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RESUMO 

 

Crescentemente, o setor elétrico tem desempenhado relevante papel econômico e social no 
cenário nacional. Impulsionadas por múltiplas pressões, em especial advindas da agência 
reguladora, ANEEL, e da associação de distribuidoras, ABRADEE, as distribuidoras de 
energia elétrica têm modernizado seus sistemas de gestão, com reflexos tanto para o público 
externo quanto para o interno. Nesse contexto, a responsabilidade social empresarial torna-se 
um diferencial competitivo por seu poder potencial de afetar uma ampla gama de 
stakeholders, inclusive os colaboradores, em termos do seu engajamento. Nesta pesquisa, 
busca-se investigar as relações entre responsabilidade social e comprometimento 
organizacional no âmbito de uma distribuidora de energia elétrica, a Eletrobras Distribuição 
Piauí. Sobre o tema da responsabilidade social empresarial, como parâmetro, são apresentados 
os subtemas Valores, Transparência e Governança e Público Interno dos Indicadores Ethos. 
A respeito do tema do comprometimento organizacional são abordadas as dimensões afetiva, 
instrumental e normativa explicitadas por Meyer e Allen. Esta pesquisa é descritiva e 
apresenta dados de natureza quantitativa, realizada mediante um survey. Os dados foram 
coletados por meio de questionários estruturados, aplicados a um grupo de gestores e 
colaboradores. A análise dos dados foi realizada a partir de técnicas estatísticas descritivas e, 
também, por meio da categorização e da análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa 
buscam, inicialmente, identificar o perfil do respondente por meio do cargo, tempo de 
experiência, sexo, faixa etária, estado civil e escolaridade e, em segundo lugar, identificar e 
analisar o estágio atual das ações de responsabilidade social na empresa em foco. Em terceiro 
lugar, considera os indicadores de comprometimento organizacional afetivo, instrumental e 
normativo. Por último, analisa as correlações entre os indicadores de responsabilidade social 
empresarial e os indicadores de comprometimento organizacional. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Comprometimento organizacional. 

Distribuidora de energia elétrica. 
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ABSTRACT 

 

Increasingly, the electricity sector has played important economic and social role on the 
national scene. Driven by multiple stresses, especially coming from the regulator, ANEEL, 
and the association of distributors, ABRADEE, the electricity distribution companies have 
modernized their management systems, with consequences for both the public and external to 
internal. In this context, corporate social responsibility becomes a competitive advantage for 
its potential power to affect a wide range of stakeholders, including employees, in terms of 
their engagement. This research seeks to investigate the relationship between social 
responsibility and organizational commitment within a utility company, Eletrobras 
Distribuição Piauí. About the topic of corporate social responsibility as a parameter, we use 
the values issues, Transparency and Governance, and Internal Public Ethos Indicators (2012). 
About the issue of organizational commitment use the dimensions affective, instrumental and 
normative Meyer and Allen (1991). This is a descriptive, quantitative, conducted by a survey. 
The field data will be collected through structured questionnaires, applied to a group of 
managers and employees. Data analysis will be performed from descriptive statistics and also 
by categorization and content analysis. The survey results seek initially to identify the profile 
of the respondent, through the position, length of experience, gender, age, marital status and 
education. Second, identify and analyze the current status of social responsibility in the 
company in focus. Thirdly, analyze the indicators of affective organizational commitment, 
instrumental and normative. Finally, analyze the correlations between indicators of corporate 
social responsibility, and indicators of organizational commitment. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility. Organizational Commitment. Distributor of 

electrical energy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

No atual contexto organizacional, as empresas são continuamente desafiadas a 

atender demandas e expectativas de uma vasta gama de stakeholders. Ao mesmo tempo, 

tem-se exigido das empresas transparência e prestação de contas. Para fazer frente a este 

cenário, as empresas precisam, como ressalta Ashley (2002), desenvolver estratégias 

competitivas por meio de soluções socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e 

economicamente viáveis. Nesse contexto, a responsabilidade social empresarial (RSE), um 

dos temas desta pesquisa, mostra-se relevante por constituir uma estratégia capaz de gerar 

vantagem competitiva (FEDATO, 2005).  

Em relação ao tema da RSE, tem-se verificado, nas últimas décadas, o seu 

alinhamento com o comprometimento organizacional, conforme Fossá e Sartoretto (2002), 

principalmente no que diz respeito à atenção em transformarem-se organizações medianas 

em organizações de alto desempenho, tomando como base as práticas sociais, envolvendo 

processos de gestão dos produtos e serviços. Nesta pesquisa, as relações entre estes dois 

grandes temas constituem interesse central. 

Em relação ao tema da RSE, os indicadores Ethos constituem o parâmetro principal 

da pesquisa. Conforme o Instituto Ethos (2011, p. 78), responsabilidade social empresarial é 

“assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social da comunidade, um ambiente saudável e uma 

sociedade estável”.  

O Instituto Ethos é uma organização não governamental criada em 1998, cuja missão 

é a de mobilizar, sensibilizar e orientar organizações brasileiras a administrar seus negócios 

de forma responsável e socialmente relevante, viabilizando parcerias para construção de 

uma sociedade mais justa e com sustentabilidade (INSTITUTO ETHOS, 2011). Os 

indicadores Ethos abordam sete amplos temas, que são: Valores, Transparência e 

Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; 

Comunidade; Governo e Sociedade.  

No âmbito desta pesquisa, serão considerados dois dos sete temas que constituem os 

indicadores Ethos, sendo eles: Valores, Transparência e Governança e Público Interno. 

Parte-se da crença de que, no segmento em estudo, o das empresas distribuidoras de energia 

elétrica, estes são os temas mais relevantes em termos de suas relações com o 

comprometimento organizacional. 
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Em relação ao tema do comprometimento organizacional, mediante extensa revisão 

da literatura, Meyer e Allen (1991) observaram que as definições de comprometimento 

organizacional convergem para três temas distintos: apego afetivo com a organização, custos 

percebidos em relação à saída da organização e obrigação em permanecer na organização 

empregadora. Sendo assim, apesar de não haver consenso sobre a questão, os autores 

contribuíram na consolidação do modelo tridimensional das bases do comprometimento: 

afetiva, instrumental ou calculativa e normativa, as quais são utilizadas para fins do presente 

trabalho. 

De acordo com Meyer e Allen (1991), comprometimento organizacional é o vínculo 

psicológico que liga o indivíduo à organização, refletindo uma identificação do mesmo com 

sua cultura, valores e políticas. É por meio do comprometimento organizacional, segundo 

Medeiros et al. (2003), que se torna possível desenvolver a organização e propor mudanças 

consistentes. É nesse contexto que as organizações têm buscado posicionar-se, 

diferenciando-se e tornando-se competitivas (ASLHEY, 2005). 

Conforme a dimensão afetiva do comprometimento, os funcionários permanecem na 

organização por livre e espontânea vontade, havendo uma forte identificação com os valores 

da organização, assim como um envolvimento com os processos internos e uma conexão 

emocional de afeto e apego. Conforme a dimensão instrumental, os funcionários continuam 

na organização porque precisam manter-se financeiramente. A necessidade de sobrevivência 

é reforçada pela falta de oportunidades de emprego no mercado de trabalho, ou seja, há uma 

série de custos associados ao ato de deixar a organização. Conforme a dimensão normativa, 

há a obrigação de permanência na organização por um sentimento de moralidade (MEYER; 

ALLEN, 1991).   

Sobre o tema do comprometimento organizacional, além do modelo 

multidimensional revisto, por exemplo, por Medeiros et al. (2003), há outras concepções. 

O`Reilly e Chatman (1986) relacionam o comprometimento a dimensões de internalização 

dos valores organizacionais, à identificação baseada no desejo de afiliação com a 

organização, ao respeito à submissão baseada em recompensas intrínsecas. Kanter (1968) 

relaciona o comprometimento organizacional à coesão, à necessidade de continuação e ao 

controle.  Já no modelo sistêmico sobre variáveis do Comprometimento Organizacional dos 

funcionários, Albuquerque e Chang Júnior (2002) afirmam que as características 

organizacionais compreendem as características pessoais e como as tarefas do cotidiano são 

realizadas. 
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Com isso, Bandeira, Marques e Veiga (1999) argumentam que há conexões 

relevantes entre as práticas de responsabilidade social empresarial e o desejo de 

permanência dos funcionários como membros da organização, sendo esta dinâmica, 

portanto, um fator importante para a retenção de talentos nas organizações contemporâneas. 

Em grande medida, a inserção do tema da Responsabilidade Social Empresarial no 

setor elétrico deu-se em decorrência da regulamentação feita pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), no ano de 2006. A partir de então, verifica-se, por exemplo, o 

desenvolvimento de um novo modelo de relatório anual de Responsabilidade Social 

Empresarial, com sua essência fundamentada nos Indicadores Ethos, visando a ajustar a 

realidade do setor elétrico no tocante às informações ambientais e sociais (ANEEL, 2011).  

O movimento pelas ações de Responsabilidade Social Empresarial abre uma nova 

perspectiva de mercado. Os grupos de atores envolvidos são dos mais variados e de 

diferentes tipos de segmentos. Segundo Paoli (2002), os centros de estudos de 

administração, a partir da década de 1990, começaram a oferecer cursos específicos para 

gestores aprenderem sobre ações sociais empresariais e gestão social, com foco nesse setor, 

estimulando o crescimento da literatura sobre o tema.   

A escolha do setor elétrico como campo de pesquisa deve-se também à relevância 

estratégica do mesmo no cenário nacional, tanto na perspectiva social quanto econômica. O 

desenvolvimento do país tem grande relação com o crescimento das atividades do setor 

energético. Em consequência disso, faz-se necessário que essas atividades colaborem e 

respeitem a base do desenvolvimento sustentável, entendendo-se como um desenvolvimento 

que atende os imperativos do presente, sem comprometer a capacidade das próximas 

gerações em atenderem suas necessidades (VAN BELLEN, 2005).   

De acordo com Reis, Fadigas e Carvalho (2005, p. 59),  

 

a questão energética tem um significado bastante relevante no contexto da 
questão ambiental e da busca do desenvolvimento sustentável, e tem 
influenciado muito as discussões sobre mudanças do paradigma no 
desenvolvimento humano.  

 

Essas mudanças podem ser relacionadas da seguinte forma: o suprimento eficiente de 

energia é considerado uma das condições básicas para o desenvolvimento econômico; vários 

desastres ecológicos e humanos das últimas décadas têm relação íntima com o suprimento 

de energia, oferecendo assim motivação a argumentos em favor do desenvolvimento 

sustentável; universalização do acesso à energia e atendimento das necessidades básicas.     
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Nesse contexto, as organizações concessionárias e permissionárias do setor 

energético não podem deixar de realizar investimentos nas políticas de responsabilidade 

social, onde as mesmas estão inseridas num contexto social, realizando atividades 

econômicas e prestando serviços que provocam mudanças econômicas, sociais, culturais e 

tecnológicas. 

Para que o setor de energia elétrica torne-se sustentável, é necessário não apenas o 

desenvolvimento e adoção de inovações e incrementos tecnológicos, mas também 

importantes mudanças que envolvam, por um lado, políticas que tentem redirecionar as 

escolhas tecnológicas e os investimentos no setor, bem como o comportamento dos 

consumidores do setor energético (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2005). 

No setor de energia elétrica, Gonzalez (2011) ressalta que existem duas razões para 

abordar-se o tema da responsabilidade social. A primeira seria porque as organizações deste 

segmento vêm se destacando neste campo não só no Brasil, mas também em outros países. 

A segunda teria relação com a sociedade, pois, depois que ocorreram alguns “apagões” no 

país, intensificou-se a necessidade de monitorarem-se as organizações deste segmento. É 

relevante ressaltar nesse contexto os papéis desempenhados pela agência reguladora, 

ANEEL, e pela associação de distribuidoras, a ABRADEE (Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica). 

Desta forma, os investimentos na responsabilidade social empresarial podem trazer 

um retorno além do esperado para as companhias do setor energético. A esse respeito, 

Santana, Pericó e Rebelatto (2006, p. 136) comentam que  

 

o faturamento das empresas pode ter como um dos fatores explicativos os 
investimentos em responsabilidade social. No entanto, embora seja 
relevante para o resultado financeiro das empresas, há de se reconhecer que 
este não é o único fator determinante de sucesso.  

 

Há de se considerar, também, os aspectos relativos aos impactos junto ao público 

interno, em particular no tocante ao seu comprometimento em relação à organização. 

A relevância do tema comprometimento organizacional deve-se à necessidade de 

internalização por parte das empresas em relação aos seus valores e identificação de suas 

metas e envolvimento com os papéis de trabalho, em que é desenvolvida uma ligação 

psicológica, de natureza afetiva, com a organização (MATHIEW; ZAJAC, 1990).  

