 – Estatísticas da diferença de X² para os modelos livres e fixos 
Modelos DF CMIN P 

Assumindo que o modelo livre está correto 

Modelo 1 25 75,688 0,000 

Modelo 2 31 169,463 0,000 

Modelo 3 63 587,887 0,000 

Modelo 4 39 211,746 0,000 

Assumindo que o modelo com pesos fatoriais fixos está correto 

Modelo 2 6 93,775 0,000 

Modelo 3 38 512,200 0,000 

Modelo 4 14 136,058 0,000 

Assumindo que o modelo com os pesos fatoriais e as covariâncias fixas está correto 

Model 3 32 418,425 0,000 

Model 4 8 42,283 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O teste de diferença de X² permite avaliar a hipótese de invariância dos momentos 

entre os grupos deste estudo. Todos os valores de P foram menores que 0,05, indicando a 

rejeição da hipótese, logo, indicando que os modelos são variantes, diferentes. É necessário 

ainda avaliar a significância estatística da diferença dos dois modelos, feita através do teste do 

Qui-quadrado, como descrito por Marôco (2010). Este teste tem como hipótese a igualdade 

das trajetórias entre as variáveis latentes nos grupos a serem comparados. Para valores de |Z| > 

1,96, rejeita-se a hipótese de que as trajetórias são iguais. A Tabela 27 apresenta o teste de 

invariância entre os modelos. 

Tabela 27 – Teste de Invariância dos Modelos 
Trajetórias das Variáveis Latentes Z Situação 

CompAfetNorm <--- RSC_Emp -3,150 Diferentes 

CompInstr <--- RSC_Emp -0,055 Iguais 

CompAfetNorm <--- RSC_CliGovFor 1,24 Iguais 

CompInstr <--- RSC_CliGovFor 2,22 Diferentes 

CompAfetNorm <--- RSC_SocAmb 1,27 Iguais 

CompInstr <--- RSC_SocAmb 0,45 Iguais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Percebe-se que apenas os coeficientes referentes às trajetórias CompAfetNorm  

RSC_Emp e CompInstr  RSC_CliGovFor diferem significativamente entre os dois grupos. 

Todas as demais trajetórias não diferem entre os grupos de empresas de médio porte e a 

empresa de grande porte.  
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Estes resultados demonstram que o impacto da RSC voltada para os empregados 

sobre o comprometimento afetivo destes é significativamente maior na empresa de grande 

porte que nas empresas de médio porte. Enquanto que o impacto da RSC voltada para 

clientes, governo e fornecedores sobre o comprometimento normativo dos empregados é 

negativo na empresa de grande porte, mas não é estatisticamente significante nas empresas de 

médio porte. Diante da apresentação destes resultados, seguem-se as situações das hipóteses 

no Quadro 6. 

Quadro 6 – Síntese das hipóteses do estudo 
Hipótese Situação 

H1: A percepção das práticas de RSC tem efeito positivo sobre o 
comprometimento afetivos dos funcionários. 

Aceita 

H2: A percepção das práticas de RSC impacta positivamente o 
comprometimento normativo dos empregados. 

Aceita 

H3: A percepção das práticas de RSC impacta negativamente o 
comprometimento instrumental dos empregados. 

Rejeitada 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os resultados das hipóteses 1 e 2 acabaram por se igualar porque as dimensões do 

comprometimento afetivo e normativo, neste estudo, uniram-se em uma só dimensão. O 

modelo de equações estruturais de 1ª ordem de RSC e CO demonstrou que todas as 

dimensões de responsabilidade social corporativa impactam positivamente o 

comprometimento afetivo/normativo. A análise multigrupos apresentou que, independente do 

porte da empresa, todas as dimensões de RSC impactam positivamente o comprometimento 

afetivo/normativo, apesar da RSC para empregados impactar mais fortemente o 

comprometimento afetivo/normativo em empresas de grande porte. Portanto, as hipóteses 1 e 

2 foram confirmadas. 