Dado o atual contexto organizacional de mudanças e instabilidade, os estudos sobre 

comprometimento organizacional contribuem para o melhor entendimento do 
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comportamento humano nas empresas, possibilitando compreender-se as variáveis que se 

articulam acerca das necessidades dos trabalhadores e da natureza do seu vínculo com a 

organização empregadora (COLOSSI, 2004).  

Tendo por base o cenário delineado acima, este estudo parte do seguinte 

questionamento: quais as relações entre a responsabilidade social empresarial e 

comprometimento organizacional na Eletrobras Distribuição Piauí?  

A hipótese geral da pesquisa é o de que as práticas de responsabilidade social 

empresarial têm um impacto positivo determinante no comprometimento organizacional. A 

partir desta perspectiva, foram definidas as seguintes hipóteses na empresa do estudo, a 

dimensão dominante do comprometimento é a afetiva; em relação ao tema Valores, 

Transparência e Governança, a empresa está no estágio 2 e, em relação ao tema Público 

Interno, está no estágio 3; as práticas de RSE relativas ao tema Valores, Transparência e 

Governança e ao tema Público Interno relacionam-se positivamente e de modo determinante 

com o comprometimento afetivo, instrumental e normativo. 

Tendo por foco a empresa distribuidora de energia elétrica de Teresina-PI, esta 

pesquisa tem como objetivo principal investigar as relações entre responsabilidade social e 

comprometimento organizacional e, para a consecução deste objetivo maior, objetivou-se 

especificamente: 1) buscar as noções teóricas sobre RSE e sobre comprometimento 

organizacional, importantes para orientar as análises sobre a pesquisa; 2) de posse do 

método de questionário, identificar o perfil dos respondentes (funcionários chave), 

investigando o cargo, tempo de experiência, sexo, faixa etária, estado civil e escolaridade; 3) 

identificar o estágio atual de ações de responsabilidade social da empresa em relação aos 

temas do estudo, tendo como referência o que ditam os teóricos em estudo sobre o que é 

uma empresa responsável socialmente; 4) identificar e analisar a dimensão dominante do 

comprometimento dos participantes da pesquisa; 5) analisar as correlações entre os 

indicadores de responsabilidade social empresarial e os indicadores de comprometimento 

organizacional. 

Em termos de metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza 

quantitativa e realizada por meio de pesquisa bibliográfica, sendo orientado um 

levantamento de dados do tipo survey, mediante questionário elaborado para se obter 

informações em entrevista. 

Quanto à estrutura geral da dissertação, além desta seção de introdução, haverá cinco 

outras seções. A segunda seção trata do primeiro tema que compõe a fundamentação teórica 
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da pesquisa, a Responsabilidade Social Empresarial, enfocando a sua evolução histórica no 

Brasil e no mundo, a pluralidade dos conceitos, os indicadores e instrumentos de avaliação 

social, com destaque para os dois temas dos indicadores Ethos contemplados nesta pesquisa: 

Valores, Transparência e Governança e Público Interno. 

A terceira seção aborda o segundo tema da fundamentação teórica, o 

comprometimento organizacional. Trata da origem, das principais vertentes conceituais e 

das dimensões do comprometimento. 

A quarta seção versa sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa. Apresenta, 

assim, a tipologia, a população e amostra, bem como as técnicas de coleta e análise dos 

dados.  

A quinta seção traz a apresentação e análise dos dados. Discute, assim, as relações 

entre a responsabilidade social e comprometimento na organização do estudo. Como ponto 

de partida, identifica o estágio atual das ações de responsabilidade social na empresa 

pesquisada. Em segundo lugar, identifica a dimensão dominante do comprometimento dos 

participantes da pesquisa. Em terceiro lugar, analisa as relações entre valores, transparência 

e governança e o comprometimento afetivo, instrumental e normativo. E por último, analisa 

as relações entre público interno e o comprometimento afetivo, instrumental e normativo. 

Na sexta seção, são apresentados os principais achados do estudo, a partir do 

confronto dos resultados encontrados com os pressupostos inicialmente levantados. Expõe, 

também, recomendações para futuras pesquisas sobre a temática. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

De acordo com Oliveira e Silva (2005), existe atualmente uma tendência de 

perceber-se a responsabilidade social empresarial como uma nova retórica de cidadania 

empresarial, associada à gestão compartilhada com stakeholders relevantes. A 

responsabilidade social passa a ser identificada com a capacidade da empresa de responder 

às pressões sociais, movendo-se de uma abordagem filosófica de base ética e moral para a 

da ação gerencial, ressaltando a responsabilidade dos administradores para com aqueles a 

quem devem prestar contas de suas ações, além dos acionistas e investidores. Trata-se de um 

conceito de RSE mais amplo, cuja base é a ótica do desenvolvimento sustentável, 

considerando as dimensões social, econômica e ambiental. 

A abordagem da atuação social empresarial surgiu no início do século XX com o 

“filantropismo”. A partir do esgotamento do modelo fordista e do desenvolvimento da 

chamada sociedade pós-industrial, o conceito evoluiu, passando a incorporar os anseios dos 

atores sociais no discurso das grandes corporações. Desenvolveram-se, então, conceitos 

como cidadania corporativa e responsabilidade social corporativa. Conceitos que se 

complementam e, algumas vezes, confundem-se dentro da temática de responsabilidade 

social empresarial (TENÓRIO, 2006). 

De acordo com Melo Neto e Brennand (2011), existem três tipos de ações sociais: 

 

a) a filantropia pura, tradicional, que tem na doação a sua ação social dominante. A 

figura dominante é o doador, geralmente um empresário com grande senso social 

e adepto de ações humanitárias, de ajuda aos excluídos socialmente;  

b) a nova filantropia, que também se baseia em doações. Porém, neste caso, as     

empresas doadoras monitoram a aplicação dos recursos e o impacto social 

previsto e alcançado. Portanto, os recursos gastos em ações sociais são também 

vistos como “investimentos” e seu retorno é identificar a dimensão dominante do 

comprometimento dos participantes da pesquisa, monitorando-os e avaliando-os; 

c) o Investimento Social Privado (ISP), conceito criado pelo Grupo de Institutos, 

Fundações e Empresas (GIFE) e Instituto para o Desenvolvimento do 

Investimento Social (IDIS), no biênio 1998-1999, é uma ação de investimento em 

projetos sociais, feita por pessoas físicas ou jurídicas, objeto de um processo de 

gerenciamento contínuo. 



22 
 

 
 

 

O que diferencia a responsabilidade social de filantropia é que a primeira é mais 

abrangente e voltada para a melhoria na qualidade de vida e busca pela cidadania, 

envolvendo uma rede, com um número expressivo de indivíduos e entidades para atingir 

esse objetivo. Por sua vez, a filantropia baseia-se mais em ações individuais que visam a 

atender aos menos favorecidos, tendo em vista, contudo, um grupo de pessoas limitado. 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RSE NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Na perspectiva histórica, segundo Zarpelon (2006), os primeiros indícios científicos 

correspondentes à responsabilidade social foram estabelecidos por Charles Eliot, em 1906, e 

por Arthur Hakley, em 1907.  Porém, não se pode estabelecer datas concretas sobre quando 

realmente a responsabilidade social surgiu, pois vários eventos provindos da Revolução, em 

1789, também tinham características ligadas à responsabilidade social. 

Nessa época, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada, 

através da Liga das Nações, sendo atualizada em 1793 e 1795. Porém, somente em 1948 foi 

publicada uma redação unificada, por meio da United Nations (UN), que viabilizou grande 

representatividade e inserção global: a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Na visão de Oliveira e Silva (2005) e Xavier e Souza (2004), existe um 

direcionamento do histórico sobre o tema a partir do fim do século XIX, estabelecendo duas 

vertentes de pensamento: a escola social-econômica e a escola do pensamento econômico 

clássico. A primeira defende a atuação da organização pela busca da promoção do bem-estar 

social, tendo como líder deste pensamento Andrew Carnegie, autor do livro “O Evangelho 

da Riqueza”, no qual estabelece dois princípios: o da caridade e o da custódia, sendo que o 

princípio da caridade direcionava os seus membros mais ricos para que eles auxiliassem os 

mais pobres e o princípio da custódia indicava que as organizações e os indivíduos 

afortunados se posicionassem como guardiões, mantendo seus bens em custódia para 

benefício da comunidade em geral.   

Porém, para a segunda escola, liderada por Milton Friedman, existia a defesa de que 

a responsabilidade social da organização tem por finalidade gerar o máximo do lucro para 

seus acionistas, em virtude do modelo capitalista de sobrevivência na sociedade. A melhoria 

do desempenho econômico era seu principal objetivo, usando a responsabilidade social. 

Neste pensamento, a responsabilidade social era uma obrigação, pois as organizações 
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precisavam estar em conformidade com as exigências do capitalismo. Nesse entendimento, 

uma organização lucrativa beneficia a sociedade criando novos empregos, pagando salários 

justos para a melhoria de vida de seus colaboradores e de suas condições de trabalho, além 

de contribuir para o bem-estar público, através do pagamento dos seus impostos. 

Na América do Norte, em 1919, especificamente nos Estados Unidos, a questão da 

responsabilidade social nas organizações foi questionada num julgamento da Justiça 

americana, envolvendo Henry Ford, presidente e acionista majoritário da Ford Motor 

Company, contra seu grupo de acionistas, que, na ocasião, foram liderados por John e 

Horace Dodge, que entraram com um processo contra a Companhia Ford, pois, em 1916, o 

presidente da mesma declarou aos demais acionistas que parte dos dividendos não seria 

distribuída entre eles, alegando que os valores monetários seriam reinvestidos para fins de 

crescimento da organização e diminuição nos preços dos automóveis, segundo Toldo (2002). 

Em meados dos anos 60, diversos autores europeus discutiram sobre os problemas 

sociais e ambientais, como a poluição, a remoção de lixos tóxicos e nucleares, bem como 

suas possíveis soluções. Em 1968, foi realizado na França o primeiro trabalho de balanço 

socioeconômico com o título Societés Cooperativés Ouvières. Segundo Zarpelon (2006), A 

França foi o primeiro país do mundo a declarar a lei que obriga as organizações a realizarem 

balanços periódicos demonstrando o desempenho social. 

A década de 1960 ainda foi marcada pelas diversas manifestações sociais, que 

contribuíram para os crescentes ataques às organizações, conforme ressalta Kreitlon (2003). 

Não podem ser esquecidos os fracassos precedidos em décadas passadas frente às promessas 

quebradas do liberalismo na Depressão da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Desde então, a 

expansão do poder organizacional obriga os governos a adotarem drásticas medidas 

legislativas de caráter regulatório. É nesse momento que os proprietários das organizações 

começam a falar, embora de forma desorganizada, em responsabilidade social das 

organizações.    

Da década de 1960 a 1980, o modo de acumular capital e a forma de produzir eram 

focados ao máximo, sem falar no modelo monopolístico de dominar os mercados. Ocorre 

dissociação definitiva do controle da propriedade, onde os acionistas passam o poder de 

decisão aos diretores, gerentes, supervisores. Dentro deste ambiente de transformação social, 

as organizações tornaram-se o foco das manifestações. Milhares reivindicações da sociedade 

em geral passam a pressionar as organizações, em específico nas questões voltadas à 
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diminuição da poluição emitida pelas organizações, acesso ao consumo, empregabilidade, 

diminuição dos preconceitos raciais de uma forma geral. 

A partir da década de 1990, ocorreu uma nova revolução, causada pela internet, que 

impulsionou a globalização e a ênfase nas finanças no mercado como um todo. As grandes 

organizações de origem local cedem seus espaços mercadológicos às grandes redes 

transnacionais. Na questão social, a miséria e o desemprego marcam o cenário de exclusão 

norte-americano e europeu, atingindo países em desenvolvimento. 

  Foi nesta década, mais precisamente no ano 1998, que o Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social inspirou-se na instituição norte-americana Business and 

Social Responsibility e procurou disseminar a prática de responsabilidade social empresarial 

no Brasil, orientando as organizações na inserção de critérios de responsabilidade social de 

forma progressiva e ajudando-as na implantação de políticas e práticas éticas 

organizacionais. Por meio dos indicadores Ethos, o Instituto Ethos (2001) serve de 

instrumento de avaliação para as organizações, reforçando a tomada de consciência de 

proprietários, diretores e gerentes, assim como da sociedade civil em geral. 

Contudo, para Zarpelon (2006, p. 8), “os conceitos preliminares que permanecem 

evolutivos relacionados aos aspectos sociais corporativos iniciaram-se quando surgiu a 

necessidade de adequação das empresas aos interesses da sociedade”. Esta leitura exige das 

organizações a busca por níveis cada vez maiores de competitividade e produtividade, 

inserindo uma preocupação latente, com legitimidade social, em sua atuação mercadológica.  

Já na análise sobre responsabilidade social empresarial feita por alguns autores, tais 

como Fischer e Schommer (2000) e Melo Neto e Fróes (1999), a RSE caracteriza-se por 

uma cidadania empresarial. Nesta concepção, o conceito é entendido como uma conexão 

com a comunidade em geral, buscando melhoria da qualidade de vida para a sociedade.  

 

2.2 CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Conceitua-se responsabilidade social empresarial como a iniciativa das organizações 

de tornar-se proativa em relação aos impactos de suas ações diante de seus colaboradores e 

da sociedade, tendo uma atitude mais ampla que suas obrigações e sua legalidade 

(BARROS, 2008). 

Para Melo Neto e Brennand (2011, p. 7), o conceito de responsabilidade social é 

estabelecido como  
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uma atividade favorável ao desenvolvimento sustentável, à qualidade de 
vida no trabalho e na sociedade, ao respeito às minorias e aos mais 
necessitados, à igualdade de oportunidade, à justiça comum e ao fomento 
da cidadania, e respeito aos princípios, e valores éticos e morais. 

 

Porém, observa-se que o conceito de responsabilidade social está se ampliando, 

passando da relação socialmente compromissada da organização com a comunidade, para 

atender a todas as relações com seus grupos de interesses.  

Já para Barros (2008), a gestão das organizações é responsável pelos efeitos de seus 

processos e operações na sociedade, pois as suas consequências agem de forma direta sobre 

estas, sejam impactos positivos ou negativos, de acordo com as decisões e posicionamentos 

tomados. No entanto, a responsabilidade social empresarial, segundo Karkotli e Aragão 

(2004, p. 44), “é toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade, possibilitando que as organizações demonstrem toda sua preocupação por 

meio de significativos projetos sociais”. 

Existe uma concepção de que a organização cidadã, a cada ano, ganha adeptos e 

defensores nos diversos países, em função da formação de opinião positiva por parte de 

segmentos da sociedade civil. Em geral, a sociedade passa a exigir das organizações a 

observância contínua dos padrões de comportamento socialmente responsáveis. Entretanto, a 

globalização teria acelerado as preocupações com tais questões, partindo de uma 

possibilidade de que as organizações transnacionais estariam procurando, cada vez mais, 

estabelecer-se em países que permitam a aplicação de padrões de comportamento que não 

condizem com a opinião da sociedade nos países desenvolvidos (SILVA, 2000). 

Para o Instituto Ethos (2011), a responsabilidade social vai além da postura legal da 

empresa, da prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Isto significa uma mudança total 

na atitude das organizações, numa perspectiva de gestão empresarial com destaque na 

qualidade das relações e na geração de valor para todos. Observa-se que as organizações que 

assumem uma postura de responsabilidade social corporativa tendem a ter um desempenho 

consistente maior que aquelas que não se caracterizam por uma imagem de boa cidadania. 

Este desempenho pode ser constatado no valor das suas ações no mercado. 

Nessa mesma vertente, Altman (1998) trata da cidadania empresarial como sendo a 

função de relações comunitárias corporativas e define-a como a função por meio da qual a 

empresa interage, intencionalmente, com organizações sem fins lucrativos, grupos de 

cidadãos e outros stakeholders ao nível da comunidade. Isso acontece porque a organização 
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que adota essa postura de cidadania empresarial, investindo em recursos financeiros, 

tecnológicos e mão de obra em projetos comunitários de interesse público, ganha a 

confiança, o respeito e a admiração da sociedade e o reconhecimento dos consumidores, 

representado na preferência de seus produtos (GUEDES, 2000). 

Essa situação tem a ver com o poder detido pelas grandes organizações e com a 

legitimidade social que necessitam ter, executando sua legitimidade por meio das técnicas e 

estratégias mercadológicas voltadas para responsabilidade social, pois as estratégias voltadas 

apenas para a maximização dos lucros já não são mais suficientes, devido a movimentos 

contrários dos clientes e consumidores, bem como as pressões do governo, tendo em vista os 

impactos ambientais e o agravamento de questões sociais. Nota-se, portanto, que, por meio 

da execução e viabilização da cidadania plena, a organização formaliza a criação de uma 

estratégia para atender a diferentes stakeholders, ao mesmo tempo em que melhora sua 

imagem institucional.  

 

2.3 INDICADORES E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL 

 

Os indicadores são criados com a finalidade de dar a melhor resposta para a questão 

da responsabilidade social, mobilizando diferentes atores em torno de problemas sociais e 

ambientais (VENTURA, 2005). Por meio dos indicadores, pode-se organizar e sistematizar 

o movimento pela responsabilidade social empresarial. 

Contudo, em se tratando de avaliação, Barros (2008) ressalta que a avaliação do nível 

de responsabilidade social é um desafio para a gestão, porque se caracteriza como 

improvável que uma organização alcance o nível pleno de responsabilidade social pelo 

motivo de as ações sociais serem construídas de forma gradual por meio de processos, cuja 

medição torna-se complexa. 

No entanto, nessa perspectiva da avaliação de indicadores e seus diversos públicos 

envolvidos, existem instrumentos qualitativos e quantitativos que servem para construir os 

indicadores. Dentre estes, destacam-se os Indicadores Ethos, o GRI (Global Reporting 

Initiative) e o Pacto Global (Global Compact). 

O Instituto Ethos (2011), como já foi referido, é uma organização de apoio a outras 

organizações brasileiras, que as auxiliam no gerenciamento responsável de seus negócios e, 

em contrapartida, ajudam na edificação de uma sociedade igualitária. Seus indicadores de 

responsabilidade social constituem um instrumento utilizado para avaliar a gestão, planejar e 
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executar estratégias e táticas de relacionamento da organização com seus diversos públicos. 

É reconhecido no mercado como tendo uma fácil aplicação, direcionado para organizações, 

principalmente no preenchimento de seus questionários e fornecimento de relatórios para 

comparação em relação ao grupo com as melhores práticas das organizações que são líderes 

em um setor específico. O Ethos vem desenvolvendo indicadores específicos, que abrangem 

peculiaridades de cada segmento empresarial. Os segmentos já contemplados com 

indicadores próprios são: o de distribuição de energia elétrica, desenvolvido pela primeira 

vez em 1999 em parceria com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE); o de panificação e o de restaurantes e bares, em 2002; o financeiro, o de 

mineração e o de papel e celulose, em 2003; o de transporte de passageiros terrestres, o de 

petróleo e gás, o da construção civil e o do varejo, em 2005. Após 2007, foram 

desenvolvidos os indicadores do setor da siderurgia e açúcar e álcool. 

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização de caráter não 

governamental internacional, com sede em Amsterdã, na Holanda, cuja missão é 

desenvolver e disseminar políticas para a elaboração de relatórios de sustentabilidade 

utilizados voluntariamente por organizações do mundo inteiro (INSTITUTO ETHOS, 2011). 

A GRI é uma instituição global independente que está desenvolvendo uma estrutura 

mundialmente aceita para relato de sustentabilidade, permitindo às empresas e outras 

organizações preparar relatórios sobre seu desempenho econômico, ambiental e social, 

comparáveis entre si. A GRI permite ainda às organizações comunicar suas ações tomadas 

para melhorar o desempenho econômico, ambiental e social, primando por resultados de 

ações estratégicas futuras (COELHO, 2004). 

O Pacto Global é uma iniciativa lançada em 1999 pelo secretário geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, para mobilizar a comunidade 

empresarial na divulgação dos valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações 

de trabalho, meio ambiente e contra a corrupção, incentivando as empresas a contribuírem 

com a construção de uma economia global mais sustentável e inclusiva. O Pacto aglutina 

companhias de todo o mundo (PACTO GLOBAL, 2011). É uma iniciativa de cidadania 

corporativa voluntária que agrega organizações, agências da ONU, governos, entidades 

trabalhistas internacionais, sociedade civil e outros grupos, com o objetivo de disseminar os 

nove princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho e meio ambiente. O Pacto Global 

não é um instrumento regularizador ou um código de conduta, mas uma plataforma baseada 

em valores que visam a propagar a educação institucional. Utiliza o poder da transparência e 
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do diálogo aberto para identificar e promover novas práticas que tenham como base 

princípios universais dos direitos humanos (PACTO GLOBAL, 2011). 

De acordo com Kroetz (2000, p. 78), o Balanço Social  

 

representa a demonstração dos gastos e das influências das entidades na 
promoção humana, social e ecológica, dirigidos aos gestores, aos 
empregados e à comunidade com que interage no espaço temporal 
passado/presente/futuro. 

 

Trata-se de uma discriminação contábil em que as ações sociais são consideradas em 

sua natureza interna ou externa da organização, relacionando especificamente as doações e 

os investimentos de forma detalhada. No Brasil, a proposta para a publicação do Balanço 

Social pelas organizações teve visibilidade nacional a partir de junho de 1997, quando, por 

intermédio do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), o cientista 

social Herbert de Souza lançou uma campanha pela promoção voluntária do Balanço Social 

nas organizações. No entanto, na mesma época, a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) 

propôs a obrigatoriedade da apresentação do Balanço Social para as organizações (IBASE, 

2011). 

 

2.3.1 Indicadores Ethos de responsabilidade social empresarial 

 

Reis, Fadigas e Carvalho (2005) ressaltam que uma avaliação da situação de diversos 

indicadores em um país deve abranger a evolução histórica, a situação atual e uma 

extrapolação que verifique possibilidades futuras para que se possa analisar o grau de 

sustentabilidade de toda a estratégia de desenvolvimento. Os indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social destacam-se como referência internacional nesse tema. Eles 

possuem instrumentos estruturados em forma de questionário, cujo objetivo é avaliar as 

práticas de responsabilidade social em organizações de diversos segmentos. Estes 

questionários, como já foi enunciado na introdução deste trabalho, estão organizados em 

sete temas: valores, transparência e governança; público interno; meio ambiente; 

fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; e governo e sociedade. Cada tema é 

dividido em um conjunto de indicadores, cuja finalidade é explorar diferentes caminhos para 

a organização melhorar seu desempenho, mediante cada fator (INSTITUTO ETHOS, 2011). 
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Os indicadores permitem avaliar o atual estágio da gestão organizacional, em relação 

a determinadas práticas. Cada indicador é examinado por uma questão de cada um dos três 

tipos: de profundidade, binária e quantitativa (ver na Figura 1).  

 

                       Figura 1 – Estrutura do questionário dos Indicadores Ethos 

 

                      Fonte: Instituto Ethos (2011). 

 

A questão de profundidade é um tipo de indicador que avalia o desempenho da 

empresa de acordo com suas práticas adotadas. Para avaliar essa questão, há quatro estágios 

(Figura 2), que seguem de forma crescente, do primeiro até o quarto estágio, mas apenas um 

deles deve revelar a situação atual da empresa. Tendo em vista que cada subtema possui 

quatro estágios avaliativos diferentes para suas ações, de maneira geral, eles podem ser 

assim interpretados: 
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         Figura 2 – Estágios das práticas de responsabilidade social empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estágios, mostrados na Figura 2 acima, encontram-se em nível de evolução 

crescente. Desse modo, ao enquadrar-se a empresa em um desses níveis, pressupõe-se o 

preenchimento dos requisitos do estágio anterior.  

Neste estudo, como informado acima, são investigados dois dos sete temas em que 

estão organizados os indicadores do Instituto Ethos – Valores, Transparência e Governança 

e Público Interno –, conforme evidenciado no Quadro 1, a seguir. 

 
 
     Quadro 1 – Temas dos indicadores Ethos contemplados na pesquisa 

TEMAS 
CONTEMPLADOS 

 
SUBTEMAS 

 
INDICADORES 

 

 

VALORES, 
TRANSPARÊNCIA E 
GOVERNANÇA 
 
 
 
 
 
PÚBLICO INTERNO 

 
Autorregulação da conduta 

Compromissos éticos 
Enraizamento na cultura organizacional 
Governança corporativa 

 
Relações transparentes 
com a sociedade 

Diálogo com partes interessadas (stakeholders) 
Relações com a concorrência 
Balanço social 

Diálogo e participação Relações com sindicatos 
Gestão participativa 

 
Respeito ao indivíduo 

Compromisso com o futuro das crianças 
Valorização da diversidade 

 

Trabalho decente 

Política de remuneração, benefícios e carreira 
Cuidados com saúde, segurança e condições de 
trabalho 
Compromisso com o desenvolvimento 
profissional e empregabilidade 
Comportamento frente a demissões 

Preparação para aposentadoria  
 

     Fonte: Adaptado de Indicadores Ethos (2012). 