O modelo de equações modelo de equações estruturais de 1ª ordem de RSC e CO 

mostrou que a RSC voltada para empregados têm impacto positivo sobre o comprometimento 

instrumental e a RSC voltada para cliente, governo e fornecedores, assim como a RSC voltada 

para sociedade e meio ambiente não têm impacto significativo sobre esta dimensão do 

comprometimento. A análise multigrupos apresentou que as primeiras dimensões de RSC, 

voltadas para empregados e para clientes, governo e fornecedores, não têm impacto 

significativo sobre o comprometimento instrumental nas empresas de médio porte, o contrário 

acontece nas empresas de grande porte. Porém, a RSC voltada para sociedade e meio 

ambiente exerce impacto positivo e significativo sobre o comprometimento instrumental em 

empresas de médio porte, diferentemente do que ocorre nas empresas de grande porte. 
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Tendo sido apresentado os resultados de todas as análises às quais este estudo se 

propôs a realizar, segue-se a discussão desses resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

As organizações estão constantemente repensando suas formas de se diferenciar 

competitivamente e nos últimos anos têm percebido a importância do capital humano para 

esse fim. Os empregados, portanto, são apontados pelas organizações como o principal grupo 

de stakeholders, especialmente nas organizações de intensiva mão de obra.  

Neste contexto, o comprometimento organizacional tem-se apresentado como 

importante tema nos estudos organizacionais porque reflete as relações entre indivíduos e 

organizações e o desempenho destas. A fim de elevar os índices de comprometimento, 

práticas de responsabilidade social corporativa podem ser implementadas nas organizações. 

Entretanto, apenas a implementação não seria suficiente, parece ser necessário a comunicação 

destas práticas a ponto de fazer os empregados percebê-las e permitirem que estas influenciem 

sua ligação com a organização em que trabalham. 

Este trabalho avaliou se a percepção que os empregados têm das práticas de RSC 

nas empresas em que trabalham influencia o comprometimento destes. O estudo foi realizado 

no setor têxtil cearense, a partir de uma amostra de 539 empregados de 3 empresas têxteis. A 

estatística descritiva caracterizou a amostra, demonstrando que há um perfil de empregado 

desse setor: homens, na faixa etária dos 25 a 40 anos, com nível médio de escolaridade, 

casados, com filhos, efetivos. Com mais de 10 anos na empresa e pertencentes ao nível 

operacional.  

A partir da avaliação das médias atribuídas pelos empregados para os dois 

construtos do estudo, percebeu-se que, apesar de avaliaram que as empresas dão pouca 

importância às práticas de RSC voltadas para os empregados, estes mantêm uma relação de 

forte ligação para com estas empresas, sentem-se “parte da família”, com forte senso de 

pertencimento e lealdade. 

O estudo utilizou como instrumentos de coleta as escalas de Turker (2009a) e 

Meyer e Allen (1997). Entretanto, estes instrumentos foram modificados para se adequar ao 

contexto do setor têxtil cearense. A análise fatorial exploratória também sugeriu alterações 

nas escalas de medida, divergindo um pouco dos fatores encontrados por Turker (2009a) e 
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Meyer e Allen (1997). Os fatores de percepção de práticas de RSC se agruparam em 3 fatores: 

percepção de práticas de RSC voltadas para empregados; percepção de práticas de RSC 

voltadas para clientes, governo e fornecedores; e percepção de práticas de RSC voltadas para 

sociedade e meio ambiente. Enquanto que o comprometimento organizacional se agrupou em 

duas dimensões: comprometimento afetivo/normativo e instrumental. Esses agrupamentos 

foram confirmados pela análise fatorial confirmatória, mostrando-se válidas e significantes. 

A divisão resultante das análises fatoriais deste estudo vai de encontro à divisão 

proposta por Verdeyen et al. (2004), que classifica os stakeholders em internos e externos. O 

primeiro grupo se refere aos empregados, também chamados de público interno, que são 

diretamente afetados e afetam a organização estando junto a ela, nas operações da empresa. 

Os stakeholders externos referem-se a clientes, fornecedores, governo e outros stakeholders 

que afetam e são afetados pela organização, sem estarem na linha de frente de suas operações. 

O meio ambiente, por sua vez, é apontado por Haigh e Graffiths (2009) como um importante 

grupo a ser considerado pela organização, diante das situações extremas às quais pode levar 

uma empresa. Assim, junto com a sociedade, esse é um stakeholder que impacta e é 

impactado pela organização, ainda que sua atuação esteja fora do controle da mesma, 

formando o terceiro fator da percepção de práticas de RSC.  

A escala de Meyer e Allen (1997) também sofreu alterações. A partir do 

instrumento original, seis itens foram eliminados e as variáveis se agruparam em 2 fatores: 

comprometimento afetivo/normativo e instrumental. O primeiro fator recebeu este nome por 

ser formado em sua maioria pelos itens da dimensão do comprometimento afetivo e dois itens 

do comprometimento normativo. O item de comprometimento instrumental incluído nesta 

escala “Seria muito difícil para eu deixar esta empresa agora, mesmo se eu quisesse”, por 

estar logo abaixo das variáveis de comprometimento afetivo e por transmitir uma ideia de 

lealdade ao não deixar a organização, acabou por agrupar-se junto à este fator. 

Alguns autores já expuseram a forte relação do comprometimento afetivo e 

normativo em trabalhos anteriores. Meyer e Parfyonova (2010) afirmam que, embora 

conceitualmente distintos, os comprometimentos afetivo e normativo são altamente 

correlacionados e se relacionam da mesma forma com outras variáveis. O trabalho de Meyer 

et al. (2002) expõe que a correlação entre os dois comprometimentos é substancial. Estes 

autores explicam que o comprometimento afetivo e normativo não são construções idênticas, 

mas ainda é necessário mais trabalho para entender o comprometimento normativo. Meyer et 
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al. (2002) argumentam que se deve questionar a utilidade de manter o comprometimento 

normativo como uma dimensão separada. 

Meyer e Parfyonova (2010) argumentam que a forte correlação entre 

comprometimento afetivo e normativo sugere que as interpretações que promovem a 

mentalidade de desejo e obrigação podem ocorrer simultaneamente. Os autores sugerem que o 

mais desejável é ir além à interpretação de que o comprometimento afetivo é mais desejável 

que os demais, devem considerar também o comprometimento normativo, e, principalmente, a 

combinação entre eles. 

Após a validação das escalas de percepção de práticas de RSC e 

comprometimento organizacional, foram construídos dois modelos de equações estruturais a 

fim de responder aos objetivos do estudo. O primeiro modelo, aquele que apresentou 

melhores índices de ajustamento, foi construído com modelos de medida de 2ª ordem. Este 

modelo, especificado e bem ajustado, responde ao objetivo geral deste estudo, indicando que 

a percepção de práticas de RSC influencia positiva e significativamente o comprometimento 

organizacional dos empregados.  

Estes resultados corroboram com os trabalhos de Miao (2012), Ali et al. (2010), 

Turker (2009b) e Bramer, Millington e Rayton (2007). A percepção de que a empresa investe 

esforços em práticas de RSC para diferentes grupos de stakeholders leva a um aumento da 

identidade social dos empregados, a partir do sentimento de pertença a uma organização 

respeitada, afetando suas atitudes.  

Miao (2012) evidenciou que a relação significativamente positiva entre a RSC e 

comprometimento organizacional do empregado como um todo, e também que há uma 

relação positiva entre cada aspecto da RSC e as diferentes dimensões do comprometimento 

organizacional. Ali et al. (2010) concluíram que as organizações podem melhorar o 

comprometimento organizacional do seu empregado por meio do envolvimento em atividades 

sociais. O trabalho de Turker (2009b) autor concluiu que a RSC voltada para empregados, 

consumidores, stakeholders sociais e não sociais são previsores significativos do 

comprometimento organizacional.  

O segundo modelo de equações estruturais buscou analisar o impacto de cada 

dimensão de percepção de práticas de RSC sob cada dimensão de Comprometimento 
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Organizacional, a fim de investigar que práticas podem ser percebidas pelos empregados 

como maiores influenciadoras de seu comprometimento. 