 

Fonte: Instituto Ethos (2011). 
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Apresenta-se, a seguir, uma síntese dos conteúdos que compõem os temas, subtemas 

e indicadores elaborados pelo Instituto Ethos utilizados nesta dissertação. O entendimento 

desses indicadores serve para identificar, de fato, os compromissos que a empresa em estudo 

tem com o estabelecimento de práticas responsáveis de cunho social. 

 

2.3.1.1 Valores, transparência e governança 

 

Os valores organizacionais são princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, 

relativos a estados de existência ou a modelos de comportamento desejáveis que orientam a 

vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos 

(TAMAYO, 1996 apud TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). Esses valores, princípios ou 

crenças, servem como pilares para dar sustentabilidade a culturas organizacionais, 

direcionando sua conduta e solidificando a missão e visão social da organização. Assim 

sendo, a responsabilidade social empresarial origina-se desse entendimento de que as ações 

sociais realizadas pelas organizações devem buscar principalmente transformar os cenários 

menos favorecidos da sociedade, assim como alavancar a realização profissional dos 

colaboradores e proporcionar, de forma encantadora, benefícios únicos aos grupos de 

interesses. 

Nesse contexto, a governança corporativa está no controle das organizações, 

cumprindo o papel de direcionar as organizações, bem como os vários modelos de sua 

atuação e os interesses múltiplos que estão relacionados à vida corporativa e tem como um 

de seus princípios a transparência organizacional (ANDRADE; ROSSETTI, 2009). 

A organização que mantém uma postura de transparência, no tocante aos seus 

compromissos com os grupos de interesses, é reconhecida por sua legitimidade social, 

refletindo-se de forma positiva no relacionamento com a sociedade (INSTITUTO ETHOS, 

2011). Desse modo, a transparência estabelece confiança, que atinge tanto os colaboradores 

quanto a gestão de relacionamento com seus stakeholders, com o devido cuidado, para não 

restringir-se à busca pelo desempenho financeiro, mas sim, inserindo fatores intangíveis, que 

norteiam a ação à experiência nos serviços e direcionam a criação única de valor (IBGC, 

2009). 

Portanto, nesse mercado cada vez mais globalizado, consolida-se um conjunto de 

variáveis que passam a integrar o modelo do processo de decisão, causando grande impacto 

em todos os demais níveis hierárquicos de uma organização. Essas passam a inserir em suas 
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atividades rotineiras os valores, as crenças e os princípios, não esquecendo os indicadores 

sociais, que servem como instrumento de gestão mercadológica, tendo como finalidade o 

alto desempenho no relacionamento corporativo e na sustentabilidade econômica, social, 

cultural, político-legal e ecológica do patrimônio. 

Só então, através dos valores, a organização pode expressar e firmar-se como 

organização com vantagem competitiva diferenciada, numa sociedade exigente e atualizada, 

pois, de acordo com Tamayo (2007), a organização escolhe os seus valores desde o início da 

sua existência, desde o momento da sua fundação. 

Conforme evidenciado no Quadro 1, o tema “valores, transparência e governança” 

subdivide-se em dois grandes subtemas, “autorregulação da conduta” e “relações 

transparentes com a sociedade”, que, por sua vez, integram importantes indicadores que 

confirmam a existência de práticas de valor que atestam o comprometimento da empresa 

com a responsabilidade compartilhada.  

 

2.3.1.1.1 Autorregulação da conduta 

 

Para Lozano (1999 apud GOMES, 2007), os processos de estabelecimento de visões 

e missões organizacionais, quando incorporadas à gestão, podem ser mais interessantes que 

o código de ética.  

A autorregulação da conduta implica valores incorporados informalmente ou 

oficialmente na empresa, materializados como um código de ética pelo qual se orienta e, 

segundo o Instituto Ethos (2011), pode ser observada através da existência de três 

indicadores: os compromissos éticos, o enraizamento na cultura organizacional e a 

governança corporativa. 

Os compromissos éticos verificam-se como obrigações realmente existentes na 

prática empresarial, como um código de conduta sistematizado sob a forma de princípios 

formalizados, focados no público interno e que devem ser cumpridos. 

Entretanto, em se tratando de códigos de ética, o que importa realmente é ir além das 

questões ligadas à sua mera descrição, debatendo os temas ligados à implementação dentro 

das organizações e sua utilização como instrumento de apoio nos processos de tomada de 

decisão, ressalta Gomes (2007). O código de ética é como uma exposição do 

comprometimento moral que a organização estabelece em relação aos seus colaboradores e à 

comunidade em geral, quando o mesmo está em consonância com a cultura da organização e 
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quando vislumbra o esforço de atualizar os valores existentes na gestão de relacionamento 

com os colaboradores, representando a lei máxima perante a gestão organizacional, segundo 

Pena (2007).  

As ações e os valores das organizações caracterizam um relacionamento estreito 

entre si: as ações corporativas são muito influenciadas pelos valores organizacionais. 

Portanto, é de fundamental importância ter um sistema de gestão corporativa no qual essas 

ações sejam regidas pela missão de executar os princípios norteadores relacionados à 

legalidade. Contudo, é preciso compreender-se que existe uma distinção entre código de 

ética e missão, pois o código é um instrumento de viabilização da gestão, com o foco em 

disseminar práticas éticas na conduta dos colaboradores, ao passo que a promoção da missão 

organizacional é considerada como instrumento de gestão estratégica, para consolidação das 

ações por intermédio dos valores organizacionais, afirma Stevens (1994). 

Em se tratando de práticas, verifica-se que são provindas dos valores dos fundadores 

das organizações ou dos que ocupam cargos no nível estratégico da hierarquia corporativa, 

porém não podemos afirmar que todos os colaboradores concordam com os valores 

estabelecidos ou praticam-nos, pois, segundo Hofstede (1998), as práticas organizacionais 

contrapõem-se aos valores representados por sentimentos do inconsciente coletivo, que não 

são fáceis de detectar visualmente. Por outro lado, as práticas éticas podem ser planejadas 

em busca da mudança comportamental.  

O enraizamento na cultura organizacional é outro indicador da autorregulação da 

conduta relativo à fixação dos valores e princípios adotados pela empresa, que deve ocorrer 

de maneira espontânea, de forma que o público interno fique familiarizado com os mesmos. 

Os valores são difundidos oportunamente e verificados periodicamente. 

A governança corporativa realiza-se na estrutura montada pela empresa para garantir 

políticas de integridade, de equidade com relação aos seus partícipes. “Tem como norma 

ouvir, avaliar e considerar as preocupações, críticas e sugestões das partes interessadas em 

assuntos que as envolvam” (INSTITUTO ETHOS, 2011, p. 17). 

 

2.3.1.1.2 Relações transparentes com a sociedade 

 

Este subtema concretiza-se na atuação dos indicadores: Diálogo com partes 

interessadas (stakeholders); Relações com a concorrência e Balanço social. 
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De acordo com Clarkson (1995), quando uma organização pretende ser responsável, 

ela deve proceder a uma verificação analítica dos seus stakeholders, pois as 

responsabilidades da organização estão ligadas aos seus grupos de interesses. Nesse caso, o 

diálogo das partes interessadas é indicador do comprometimento e engajamento dos 

parceiros no compartilhamento das estratégias mercadológicas de uma organização na 

iniciação de um envolvimento mútuo com suas metas corporativas, não esquecendo de 

assegurar os canais de comunicação que proporcionem um diálogo estruturado 

(INSTITUTO ETHOS, 2011). 

Os indicadores das relações com a concorrência implicam a responsabilidade social 

da empresa com a busca da organização por uma posição de liderança mercadológica, 

envolvendo-se na consolidação dos mais altos padrões frente à concorrência, principalmente 

no segmento em que atuam, porém, sem deixar de visualizar o mercado por inteiro 

(INSTITUTO ETHOS, 2011). 

Contudo, o balanço social é um indicador que representa uma forma de dar 

transparência às atividades rotineiras de uma organização, principalmente através de um 

demonstrativo dos indicadores de desempenhos sociais e econômicos organizacionais. Por 

isso, é um instrumento que promove um canal de comunicação com todos os grupos de 

interesses da organização. O balanço social serve também como um instrumento de 

autoavaliação corporativa, fornecendo visualmente a real situação da gestão, posicionando-

se em um alinhamento aos valores, visão e missão com base em seus resultados do presente 

(GOMES, 2007). 

O modelo de análise dos desempenhos da empresa fornecido pelo Instituto Ethos é 

baseado numa declaração específica dos valores e ações organizacionais, incorporando um 

modelo de planilha estabelecida pelo IBASE, que propõe um detalhamento das ações para 

melhoria na tomada de decisão, em relação aos problemas verificados e os resultados 

encontrados, afirma Bassetto (2010).  

 

2.3.1.2 Público interno 

 

Buscando superar as exigências ocorridas pela globalização, diversas transformações 

vêm ocorrendo no meio organizacional, como se observa na busca das organizações por 

maior eficiência financeira, pluralidade de produtos, atendimento aos desejos e necessidades 

dos clientes e, também, nas ações de responsabilidade social, adicionando uma matriz que 
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determina o diferencial competitivo no mercado (SANTANA; PERICÓ; REBELATTO, 

2006). 

Ressalte-se que o segmento energia elétrica foi o primeiro a utilizar e customizar os 

Indicadores do Instituto Ethos, havendo 20 distribuidoras associadas ao mesmo. Nesse 

contexto, os valores monetários investidos pelas organizações no seu público interno e 

externo estão distribuídos principalmente em: alimentação, previdência privada, saúde, 

educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional, saneamento, esporte, 

combate à fome e outros.  

A Resolução da ANEEL (2012, p. 1) de número 444, de 26 de outubro de 2001, 

deixa claro que “a elaboração do Balanço Social de uma concessionária tem como condição 

primeira o reconhecimento de que as empresas não estão somente comprometidas com seus 

proprietários, mas com a produção do bem-estar de toda uma sociedade”. A ANEEL 

apresenta várias sugestões de como as distribuidoras de energia podem ser socialmente 

responsáveis, inclusive destacando as evidências destes aspectos através do Balanço Social, 

pois os indicadores do Balanço Social demonstram os recursos organizacionais empregados 

nas ações de responsabilidade interna, com destaque nos colaboradores e seus dependentes, 

e externa, focando as ações sociais de repercussão na comunidade, buscando medir o 

desempenho da cidadania organizacional por meio dessas dimensões (ANEEL, 2011). 

O programa regulamentado pela ANEEL que tem como objetivo motivar a busca por 

incessantes inovações para enfrentar desafios tecnológicos do setor de energia elétrica é o 

chamado Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do segmento. Nessa perspectiva, 

as concessionárias e permissionárias, com ênfase na distribuição, geração e transmissão de 

energia elétrica devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita líquida 

neste Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do setor de energia elétrica. A ANEEL é 

deliberativa nas diretrizes e orientações que regulamentam a elaboração de projetos do P&D 

por meio do Manual de Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia 

Elétrica (ANEEL, 2011). 

O tema Público interno desenvolvido pelo Instituto Ethos, tendo em conta políticas 

de equidade e desenvolvimento profissional, planeja a autoavaliação da empresa com base 

nos subtemas Diálogo e participação, Respeito ao indivíduo e Trabalho decente, 

comentados nas subseções seguintes. 
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2.3.1.2.1 Diálogo e participação  

  

O diálogo e a participação no contexto da responsabilidade social é ponto decisivo 

para um planejamento efetivo de medidas destinadas a melhorar o nível dos trabalhadores e 

da empresa, que passa inevitavelmente pelos direitos fundamentais no trabalho e os deveres 

para com a instituição empregadora. Trata-se, portanto, de um mútuo respeito e de 

informações compartilhadas. Este subtema subdivide-se em Relações com os sindicados e 

Gestão participativa. 

No que diz respeito às relações com os sindicados, a organização socialmente 

responsável deve buscar favorecer seus colaboradores, alinhando seus interesses com os dos 

trabalhadores, proporcionando assim negociações com as entidades sindicais, visando a 

solucionar demandas individuais e coletivas, consolidando uma prática de interlocução 

transparente com essas entidades envolvidas nos objetivos mútuos (INSTITUTO ETHOS, 

2011). 

Segundo Tinoco (2001 apud TACHIZAWA, 2002, p. 86),  

 

o conceito de Responsabilidade Social Corporativa deve enfatizar o 
impacto das atividades das empresas para os agentes com os quais 
interagem (stakeholders): empregados, fornecedores, clientes, 
consumidores, colaboradores, investidores, competidores, governos e 
comunidade.  

 

Em se tratando das relações com trabalhadores terceirizados, a organização deve 

buscar disseminar seus valores pela cadeia de fornecedores, empresas parceiras e 

terceirizadas. Também deve exigir para os trabalhadores terceirizados condições 

semelhantes às de seus próprios colaboradores. Cabe à organização evitar que ocorram 

terceirizações em que a redução de custos seja conseguida pela degradação das condições de 

trabalho e das relações com seus colaboradores (INSTITUTO ETHOS, 2011).  