Apesar de os índices comparativos de qualidade do ajustamento demonstrarem 

que o primeiro modelo é melhor que segundo modelo, este apresentou bons índices de 

ajustamento absolutos. O segundo modelo apresentou que os fatores de percepção de práticas 

de RSC voltadas para os empregados e para os clientes, governo e fornecedores impactam 

positiva e significativamente o comprometimento afetivo/normativo, enquanto que a 

percepção de práticas de RSC voltadas para a sociedade e meio ambiente impacta negativa e 

significativamente o comprometimento afetivo/normativo.  

O impacto dos dois primeiros fatores de percepção de práticas de RSC sobre o 

comprometimento afetivo corrobora com alguns trabalhos apresentados no referencial teórico 

desta pesquisa. A maioria dos pesquisados no estudo de Iqbal et al. (2012) considera que o 

respeito aos direitos dos empregados, salários justos e segurança no trabalho são as dimensões 

mais prevalentes na imagem de um empregador responsável, evidenciando que as empresas 

devem dar importância à RSC de maneira que beneficie os empregados.  

Bramer, Millington e Rayton (2007) analisaram a relação entre comprometimento 

organizacional e percepção das práticas de RSC. Embora todos os três aspectos da RSC 

tenham sido percebidos como positivamente relacionados ao comprometimento 

organizacional, a justiça processual é mais significativa nessa relação, reforçando a 

importância da justiça e equidade dentro das organizações para o comprometimento. Ali et al. 

(2010) também contribuíram com esse pensamento, pois concluíram que as organizações 

podem melhorar o comprometimento organizacional do seu empregado por meio do 

envolvimento em atividades sociais como, por exemplo, envolvimento no bem-estar dos 

outros empregados, produção de produtos de qualidade para os clientes e cumprimento das 

normas e regulamentos do governo.  

Os resultados de Mortati (2009) mostraram que o comprometimento afetivo pode 

ser explicado por todos os tipos de responsabilidade social corporativa, mas com maior ênfase 

para a responsabilidade social voltada aos empregados e voltada aos consumidores, indicando 

que investir nessas práticas pode aumentar o comprometimento afetivo dos colaboradores de 

uma organização. Cruz et al. (2012) concluíram que as práticas sociais internas, como a 

promoção do diálogo e a participação dos colaboradores, elevam os níveis de 

comprometimento afetivo do empregado com a organização. Hoeven e Verhoeven (2013) 
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afirmam que quando os funcionários sentem que a sua organização valoriza o seu bem-estar e 

de seus clientes, eles retribuem o que recebem da organização, comprometendo-se com esta. 

Os resultados apresentarem que a percepção de práticas de RSC voltadas para a 

sociedade e meio ambiente impacta negativa e significativamente sobre o comprometimento 

afetivo/normativo. Apesar de estes resultados contrariarem os achados encontrados por Kim 

et al. (2010) e Peterson (2004), corrobora com o trabalho de Shore e Wayne (1993).  

A influência negativa da percepção de práticas de RSC para sociedade e meio 

ambiente sobre o comprometimento afetivo/normativo pode ter suas razões na diferença entre 

o ambiente em que foi aplicada esta pesquisa e aqueles onde os trabalhos de Kim et al. (2010) 

e Peterson (2004) foram realizados. O setor têxtil brasileiro, especialmente cearense, não 

apresenta uma forte cultura de adoção de práticas de RSC. As empresas deste setor podem 

avaliar como custos os investimentos feitos para redução do impacto ambiental e melhoria da 

qualidade do meio ambiente. Os funcionários destas empresas, por sua vez, não percebem 

como importante a reputação que a empresa pode conquistar no mercado, podendo inclusive 

se sentir em segundo plano diante das preocupações da empresa com os stakeholders externos 

como sociedade e meio ambiente.  

O comprometimento instrumental, por sua vez, mostrou ser impactado positiva e 

significativamente pela percepção de práticas de RSC voltadas para empregados, mas não é 

significativamente impactado pela percepção de práticas de RSC voltadas para clientes, 

governo e fornecedores e pela percepção de práticas de RSC voltadas para a sociedade e meio 

ambiente.  