Nos programas de gestão participativa, as organizações devem buscar incentivar o 

comprometimento dos colaboradores nas soluções dos problemas organizacionais. A 

organização deve propor aos colaboradores que compartilhem seus desafios, o que também 

pode favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional e a conquista de metas 

estabelecidas em comum (INSTITUTO ETHOS, 2011). 

De acordo com Kanaane (1994), o trabalho em equipe, o estímulo à participação e a 

descentralização de decisões e relações interpessoais favorecem o dinamismo dos processos 
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organizacionais internos e possibilitam o andamento de ações estratégicas com relação ao 

ambiente externo, onde a organização socialmente responsável não pode limitar-se apenas a 

respeitar os direitos dos colaboradores, mas também consolidar a legislação trabalhista e os 

padrões estabelecidos pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). A organização 

deve investir no estreitamento das relações de participação na gestão, por meio dos 

trabalhadores.  

 

2.3.1.2.2 Respeito ao indivíduo 

 

Para ser reconhecida como socialmente responsável, a empresa deve estender seu 

papel junto aos direitos dos que fazem a sua equipe de trabalho e desdobrar-se em outras 

tarefas, ao trazer para o interior da empresa compromissos igualmente relevantes com a 

comunidade, que, segundo o Instituto Ethos (2011), são indicadores do respeito ao 

indivíduo: o Compromisso com o futuro das crianças e a Valorização da diversidade. 

A organização, no desempenho de seu compromisso com o futuro das crianças, não 

deve utilizar-se, direta ou indiretamente, de trabalho infantil, especificamente dos menores 

de 14 anos, conforme determinam as leis brasileiras. Contudo, a atitude de empregar 

menores entre 14 e 16 anos é vista como positiva. A lei referente ao menor aprendiz impõe 

questões rígidas em relação a estes menores, incluindo sua permanência nos estudos 

escolares. As crianças e adolescentes devem ter seu direito à educação garantido, 

exercitando assim sua cidadania e, concomitantemente, capacitando-se profissionalmente 

(INSTITUTO ETHOS, 2011). 

Como se pode observar, o conceito de responsabilidade social extrapola a questão 

mercadológica, passando da relação socialmente comprometida da organização com a 

comunidade, para alcançar todas as relações com seus grupos de interesses. De fato, muitas 

organizações vêm levando a sério sua atuação social, pois essas práticas tornaram-se uma 

questão de estratégia financeira e de vantagem competitiva para sobrevivência 

organizacional. 

Quando se trata da valorização da diversidade, para o Instituto Ethos (2011), a 

organização não deve permitir qualquer tipo de discriminação em termos de recrutamento e 

seleção, acesso a treinamento, remuneração, avaliação ou promoção de seus empregados. 

Deve, ainda, fornecer oportunidades iguais aos indivíduos, independente do sexo, raça, 
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idade, origem, orientação sexual, religião, necessidades físicas especiais, condições de saúde 

etc.  

De acordo com Ashley (2005), a responsabilidade social de uma organização pode 

ser definida como o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expressado por meio de atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 

comunidade, de modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que tange a seu 

papel específico na sociedade e a sua prestação de contas com ela. 

Ainda sobre equidade, neste caso, a de gênero, as políticas direcionadas às mulheres, 

que se limitam a tratá-la com igualdade têm sido insuficientes, pois tratar igualmente 

pessoas que estão em situações desiguais não altera desvantagens iniciais. Tampouco, 

devem considerar as mulheres isoladamente, pois elas ainda são peças centrais nas 

estratégias de manutenção das famílias. O fortalecimento do papel econômico das mulheres 

também requer políticas organizacionais que contribuam para reduzir sua carga de trabalho 

doméstico, de cuidado com as crianças e com os idosos da família, que estimulem a 

paternidade responsável e as protejam contra todas as formas de violência, segundo afirma o 

Instituto Ethos (2011). 

 

2.3.1.2.3 Trabalho decente 

 

Este subtema contemplado pelo Ethos direciona-se a políticas de valorização das 

competências, no âmbito da empresa socialmente responsável que incorpora, dentro de uma 

iniciativa de estímulo aos vínculos positivos da empresa com seus funcionários, alguns 

indicadores importantes no exercício dessa competência: Política de remuneração, 

benefícios e carreira; Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho; 

Compromisso com o desenvolvimento profissional e empregabilidade; Comportamento 

frente a demissões e Preparação para aposentadoria.  

Em sua política de remuneração, benefícios e carreira, num estágio ideal de busca 

por uma postura socialmente correta, a empresa deve incentivar e executar ações que visem 

a um nível satisfatório de competitividade entre os funcionários e este desempenho 

individual da empresa almejado mediante políticas salariais reflete-se certamente no seu 

nível externo com outras empresas do mercado, de bom conceito e situação favorável de 

concorrência. Nesses termos, a empresa vê seus colaboradores como sócios e não como 

empregados, valoriza suas potencialidades retribuindo-lhes o desempenho com salários 
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justos, abre espaço à participação dos profissionais na elaboração dos planos salariais e 

benefícios, nas estratégias de melhoramento profissional e mobilidade no exercício das 

funções. 

Para os cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho, a empresa deve 

dispor de programas e medidas eficazes de promoção de condições seguras e prevenção de 

riscos, o que exige a colaboração e a participação dos trabalhadores em seu planejamento. 

Os programas de saúde estão relacionados com a medicina do trabalho e os de segurança, 

com a engenharia de segurança e outras linhas de responsabilidades afins. Equacionar essas 

questões, importantes para o bom funcionamento da empresa, dependem, de maneira geral, 

de uma postura educativa para com as mesmas, partindo da visão de que se constituem 

prioridades. 

Parte do subtema em questão, o compromisso com o desenvolvimento profissional e 

empregabilidade é o compromisso da empresa com o desenvolvimento dos seus recursos 

humanos. Para tanto, faz-se necessária, por parte dos mesmos, a aquisição de conhecimentos 

aplicáveis à função desenvolvida. Para atuarem nas organizações, os funcionários precisam 

estar atualizados e preparados, requisitos que dependem de treinamento, aperfeiçoamento e 

capacitação. No contexto atual de mercados competitivos, competências e habilidades 

tornam-se premissas para manter-se no emprego. A familiaridade com os avanços 

tecnológicos otimizam as expectativas da empresa pautada nessa nova visão de 

empregabilidade. 

Quando houver inevitáveis casos de exoneração, que deve ser fruto de uma decisão 

justa de afastamento, o comportamento da empresa frente aos processos demissionais deve 

seguir rigorosamente a legislação existente e estar embasado em critérios impessoais de 

seleção – competência técnica, psicológica e comportamental. Se possível, a empresa deve 

providenciar recolocação dos funcionários demitidos em outras empresas. 

A aposentadoria envolve, além de funcionários, seus familiares. Nesse caso, os 

programas de preparação para aposentadoria devem prever as implicações para o 

orçamento da família do emprego, as prováveis perdas financeiras e os ganhos de qualidade 

de vida. O empregado dever ser preparado inclusive emocionalmente para essa fase, assim 

como deve ser analisado quanto ao reaproveitamento de suas habilidades. 

Percebeu-se, pelos comentários e observações do tema responsabilidade social 

empresarial realizados ao longo deste capítulo, que o seu valor contemporâneo reside em 

diversos fatores. O principal deles é que, ao assumirem responsabilidade com um extrato 
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maior da sociedade e não apenas o grupo de funcionários, as empresas suprem de alguma 

forma necessidades comunitárias que até serem tuteladas a nível privado de ação, ainda não 

estavam satisfatoriamente contempladas nas agendas das políticas públicas. Tais 

prerrogativas permitem aduzir que as ações de responsabilidade social das empresas são 

uma das formas de a iniciativa privada atuar naquilo que a pública ainda se omite. 
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3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O comprometimento tem sido entendido como uma espécie de laço psicológico que 

caracteriza o relacionamento entre o indivíduo e a organização, bem como em outros 

aspectos do seu mundo do trabalho. Caracteriza-se ainda por ser um vínculo mais profundo e 

duradouro, que se desenvolve lentamente, sofrendo menos o efeito de aspectos 

circunstanciais (LEITE, 2004).  

No Brasil, estudiosos do comprometimento organizacional (BASTOS, 1994; 

SIQUEIRA, 2001) têm questionado a presença de intenções comportamentais na definição 

de um vínculo de natureza afetiva.  

A palavra comprometimento instrumental recebeu considerável atenção dos 

estudiosos do comportamento organizacional desde que Becker (1960, p. 33) a definiu como 

uma disposição para engajar-se em “consistentes linhas de atividade”. Para o autor, a 

manutenção de uma dada linha de ação consistente seria resultante da acumulação, ao longo 

do tempo, de side-bets, termo utilizado pelo autor para referir-se a algo de valor (tempo, 

esforço, dinheiro) investido pelo indivíduo durante sua relação com outro objeto, que seria 

perdido ou percebido como um custo, caso a interação cessasse. 

Segundo Bastos (1994, p. 51), sintetizando as proposições de Wiener e Vardi (1990), 

os padrões de comportamento apresentados pelo indivíduo com compromisso normativo 

revestem-se de "sacrifício pessoal, persistência e preocupação pessoal". A concepção 

psicológica de comprometimento organizacional normativo está assentada numa esfera 

cognitiva, pressupondo que o trabalhador normativamente comprometido acredita ter 

obrigações e deveres morais para com a organização, devendo comportar-se de forma que 

possa demonstrá-los. 

 

3.1 ORIGEM E PRINCIPAIS VERTENTES CONCEITUAIS 

 

A partir da década de 1980, a análise dos estudos do comprometimento 

organizacional na perspectiva unidimensional começou a ser introduzida de forma enérgica 

nas organizações, porém, anos depois, houve um movimento acadêmico voltado para a 

construção de uma abordagem multidimensional (MEYER; ALLEN, 1984, 1991, 1997; 

BECKER, 1992).  

Ainda no tocante à multidimensionalidade da temática comprometimento, Bastos et 

al. (2008) estabelecem algumas questões que se tornaram importantes para a compreensão 
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dos fatores conceituais e teóricos para o direcionamento das pesquisas nesse constructo. A 

primeira questão refere-se à natureza atitudinal e/ou comportamental do construto e a 

segunda seria a discussão das bases ou da natureza do vínculo de comprometimento com as 

organizações, usando processos psicológicos. 

Sabendo que os diferentes níveis de comprometimento podem gerar efeitos nos 

indivíduos, nas organizações e na sociedade, a maioria das análises de estudo procurou 

formular modelos para quantificar o comprometimento e estudá-lo em face de variáveis que 

o antecedem e variáveis que lhe são consequentes (MEDEIROS, 1997). 

Em se tratando dos estudos realizados no Brasil, Medeiros et al. (2003) contribuem 

no campo do comprometimento organizacional, ao analisarem a agenda da pesquisa do 

comprometimento estabelecida por autores clássicos nessa área. As pesquisas científicas têm 

sido realizadas sobre a importância do comprometimento do indivíduo para com a 

organização, entretanto, ainda em meio a tantos embates, não se pode afirmar que tenham 

chegado a soluções definitivas dos problemas existentes, mesmo com o auxilio das outras 

ciências sociais, considerando assim a complexidade humana (MORAES; GODOI; 

BATISTA, 2004). 

 Existe um grande número de definições para o termo comprometimento, o que acaba 

dificultando o entendimento do conceito. Na linguagem cotidiana, o termo pode representar 

apenas um vínculo do indivíduo com o trabalho, numa versão mais igualitária. Contudo, 

estes autores, ao realizarem uma comparação do comportamento no ambiente de trabalho, 

constatam que não há uniformidade neste aspecto, mas uma pluralidade de formas no 

comportamento individual, segundo afirmam Bastos, Brandão e Pinho (1997).  

No cenário atual, verifica-se uma amostra representativa de definições oriundas de 

diferentes aspectos com foco no comprometimento. Apesar da variedade de aspectos, esses 

autores alertam que todas as definições de comprometimento, em sua maioria, referenciam o 

fato de que o comprometimento é uma força que busca estabilizar e coagir o comportamento 

do indivíduo, direcionando-o, constatam Meyer e Herscovitch (2001). 

Um aspecto importante da consciência desse cenário é representado no trabalho de 

Morrow (1983), em que conclui que muitos pesquisadores científicos têm formulado suas 

próprias definições e medidas, estabelecendo conceitos inovadores, desfazendo-se dos 

conceitos que vinham sendo utilizados em seus trabalhos. Relaciona também a existência da 

diversidade de conceitos, imprecisões, redundâncias e emissão de juízos de valor ambíguos.  
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3.2 COMPROMETIMENTO NA RELAÇÃO TRABALHADOR VERSUS 

ORGANIZAÇÕES 

 

No início do século XX, começaram a surgir explicações sobre as relações 

trabalhistas entre trabalhadores e organizações e os primeiros estudos demonstravam as 

avaliações através dos critérios de desempenho no ambiente de trabalho, como por exemplo, 

a sua frequência, a sua permanência na organização, assim como sua disponibilidade em 

colaborar de forma espontânea. 

 As organizações começam a pensar em como lidar com os recursos humanos, 

realizando estratégias para motivar seus trabalhadores por meio de incentivos financeiros, 

sociais, culturais etc., buscando atrair, reter e cativar seus trabalhadores. Os mesmos, por sua 

vez, criaram expectativas em suas relações de troca com as organizações, que, por seu turno, 

iniciaram um processo de reciprocidade com relação às suas expectativas em relação aos 

trabalhadores. 

Para compreender esses tipos de relações entre os trabalhadores e suas organizações, 

este estudo busca verificar a forma como o comprometimento se estabelece cognitivamente, 

principalmente com foco na finalidade deste constructo. Nesse contexto, os 

desenvolvimentos das pesquisas científicas sobre o comprometimento procuram 

compreender e explicar a forma de comportamento dos indivíduos, para que se possa 

influenciá-lo e prevê-lo durante suas atividades organizacionais, segundo comenta Teixeira 

(1994). 

Apesar de existirem vários pensamentos que abordem o tema comprometimento 

organizacional, os mesmos compartilham a essência de que o vínculo é inevitável e de fato 

existe, caracterizando um desejo de permanecer fazendo parte da organização, executando 

suas atividades, acreditando e aceitando a missão, visão, valores e os objetivos 

organizacionais (GURGEL; SILVA, 2009). 

De acordo com Costa e Bastos (2005), o comprometimento organizacional é 

entendido pelos pesquisadores e pelos profissionais da área como resultado do desempenho 

do indivíduo na organização, assim como nas relações interpessoais adequadas, 

evidenciando um elo psicológico e sua identificação e lealdade com o compromisso 

assumido por meio das metas da organização. 

Com a necessidade de se conseguir comprometimento por parte dos trabalhadores, 

estudiosos abordam este novo assunto em organizações contemporâneas. Esses novos 
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conteúdos demandam indivíduos comprometidos e que se identifiquem com os valores das 

organizações (TOMEI, 1994). A palavra comprometer-se significa sentir-se vinculado a algo 

e ter o desejo de permanecer naquele curso de ação, de acordo com o que sustentam Bastos e 

Pereira (1997). Os trabalhadores investem na organização principalmente quando encontram 

oportunidades que correspondem aos seus anseios pessoais, porém, também quando se 

identificam com os valores organizacionais. 

Desta forma, para organização, o indivíduo que está comprometido é capaz de 

aplicar esforços enormes e de ir bem além do que foi estabelecido para seu cargo ou função, 

pelo simples fato de estar ajudando a organização a atingir seus objetivos, pois o 

investimento profissional que o comprometido faz leva-o a adotar comportamentos bem 

particulares vis-à-vis à organização: sentimento de responsabilidade, adesão e trabalho 

suplementar (MEYER; ALLEN, 1991). 

 

3.3 DIMENSÕES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A partir da década de 1990, foi dada uma atenção maior pelos estudiosos aos 

modelos de conceituação de três bases do comprometimento organizacional, desenvolvido 

por Meyer e Allen (1991). Esses modelos agrupam as vertentes que dominaram as 

abordagens teóricas e conceituais acerca do constructo, que são: afetiva ou atitudinal, em 

que o indivíduo permanece na organização porque quer, portanto, sensação de desejo; 

instrumental ou calculativo, em que ele permanece na organização porque precisa, ou seja, 

por necessidade; e normativa, em que permanece porque sente uma obrigação moral de 

permanecer na organização (LEITE, 2004). 

Com isso, as investigações científicas direcionam-se para mostrar como são 

articulados os múltiplos vínculos dos trabalhadores e seus vários aspectos organizacionais. 

Dentre estes vínculos a que pertence o trabalhador, caracterizados como o trabalho, a 

profissão, o grupo em que faz parte, o sindicato e a organização, outros estudiosos também 

enfatizam a questão do comprometimento, que tem suas bases de caráter afetivo, 

instrumental e normativo. Estas exploram como os diferentes processos psicológicos 

embasam o vínculo do trabalhador em relação ao foco organização (COSTA; BASTOS, 

2005).  

O tema multidimensional do comprometimento é estabelecido por diferentes 

enfoques e processos psicológicos que se formam no indivíduo na sua relação com a 
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organização. Assim, as pesquisas sobre comprometimento, nessa perspectiva 

multidimensional, procuram averiguar como os indivíduos articulam seus diversos pontos de 

compromisso e os divergentes processos psicológicos que embasam seus vínculos (COSTA; 

BASTOS, 2005).  

Os aspectos multidimensionais do comprometimento passaram a ser considerados 

por alguns investigadores sociais quando perceberam que os enfoques unidimensionais 

estavam presentes nos vínculos psicológicos entre indivíduo e organização, e em mais de 

uma forma (MEDEIROS et al., 2003). 

 

3.3.1 Comprometimento afetivo organizacional 

 

O comprometimento afetivo engloba um tipo de elo entre indivíduo e a organização, 

caracterizando uma conexão emocional entre as duas partes. O aspecto de fazer parte de uma 

organização e sentir-se bem em estar na posição de membro possibilita maior envolvimento 

e geração de soluções dos problemas da organização, como se fossem problemas pessoais do 

indivíduo. As raízes dos estudos desse constructo, denominado também de atitudinal por 

muitos autores, encontram-se nos trabalhos de Etzioni (1975 apud LEITE, 2004), que 

relaciona os métodos utilizados pelas organizações para conseguirem obediência dos 

indivíduos, aproximando-os dos padrões de comprometimento moral desejado. 

No entanto, o comprometimento organizacional representa um vínculo muito mais 

intensivo com a organização, considerando que a dimensão afetiva alimenta e sedimenta nos 

sentimentos do indivíduo a aceitação de crenças, identificação e assimilação de valores da 

organização (LIMA, 2009). 

O indivíduo que está comprometido afetivamente com a organização tem uma 

postura mais enérgica e anseia doar-se mais para a mesma, contribuindo para melhoria da 

execução de suas atividades, usando melhor suas habilidades e competências, em busca da 

satisfação pessoal (MEDEIROS et al., 2003; BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005; 

TAMAYO et al., 2001). Para Bandeira, Marques e Veiga et al. (2000), nesse caso, o vínculo 

com a organização é mais forte porque a relação de afeto consolida e dá sustentabilidade ao 

fator psicológico do indivíduo. 

No aspecto geral, o vínculo afetivo é gerado no contexto organizacional quando o 

indivíduo internaliza os valores da organização a partir de uma identificação com seus 

objetivos e metas. Portanto, esse fato reforça o comprometimento na execução do seu 
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trabalho, buscando aprimorar seu desempenho e facilitando os processos internos 

organizacionais (MATHIEW; ZAJAC, 1990). 

Segundo Oliveira e Silva (2005), o comprometimento investigado por meio de 

diversas vertentes analíticas é também explicado por meio de sentimentos, intenções 

comportamentais, aceitação de crenças e valores. A literatura vem trabalhando com essas 

ambiguidades como caminhos de estudos. Já para Bastos, Brandão e Pinho (1997), ao 

compararem as abordagens atitudinais e comportamentais, ressaltam que há uma 

predominância da abordagem atitudinal e pouca investigação que busca avaliar o 

comprometimento mediante os comportamentos. Portanto, muitas dessas investigações 

científicas procuram encontrar o comprometimento focando nos relatos e percepções dos 

próprios indivíduos. 

 

3.3.2 Comprometimento instrumental ou calculativo organizacional 

 

 De acordo com Moraes, Marques e Correia (1998), o comprometimento instrumental 

transmite o grau de aprisionamento em que o indivíduo percebe que lhe custará um alto 

preço deixar a organização, sendo mensurado por meio de sua percepção em relação às 

recompensas, custos gerados e relações de troca existentes entre as partes, originadas do 

sentimento de ter investido muito nos processos organizacionais e, com isso, perderia muito 

também se pedisse demissão ou fosse demitido, além do fato de não conseguir outro 

emprego igual ou melhora no mercado de trabalho. 

Dessa forma, um forte comprometimento instrumental com a organização indica 

baixo nível de desempenho e baixa vontade por parte do indivíduo, caracterizando um 

desestímulo ao pedido de demissão. Porém, não impede uma moderada satisfação por parte 

do mesmo e um mínimo de comprometimento com as rotinas executadas no dia a dia, 

reforçando um comprometimento normativo na organização (OLIVEIRA E SILVA, 2005). 

No presente contexto, os indivíduos que demonstram o comprometimento da base 

instrumental não se caracterizam com atitudes que ratifiquem um alto desempenho; 

demonstram, sim, apenas uma execução mínima de suas atividades, pois o desejo ou 

interesse de atingir resultados acima da média, a dedicação e a motivação não farão mais 

parte do mesmo. Tento em vista que a base de comprometimento, em muitas de suas 

verificações, não expressa o principal motivo pelo qual o indivíduo compromete-se, do 

mesmo modo, suas expectativas em relação ao crescimento profissional, remuneração e 
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liberdade no poder de decisão não refletem o motivo pelo qual os mesmos permanecem na 

organização (BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005). 

Dessa forma, para Meyer, Allen e Gellatly (1990), indivíduos com forte 

comprometimento instrumental permanecem na organização porque precisam, ao contrário 

do comprometimento afetivo, em que os indivíduos permanecem na organização porque se 

identificam com a mesma. 

  

3.3.3 Comprometimento normativo organizacional 

 

Ressaltada por Barros (2008), essa base de comprometimento normativo caracteriza-

se pela imposição de sacrifícios, reforçados pela escassez de alternativas e de ausência de 

vínculo psicológico, portanto caracterizando um comprometimento em que o indivíduo é 

levado a permanecer em suas atividades e executá-las de modo a atingir os objetivos 

organizacionais a partir da internalização de pressões normativas de comportamento como 

causa de sua permanência. 

Diante do exposto, o comprometimento normativo é estabelecido numa perspectiva 

cognitiva, levando o indivíduo a aceitar que possui obrigações e deveres organizacionais, 

agindo de forma simples e tentando realizar as atividades, demonstrando alguns sentimentos 

de apreensão e culpa (SIQUEIRA, 2001). 

O comprometimento normativo também é apresentado nos trabalhos de Wiener 

(1982), que deriva do Modelo de Intenções Comportamentais construído por Fishbein, em 

1967. Esse modelo tem como objetivo entender as intenções comportamentais dos 

indivíduos. Para Fishbein (apud WIENER, 1982), esse comportamento é determinado 

basicamente por dois fatores: o atitudinal, em que a atitude do indivíduo diante de uma ação 

é resultado da sua avaliação dos efeitos desta ação; e o normativo, em que o seu 

comportamento na organização é em função da sua percepção da totalidade das pressões 

normativas a respeito do seu comportamento. 

De acordo com Bastos (1993), o comprometimento normativo surge da intersecção 

entre a teoria organizacional de Etzioni e a Psicologia Social, principalmente com os 

trabalhos de Azjen e Fishbein sobre a estruturação das atitudes e do seu poder em relação ao 

comportamento. Por esse entendimento, o comprometimento é conceituado como o conjunto 

de pressões normativas internalizadas pelos indivíduos para que seu comportamento seja de 

forma equivalente aos objetivos da organização.  
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Contudo, para Rebechi e Filenga (2005), o enfoque normativo representa o débito 

moral dos indivíduos, enfatizando a aceitação dos valores e objetivos organizacionais, sendo 

um fator determinante no comprometimento do mesmo apresentado como uma forma de 

controlar o comportamento dos indivíduos, na busca de internalizar os valores e objetivos 

organizacionais, deixando para o indivíduo o sentimento de ter que fazer parte e permanecer 

na organização. 
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4 METODOLOGIA  

 

Esta seção apresenta os métodos e etapas necessárias ao alcance dos objetivos deste 

estudo em relação à pesquisa empreendida na Eletrobras Distribuição Piauí, proposta como 

parte do plano de elaboração deste trabalho dissertativo. As ações empreendidas para 

alcançar esse intento buscaram na metodologia científica seus procedimentos, desde a 

formulação do problema, delimitação do universo de amostras, técnicas de observância e 

coleta de dados e métodos de análise e fundamentação dos resultados obtidos.  