As práticas de RSC para empregados englobam investimentos em políticas e/ou 

benefícios de gestão de pessoas que demonstram o interesse da empresa por seu público 

interno, levando-os a analisar os custos de deixar a empresa. Entretanto, os empregados 

podem ver práticas de RSC voltadas para os stakeholders externos como investimentos que 

poderiam ser revertidos em políticas de gestão de pessoas. Logo, acredita-se que os resultados 

não se mostraram significativos porque, na percepção dos empregados do setor têxtil 

cearense, os investimentos em práticas socioambientais impedem mais práticas de gestão de 

pessoas, não contribuindo com a relação empresa-empregado.  

De maneira geral, estes resultados corroboram com o exposto por Meyer et al. 

(2002), o comportamento de cidadania corporativa se correlaciona positivo e 
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significativamente com os comprometimentos afetivo e normativo, enquanto que a correlação 

com o comprometimento instrumental é quase zero. 

A fim de aprofundar a análise do impacto da percepção das práticas de RSC no 

comprometimento organizacional, foi avaliado se o modelo estrutural 2 se comporta de 

maneira diferente entre os dois grupos de empresas: a empresa de grande porte e as empresas 

de médio porte, a partir de uma análise multigrupos. O teste de invariância dos modelos 

apresentou que apenas as trajetórias de impacto da percepção de práticas de RSC para 

sociedade e meio ambiente sobre o comprometimento afetivo/normativo e a percepção de 

práticas de RSC voltadas para clientes, governo e fornecedores sobre o comprometimento 

instrumental mostraram-se diferentes para os dois grupos. Logo, segue a análise dessas 

trajetórias. 

Apesar de estatisticamente diferentes, a trajetória entre a percepção de práticas de 

RSC voltadas para os empregados e o comprometimento afetivo mostrou-se positiva nos dois 

grupos, mas na empresa de grande porte esse impacto é mais forte. Isto reforça importância 

das organizações investirem em práticas para seu público interno, caso queiram aumentar os 

níveis de comprometimento afetivo/normativo.  

A percepção de práticas voltadas para os clientes, governo e fornecedores impacta 

positiva e significativamente o comprometimento instrumental na empresa de grande porte. A 

diferença entre esses dois grupos pode ser explicado pelo tamanho da empresa e os níveis de 

adoção de práticas de RSC. Segundo Abreu et al. (2008), a medida que aumenta o porte da 

empresa, o perfil de conduta social e ambiental tende a um maior nível de responsabilidade. A 

empresa com maior percepção de suas práticas é também a maior empresa entre as 3 empresas 

do estudo e conta com política de responsabilidade social, bem como um comunicação da 

mesma, levando assim a ampliar a influência que a percepção de práticas têm sobre o 

comprometimento organizacional de seus empregados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O capital humano tem sido tratado como um diferencial competitivo, que se faz 

fundamental entre empresas com intensiva mão de obra. Nesse contexto, o comprometimento 

organizacional mostra-se um tema bastante relevante, pois trata das relações que as empresas 

e os empregados estabelecem entre si e que impactam no desempenho da organização. Sabe-

se que empregados comprometidos são importantes aliados no alcance dos objetivos 

organizacionais. Logo, as empresas buscam maneiras de elevar os níveis de comprometimento 

de seus funcionários. 

Dentre os antecedentes do comprometimento organizacional estão as práticas 

gerenciais, que podem ser práticas de responsabilidade social corporativa. Diante deste 

cenário, esta pesquisa avaliou a influência que a percepção da implementação de práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) exerce sobre o Comprometimento 

Organizacional (CO) em empresas têxteis. Para tanto, foi conduzida uma pesquisa 

quantitativa, com métodos de análise fatorial exploratória e confirmatória e modelagem de 

equações estruturais, além de uma análise multigrupos.  

Os resultados corroboraram com o pensamento vigente de que a percepção de 

práticas de RSC pelos funcionários influencia o seus níveis de comprometimento 

organizacional. Os resultados mostraram um agrupamento do comprometimento 

organizacional em duas dimensões: afetivo/normativo e instrumental. As variáveis de 

percepção de práticas de RSC, que se dividiam em quatro dimensões, neste estudo se agrupam 

em três: percepção de práticas para empregados; para clientes, governo e fornecedores; e para 

sociedade e meio ambiente. 