Desse modo, o trabalho estruturou-se nas seguintes subsessões: Tipologia da 

pesquisa, Locus de estudo: a Eletrobras Distribuição Piauí, Perfil da amostragem, Seleção 

dos respondentes e Análise dos dados. 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo a tipologia de Raupp e Beuren (2003), é possível classificar esta pesquisa 

predominantemente como descritiva, do ponto de vista dos objetivos considerados; 

quantitativa, quanto à abordagem do problema; e, quanto aos procedimentos, utilizaram-se 

os tipos levantamento (Survey) e pesquisa bibliográfica.  

O estudo é descritivo porque observou, registrou, analisou e correlacionou fatos ou 

fenômenos, como também afirmam Cervo e Bervian (1983). Do ponto de vista dos autores 

Collis e Hussey (2005), pode-se definir o tipo da presente pesquisa como descritivo pela 

busca em compreender as relações entre os temas da responsabilidade social empresarial e o 

comprometimento organizacional no próprio contexto da empresa, uma distribuidora de 

energia, sob a perspectiva de um grupo de gestores e colaboradores. Enfim, fez-se exposição 

descritiva, neste estudo, no momento em que as observações, registros e análises dos fatos 

ocorreram objetivamente e originalmente sem interferir-se nos resultados alcançados.  

Com relação à abordagem do problema, o estudo é de natureza quantitativa. No 

entender de Richardson (1999), o método quantitativo pode ser identificado neste trabalho 

por, mediante uma amostra definida, efetivar o tratamento dos dados mediante técnicas 

estatísticas, alcançando-se o resultado em termos numéricos. 

O levantamento survey, reconhecido como outro tipo metodológico deste trabalho, 

caracterizou-se por buscar os dados a serem analisados através de um recorte do objeto de 

estudo, num universo de possibilidades, utilizando como instrumento para esse 
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levantamento a elaboração de questionários e entrevistas estruturados com perguntas aos 

respondentes, selecionados e abordados diretamente no local onde se encontra o fenômeno 

pesquisado, constituindo-se uma amostra relevante aos propósitos da pesquisa. Pela sua 

objetividade na coleta de dados, o survey é o método adequado ao pesquisador que opta pelo 

método descritivo de apresentação do estudo. 

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Cervo e Bervian (1983), aborda um 

problema a partir de referenciais teóricos publicados em fontes diversas. É parte obrigatória 

em diversos tipos de pesquisas, já que é por meio dela que se toma conhecimento sobre a 

produção e investigação científica na área. Neste estudo, a pesquisa bibliográfica teve como 

ponto de partida o levantamento e síntese do referencial teórico sobre os temas em estudo, a 

responsabilidade social empresarial e o comprometimento organizacional, por meio de 

livros, trabalhos monográficos, periódicos e anais de eventos.  

O estudo também foi conduzido mediante pesquisa realizada junto à empresa 

distribuidora de energia elétrica Eletrobras Distribuição Piauí, anteriormente chamada 

Centrais Elétricas do Piauí S. A. (CEPISA). Foram analisados também dados da Associação 

Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, da Agência Nacional de Energia Elétrica e 

do Atlas de Energia Elétrica no Brasil disponíveis em seus sítios oficiais na internet.  

Para os propósitos do presente trabalho, foram analisados, por exemplo, relatórios 

anuais e balanços sociais, levando em consideração as publicações do período de 2006 a 

2011.  

 

4.2 EMPRESA EM ESTUDO: A ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 

 

Nas últimas décadas, o setor elétrico brasileiro vem passando por grandes mudanças, 

que foram intensificadas a partir de 1995 com o processo de privatização das organizações 

estatais de energia elétrica. Nesse contexto, no Piauí, a CEPISA, empresa constituída como 

Sociedade Anônima, que, a partir da década de sessenta, exerceu por mais de trinta anos as 

funções de produção, transmissão e distribuição de energia, migrou seu controle acionário 

para a Eletrobras, mediante autorização do Poder Executivo, através da lei Estadual nº 

4.868, em 19 de dezembro de 1996, com o processo de alienação das ações que eram de 

propriedade do Estado e que integravam seu capital social (ELETROBRAS 

DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, 2012). 
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Sediada na capital, a Eletrobras é a empresa em foco neste estudo. A escolha da 

Eletrobras Distribuição Piauí justifica-se pelo importante papel dessa empresa, ao contribuir 

para a expansão da oferta de energia elétrica no estado e no país. 

A Eletrobras é uma empresa de economia mista e de capital aberto, tendo o Governo 

Federal como maior acionista. É reconhecida por seu grande porte, tanto em relação ao 

número de empregados quanto em relação aos faturamentos e investimentos. Ela atua como 

controladora das empresas de geração e transmissão de energia elétrica, que produzem cerca 

de 60% da energia elétrica consumida no país, e de algumas distribuidoras. É também a 

responsável pela coordenação de programas do Governo Federal na área da energia elétrica 

(ELETROBRAS, 2012). 

As Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) foram criadas por uma proposta do 

presidente Getúlio Vargas, em 1954. Na época, a proposta enfrentou grande oposição e só 

foi aprovada depois de sete anos de tramitação no Congresso Nacional. Em 25 de abril de 

1961, o então presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, promulgando à União a 

constituição da Eletrobras. Sua instalação oficial ocorreu no dia 11 de junho de 1962, em 

sessão solene do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), no Palácio 

Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. 

Numa primeira etapa, a ELETROBRAS ampliou sua participação acionária na 

empresa para 48,86% das ações ordinárias e  assumiu em 13 de janeiro de 1997  a gestão da 

CEPISA  de forma  compartilhada  com o Governo do Estado. No mesmo ano, em 20 de 

outubro, a ELETROBRAS adquiriu o controle acionário da CEPISA, ou seja, 98,8%, e 

assumiu o compromisso de preparar a empresa para a privatização, com a tarefa de atuar nos 

mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável, vislumbrando, no ano 2020, 

ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com rentabilidade comparável às 

das melhores organizações do setor elétrico (ELETROBRAS, 2012). 

As unidades de Concessionárias e Distribuição são órgãos membros da 

administração geral da Eletrobras, que têm como objetivo estabelecer o planejamento 

estratégico, supervisionar a transmissão e distribuição, assim como desenvolver pesquisas na 

área energética e na criação de políticas públicas para o setor de energia.  

O organograma mostrado pela empresa expõe as seguintes concessionárias: 

Eletropar, Itaipu, CGTEE, Eletronuclear, Distribuição Acre, Distribuição Alagoas, Cepel, 

Chesf, Eletrosul, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Furnas, Eletronorte, 

Distribuição Roraima e Amazonas Energia, como segue abaixo na Figura 3. 
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Figura 3 – Organograma das Concessionárias e Distribuidoras da Eletrobras.  

 

Fonte: Eletrobras (2012). 

 

No organograma da Eletrobras (2012), a Diretoria de Distribuição (subordinada à 

Diretoria Executiva) é o setor responsável pelo planejamento, administração e controle 

dessas Empresas de Distribuição, gerenciando as políticas que orientam as diversas áreas do 

setor elétrico. Cabe a cada uma destas empresas executar as soluções regionais viabilizadas 

por tais estratégias. 

 

4.3 PERFIL DA AMOSTRAGEM 

 

A abordagem dos respondentes da pesquisa ocorreu primeiramente com o envio de 

um questionário, emitido a todos os funcionários da empresa, no entanto obteve-se retorno 

de apenas 44 funcionários, que, mesmo representando pequeno número em relação ao 

universo total de possibilidades, fazem parte dos cargos chave da instituição. Isso levou a 

reconsiderar-se o universo da pesquisa, que passou a ser os funcionários chave da empresa, 

donde se consideram os 44 respondentes como sua amostra para análise. Devido ao baixo 

índice de respostas, não se pode tratar a amostra como probabilística, mas pode-se utilizar os 

dados para inferir sobre o grupo de funcionários entrevistado. As amostras não 

probabilísticas, conforme Mattar (2008), são utilizadas por simplicidade ou por 
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impossibilidade de se obterem amostras probabilísticas, como seria desejável. Destaque-se 

que processos não probabilísticos de amostragem têm importante valor na obtenção de 

dados para pesquisa. 

O envio do questionário foi feito por e-mail institucional, através da gerência de 

comunicação, com o incentivo da gestora de responsabilidade social e sustentabilidade, que 

esteve juntamente com este pesquisador in loco fazendo um trabalho de sensibilização entre 

os demais gestores e colaboradores da empresa, sendo que a pesquisa direciona-se a um 

campo de interesse da empresa, que é a responsabilidade social e da gestão, o que 

diretamente envolve políticas internas para pessoas.  

A seleção dos respondentes foi embasada nos critérios formulados por Rubin e Rubin 

(1995), que preconizam que os atores necessitam conhecer a situação a ser estudada; 

disponibilizem-se a discorrer acerca da temática em questão e ostentem distintas 

perspectivas. Os respondentes selecionados constituem um pequeno grupo de amostras 

considerado conveniente para representar um grupo maior de possibilidades de pesquisa, 

com uma margem de erro aceitável. 

Lakatos e Marconi (2007, p. 165) definem a amostra como uma “parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. 

Para Richardson (1999), cada unidade ou membro de uma população, ou universo, 

denomina-se elemento e, quando se toma certo número de elementos para averiguar algo 

sobre a população a que pertencem, fala-se de amostra. 

Para Collis e Hussey (2005), uma amostra válida ou representativa é aquela em que 

os resultados alcançados podem ser assumidos como verdadeiros para o contingente 

populacional, mesmo que a quantidade de unidades investigadas não seja significativa na 

acepção quantitativa, porém decisiva em alusão ao propósito e contexto do estudo. 

Nesta perspectiva, no universo de 1.260 funcionários, obtiveram-se respostas de 44 

gestores e colaboradores de forma geral, ligados às seguintes unidades de negócios da 

empresa:  
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          Tabela 1 – Categoria dos respondentes 

Categoria Nível Quant. 
respondentes 

 Administrador Gestor 1 

 Administrativo Operacional 1 

 Advogado  Gestor 1 

 Advogado  Operacional 3 

 Assessor de Comunicação  Operacional 1 

 Assistente Administrativo  Operacional 5 

 Auxiliar Administrativo  Operacional 2 

 Contador  Gestor 1 

 Contador Operacional 2 

 Diretor de Área  Gestor 1 

 Eletrotécnico  Tático 3 

 Engenheiro  Gestor 2 

 Engenheiro  Tático 2 

 Jornalista  Gestor 1 

 Profissional Fundamental Operacional 1 

 Profissional Médio Operacional  Operacional 4 

 Profissional Médio Porte  Tático 1 

 Profissional Médio Suporte  Operacional 1 

 Profissional Nível Médio Suporte  Operacional 2 

 Profissional Operacional  Operacional 1 

 Profissional Superior de Área  Gestor 2 

 Profissional Superior  Gestor 1 

 Superior Operacional  Gestor 1 

 Técnico Administrativo  Tático 1 

 Técnico Industrial  Tático 3 
              

Fonte: Autoria própria 

 

Os cargos dos respondentes da pesquisa demonstrados na Tabela 1 são de 

funcionários-chave da empresa, que são cargos que integram conhecimentos, habilidades e 

especialidades importantes ao desenvolvimento dos propósitos e ações da organização em 

estudo.  

 

4.4 SELEÇÃO DOS RESPONDENTES  
 

Na coleta de dados, foi utilizado um questionário do tipo “estruturado não 

disfarçado”, aquele em que o respondente tem conhecimento do objetivo da pesquisa, é 

padronizado e utiliza principalmente questões fechadas. O questionário foi enviado por e-
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mail com um link (www.andreloiola.com/pesquisaresponsabilidadesocial) para acesso dos 

colaboradores, por intermédio da gerência de comunicação, sendo o mesmo composto por 

três partes (APÊNDICE A). O primeiro deles levanta dados sobre o perfil do respondente, 

considerando variáveis tais como sexo, estado civil, tempo na empresa e no cargo, 

escolaridade e faixa etária. 

A segunda parte do questionário, adaptado do modelo consolidado e elaborado pelo 

Instituto Ethos (2012), tem por tema as práticas de responsabilidade social empresarial. 

Como mencionado, utiliza-se nesta pesquisa apenas os temas Valores, Transparência e 

Governança e Público Interno.  

O universo da pesquisa, como citado anteriormente, são os cargos chave da empresa 

em foco e a amostra são os funcionários chave que participaram como respondentes dos 

questionários enviados. 

Buscou-se aferir as informações por meio de 20 (vinte) questões afirmativas, com 5 

(cinco) opções para escolha, como a seguir: Opção 1 - Discordo totalmente (Estágio 1); 

Opção 2 - Discordo em parte (Estágio 2); Opção 3 - Concordo em parte (Estágio 3); Opção 4 

- Concordo totalmente (Estágio 4); e Opção 5 - Não concordo nem Discordo (Não vemos 

aplicação disso em nossa empresa). Indagou-se sobre o que os respondentes acham dos 

temas, subtemas e indicadores relacionados à RSE e, ainda, se pretendem verificar os 

impactos no seu comprometimento em relação aos estágios de RSE aos quais a organização 

se encontra.  