A pesquisa indicou que os fatores de percepção de práticas de RSC voltadas para 

os empregados e para os clientes, governo e fornecedores impactam positiva e 

significativamente o comprometimento afetivo/normativo. No entanto, a percepção de 

práticas de RSC voltadas para a sociedade e meio ambiente impacta negativa e 

significativamente o comprometimento afetivo/normativo. O comprometimento instrumental, 

por sua vez, mostrou ser impactado positiva e significativamente pela percepção de práticas 

de RSC voltadas para empregados, mas não é significativamente impactado pela percepção de 
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práticas de RSC voltadas para clientes, governo e fornecedores e pela percepção de práticas 

de RSC voltadas para a sociedade e meio ambiente.  

A análise multigrupos avaliou como o segundo modelo de equações estruturais se 

comportou em dois grupos de empresas: empresas de médio porte, onde os empregados têm 

pouca percepção das práticas de RSC, e a empresa de grande porte, na qual os empregados 

têm muita percepção dessas práticas. O modelo apresentou mais semelhanças que diferenças 

entre os dois grupos. Apenas as trajetórias da influência da percepção de práticas de RSC para 

empregados sobre o comprometimento afetivo e a percepção de práticas de RSC para clientes, 

governo e fornecedores sobre o comprometimento instrumental diferem significativamente 

entre os dois grupos.  

Dentre as limitações deste trabalho, tem-se a quantidade de empresas 

investigadas, pois o estudo seria mais representativo da população se abrangesse mais 

empresas. Sugere-se para estudos futuros ampliar o número de empresas participantes deste 

setor, a fim de ampliar a representatividade do estudo.  Futuros trabalhos que avaliem a 

relação entre percepção de práticas de RSC e comprometimento organizacional em outros 

setores poderão contribuir com a comparação com os resultados encontrados no setor têxtil. 

Trabalhos longitudinais também podem contribuir com a discussão ao avaliar como a relação 

entre estes construtos se comporta ao longo do tempo. Trabalhos futuros podem avaliar a 

influência de fatores sócio demográficos na percepção da RSC. 

Apesar da quantidade reduzida de empresas, o número de empregados por 

empresas é relativamente grande, o que propiciou uma amostra suficiente para a construção 

de um modelo de equações estruturais identificado e ajustado. O trabalho contribui para 

campo acadêmico e gerencial. Para fins de pesquisa, o estudo colabora com a literatura 

existente sobre a relação entre a RSC e o comprometimento organizacional. Ao propor uma 

reorganização das dimensões de práticas de RSC e das dimensões de comprometimento 

organizacional, este trabalho demonstra que em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

estes construtos se comportam de maneira diferente que em países desenvolvidos.  

O trabalho demonstra que, de fato, a percepção de práticas de responsabilidade 

social impactam no comprometimento dos empregados. O ensino em administração deve 

tratar dessa relação, seja nas disciplinas de gestão de pessoas ou de responsabilidade social. A 

nível gerencial o trabalho contribui para demonstrar que as empresas devem investir em 

práticas de RSC quando desejarem elevar os níveis de comprometimento.  
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APÊNDICE 1 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, 
ATUÁRIA E CONTABILIDADE  

 
Prezado respondente, esta pesquisa objetiva analisar as relações existentes entre as práticas de 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Comprometimento Organizacional (CO). Sua 
participação é fundamental. 
 
Segue abaixo uma série de declarações que representam possíveis sentimentos e percepções 

que você possa ter sobre a empresa para a qual você trabalha. Com relação a seus próprios 

sentimentos sobre esta organização, por favor, indique o seu grau de concordância ou 

discordância com cada afirmação, respondendo às questões de acordo com seu melhor 

julgamento. Ressalta-se que todas as informações serão utilizadas apenas para fins 

acadêmicos, sendo tratadas de maneira global, sem a possibilidade de identificação. 

Informações Gerais: 
 
Gênero:  (   ) M   (   ) F 

Idade: ____ anos 

Estado civil: (   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)     (   ) Divorciado(a)     (   ) Viúvo(a) 

Filhos: (   ) Sim   (   ) Não                                      

Tempo de empresa: ___ anos 

Escolaridade: (   ) Nível Médio (   ) Nível Superior (   ) Pós-Graduação 

Área/Setor na empresa: (   ) Gestão (   ) Administrativo  (   ) Operacional          

 

Pontue cada questão com um valor entre 1 a 5, indicando sua opinião sobre esses fatos. 

Sendo: 1 – DISCORDO TOTALMENTE e 5 – CONCORDO TOTALMENTE. 

 
Práticas de Responsabilidade Social Corporativa 1 2 3 4 5 

1. Nossa empresa apoia os funcionários que querem adquirir educação adicional.      
2. Nossas políticas organizacionais incentivam os funcionários a desenvolver suas 

habilidades e carreiras. 
     

3. Nossa empresa implementa políticas flexíveis para fornecer um bom equilíbrio 
entre vida e trabalho para seus funcionários. 

 

4. A gestão da nossa empresa está principalmente preocupada com as necessidades e 
desejos dos funcionários. 

     

5. As decisões administrativas relacionadas com os empregados geralmente são 
justas. 

     

6. Nossa empresa fornece informações completas e precisas sobre seus produtos aos 
clientes. 

     

7. Nossa empresa respeita os direitos do consumidor, além das exigências legais.      
8. A satisfação do cliente é muito importante para nossa empresa.      
9. Nossa empresa paga seus impostos de forma regular e contínua.    
10. Nossa empresa cumpre completamente e prontamente a legislação.    
11. Nossa empresa contribui para campanhas e projetos sociais.    
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12. Nossa empresa implementa programas especiais para minimizar o seu impacto 
negativo sobre o meio ambiente. 

   

13. Nossa empresa participa de atividades que visam proteger e melhorar a qualidade 
do ambiente. 

   

14. Nossa empresa visa o crescimento sustentável que considera as gerações futuras.    
15. Nossa empresa faz investimentos a fim de promover uma vida melhor para as 

gerações futuras. 
   

16. Nossa empresa incentiva seus funcionários a participar de atividades voluntárias.    
17. Nossa empresa apoia organizações não governamentais (ONG's) que trabalham 

em áreas com problemas sociais. 
  

 
 
 

Comprometimento Organizacional 1 2 3 4 5 
1. Eu ficaria muito feliz em passar o resto da minha carreira nesta organização.      
2. Eu gosto de falar sobre minha organização com pessoas que não fazem parte dela.      
3. Eu sinto como se os problemas dessa organização fossem meus.      
4. Acredito que eu me afeiçoaria facilmente a outra organização como sou afeiçoado 

a esta. 
     

5. Eu não me sinto como “parte da família” na minha organização.      
6. Eu não me sinto “emocionalmente ligado” a esta organização.      
7. Esta organização tem um grande significado pessoal para mim.      
8. Eu não tenho um forte sentimento de pertencimento à minha organização.      
9. Eu não tenho medo do que poderia me acontecer se eu saísse do meu trabalho sem 

ter outro assegurado. 
     

10. Seria muito difícil para mim deixar a minha organização agora, ainda que eu 
quisesse. 

     

11. Muito da minha vida poderia ser interrompida se eu decidisse que queria deixar 
minha organização neste momento. 

     

12. Não seria muito custoso para mim deixar minha organização em um futuro 
próximo. 

     

13. Neste momento, ficar nesta organização é uma questão de necessidade, tanto 
quanto de desejo. 

     

14. Acredito que tenho poucas opções a considerar, caso eu deixe essa organização.      
15. Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas disponíveis. 
     

16. Uma das principais razões pela qual eu continuo a trabalhar nesta organização é 
que deixá-la exige um sacrifício pessoal considerável; outra organização não pode 
se equiparar aos benefícios globais que tenho aqui. 

     

17. Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa organização, eu poderia considerar 
trabalhar em outro lugar. 

     

18. Eu não sinto qualquer obrigação em permanecer no meu atual emprego.      
19. Mesmo que fosse a meu favor, não sinto que seria certo deixar minha organização 

agora. 
     

20. Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora.      
21. Esta organização merece minha lealdade.      
22. Eu não deixaria minha organização agora porque tenho um senso de obrigação 

com as pessoas aqui. 
     

23. Eu devo muito a minha organização.      

 
 