Os indicadores Ethos de RSE utilizados no questionário aplicado (ver APÊNDICE 

A) nesta pesquisa estão representados no quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 – Indicadores de RSE utilizados no questionário, Parte II 

 

TEMAS 

 

SUBTEMAS 

 

INDICADORES 

QUESTÃO DO 
INSTRUMENTO 

DE COLETA 

 
 
 
VALORES, 
TRANSPARÊNCIA 
E GOVERNANÇA 

 
Autorregulação 
da conduta 

Compromissos éticos  Questão 1   

Enraizamento na cultura 
organizacional 

Questão 2 

Governança corporativa Questões 3 e 4 
 
Relações 
transparentes 
com a sociedade 

Diálogo com partes 
interessadas (stakeholders) 

 
Questões 14,15 e 16 

Relações com a concorrência Não Contemplado 
Balanço social Questões 5, 6, 7 e 8 

 
 
 
 
 
PÚBLICO 
INTERNO 

Diálogo e 
participação 

Relações com sindicatos Questões 9, 10, 11 e 
12 

Gestão participativa  
Respeito ao 
indivíduo 

Compromisso com o futuro 
das crianças 

Questões 13, 14 e 15 

Valorização da diversidade  
 
 
 
Trabalho 
decente 

Política de remuneração, 
benefícios e carreira 

Questões 17, 18, 19 
e 20 

Cuidados com saúde, 
segurança e condições de 
trabalho 

Não Contemplado 

Compromisso com o 
desenvolvimento profissional 
e empregabilidade 

Questões 18, 19 e 20  

Comportamento frente a 
demissões 

Não Contemplado 

Preparação para 
aposentadoria  

Não Contemplado  

    

   Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do conteúdo dos questionários do Instituto Ethos. 

 

A terceira e última parte do questionário, constituída por 18 (dezoito) frases 

assertivas e objetivas, visa a obter informações sobre as bases de comprometimento 

organizacional (afetivo, instrumental e normativo). O Quadro 3 abaixo demonstra a 

execução dos indicadores utilizados no questionário (ANEXO B), de acordo com os critérios 

de sua elaboração. 
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  Quadro 3 – Indicadores de Comprometimento Afetivo, Instrumental e Normativo utilizados 
no questionário, Parte III 

 

 
Indicadores 
 

 
Questões do Instrumento de Coleta 

Comprometimento Afetivo  
 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 

Comprometimento Instrumental  
 

7, 8, 9, 10, 11 e 12 

Comprometimento Normativo 
 

13, 14, 15, 16, 17 e 18 

   

  Fonte: Escala de Comprometimento, simplificada, baseada em Meyer e Allen (1991). 

 

As questões apresentadas no Quadro 3 servem para investigar-se o índice de 

comprometimento organizacional dos respondentes escolhidos como amostra com relação à 

empresa em que atuam (ver Tabela 9), ou seja, se a permanência dos funcionários é 

consequência do referido vínculo, o que se faz a partir de uma média calculada sobre as 

variáveis pesquisadas.  

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste estudo, os dados coletados foram submetidos a um tratamento estatístico. Para 

tanto, foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) em sua 

versão 18.0. Quanto aos procedimentos de análise, optou-se pela estatística descritiva, 

utilizando-se de frequência e média, correlação e por testes estatísticos mais refinados 

provenientes da estatística multivariada, caso da ANOVA e do teste Kruskal-Wallis. 

Para identificar qual o teste a ser utilizado para comparar os tipos de 

comprometimento e os componentes de RSE, deve-se verificar se os dados seguem uma 

distribuição normal. Foi então realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para identificar se 

a distribuição das médias obtidas para RSE e Comprometimento seguem uma distribuição 

normal. O teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser aplicado para testar se a característica 

estudada da amostra é oriunda de uma população com distribuição normal (MORETTIN; 

BUSSAB, 2010). 

O teste tem como hipóteses: 

 

Ho: a característica em estudo da população ou os erros (desvios) segue a 
distribuição Normal. 
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H1: a característica em estudo da população ou os erros (desvios) não segue a 

distribuição Normal. 
 

Calculado o valor p, aceita-se a hipótese de a amostra seguir uma distribuição Normal 

se, no caso desse estudo, o valor p for maior que 0,05 (5%). 

 

Tabela 2 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para Normalidade dos dados 

Item Estatística gl (1) p-valor 

Média RSE 0,145 132 0,000 

Média Comprometimento 0,069 132 0,200 

  

 Fonte: Autoria própria. 

 

(1) Grau de liberdade 

 

Conforme Tabela 2, os dados referentes à média dos componentes de RSE não 

seguem distribuição Normal (p-valor < 0,05), enquanto as médias relacionadas ao tipo de 

comprometimento do funcionário, por sua vez, seguem uma distribuição Normal (p-valor > 

0,05). 

Foram realizados testes de comparação de médias no intuito de identificar as 

diferenças entre as avaliações dos tipos de RSE e Comprometimento por parte dos 

colaboradores da empresa pesquisada. 

A análise de variância (ANOVA) é um método estatístico para testar a igualdade de 

três ou mais médias populacionais, baseado na análise das variâncias amostrais. A ANOVA 

testa simultaneamente mais de duas variáveis independentes, reduzindo a probabilidade de 

erro que se teria ao serem utilizados vários testes t comparando as médias duas a duas 

(VIEIRA, 1969). Tem como suposições que as populações seguem uma distribuição normal, 

que elas possuem mesma variância e que as amostras são aleatórias e mutuamente 

independentes (VIEIRA, 1969). Como as médias referentes ao RSE atendem as suposições 

para a realização da ANOVA, foi realizado o teste de Análise de Variâncias para identificar 

a igualdade ou diferença entre os valores obtidos por suas componentes, dado que as 

variâncias dos componentes de RSE são homogêneas, pois, segundo o teste de Levene para 

homogeneidade das variâncias, obtém-se estatística de 0,987 e p-valor de 0,376, portanto, 

maior que o valor definido (0,05). 
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No entanto, quando as suposições da ANOVA não são atendidas, sua realização não 

é indicada. Como os dados de comprometimento não seguiram uma distribuição Normal, o 

teste utilizado foi o Teste de Kruskal-Wallis, que é o teste não paramétrico (ou seja, para 

populações que não seguem distribuição Normal) correspondente à ANOVA. É uma análise 

da variância que emprega posições (soma de filas) em lugar de mensurações como critério 

de avaliação. O tamanho mínimo de cada amostra deve ser 6 (FIELD, 2009). E, em 

substituição ao teste t, utilizou-se o teste de Mann-Whitney, que é o correspondente para 

dados de população não normal. 

Os testes ANOVA e Kruskal-Wallis têm como hipóteses: 

 

H0: Não existe diferença entre as médias dos tipos de RSC/Comprometimento 
avaliados pelos gestores/colaboradores (ou seja, todas as médias são iguais). 

 
H1: Pelo menos uma das médias difere das demais. 

 

Foi ainda realizado um teste de correlação para identificar as relações existentes 

entre os componentes de RSE e comprometimento. Martins e Theóphilo (2009) esclarecem 

que a correlação de Spearman é uma medida da intensidade da correlação entre duas 

variáveis com níveis de mensuração ordinal, não paramétricas, de modo que os objetos ou 

indivíduos em estudo possam dispor-se por postos, em duas séries ordenadas, ou seja, a 

comparação é feita aos pares. 

Com relação ao Objetivo 1 (ver Quadro 4), foi realizada identificação da dimensão 

dominante do comprometimento organizacional. As respostas de cada respondente também 

serão quantificadas em uma escala likert, variando de discordo totalmente a concordo 

totalmente, com os seguintes pesos: 1 para discordo totalmente, 2 para discordo em parte, 3 

para não concordo nem discordo, 4 para concordo em parte e 5 para concordo totalmente. 

Foi calculado o escore geral das opiniões dos respondentes em relação a cada dimensão do 

comprometimento. 

O Objetivo 2 é avaliar o estágio atual das práticas de responsabilidade social 

referente aos temas Valores, Transparência e Governança, e Público Interno (ver Quadro 

4). A partir da atribuição dos respondentes aos estágios foram atribuídos escores, sendo os 

estágios quantificados em uma escala, sendo atribuído 1 caso o respondente não assinale 

nenhum dos estágios, 2 para o primeiro estágio, 3 para o segundo estágio, 4 para o terceiro 

estágio e 5 para o último estágio.  
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Para analisar as relações entre a responsabilidade social empresarial e as dimensões 

do comprometimento organizacional (Objetivos 3, 4 e 5), será utilizado o teste de correlação 

de Spearman, a partir das respostas da segunda e terceira partes do questionário. De acordo 

com Bruni (2009), a correlação tem como objetivo estimar numericamente o grau de relação 

que possa ser identificado entre populações de duas ou mais variáveis. 

Ademais, foram comparados os resultados das segunda e terceira partes do 

questionário, para identificar as diferenças estatisticamente válidas entre os resultados. O 

quadro 5 apresenta um resumo dos procedimentos utilizados neste estudo. 

 

   Quadro 4 – Objetivos específicos, instrumentos de coleta e técnicas de análise dos dados. 

Objetivos Instrumentos de coleta Procedimentos de análise 
      1 - avaliar o estágio atual 

das práticas de 
responsabilidade social 
referente aos temas 
Valores, Transparência e 
Governança, e Público 
Interno. 

Foram utilizados os 
“indicadores de profundidade” 
do questionário do Instituto 
Ethos (2011), adaptado com 
20 itens, que permitiram 
avaliar o atual estágio da 
gestão da organização em 
relação a uma determinada 
prática. 
 

A partir da atribuição dos respondentes 
aos estágios, foram atribuídos escores, 
sendo os estágios quantificados em 
uma escala: foi atribuído 0 (zero), no 
caso em que o respondente não 
assinalou nenhum dos estágios, 25 para 
o primeiro estágio, 50 para o segundo 
estágio, 75 para o terceiro estágio e 
100 para o último estágio. 

 2 – identificar a 
dimensão dominante do 
comprometimento 
organizacional. 
 
 

Foi utilizado o instrumento de 
Meyer, Allen e Smith (1993) 
de 18 itens. 

As respostas foram quantificadas em 
uma escala, variando de discordo 
totalmente a concordo totalmente, com 
os seguintes pesos: 0 (zero) para 
discordo totalmente, 25 para discordo 
em parte, 50 para não concordo nem 
discordo, 75 para concordo em parte e 
100 para concordo totalmente. Ao 
final, foi calculado o escore geral das 
opiniões dos respondentes em relação 
ao comprometimento. 

3 - analisar as relações 
entre a responsabilidade 
social no campo dos 
Valores, Transparência e 
Governança e o 
comprometimento afetivo, 
instrumental e normativo. 
 

Questionários: 
Parte II - Indicadores de RSE 
referentes aos subtemas 
relacionados ao campo dos 
Valores, transparência e 
governança e Público Interno 
(INSTITUTO ETHOS, 2011); 
 

Para analisar as relações entre a 
responsabilidade social empresarial e as 
dimensões do comprometimento, foi
utilizado o teste de correlação de
Spearman, a partir das respostas da 
segunda e terceira partes do 
questionário. 
  

4 - analisar as relações 
entre Público Interno e 
comprometimento afetivo, 
instrumental e normativo 

Parte III - Indicadores de 
Comprometimento 
Organizacional (MEYER; 
ALLEN; SMITH, 1993). 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do Instituto Ethos. 
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O processo de análise de dados ocorreu de forma sistematizada, para os dados 

coletados serem transformados em informações que sustentem um raciocínio conclusivo 

sobre o problema proposto. Portanto, tratar e analisar dados significa trabalhar com todo o 

material conseguido durante o processo de investigação (BEUREN, 2008).  

A pesquisa utiliza também, conforme foi citado, análise documental, que consiste em 

uma série de operações que visa a analisar os vários documentos para descobrir as 

circunstâncias com as quais podem estar relacionados.  

Dessa forma, a partir da consecução desses objetivos específicos, foi possível, enfim, 

contemplar o objetivo geral que tem como propósito investigar as relações entre as práticas 

de responsabilidade social empresarial e o comprometimento organizacional no setor 

elétrico, com base em instrumentos conceituados, de acordo com os indicadores do Instituto 

Ethos e escala de comprometimento baseada em Meyer e Allen (1991), buscando conferir as 

práticas e relações existentes entre os dois constructos. 
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5 RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL  

 

O objetivo desta seção é descrever a investigação sobre as relações existentes entre 

as práticas de responsabilidade social e o comprometimento organizacional (Afetivo, 

Instrumental e Normativo) na empresa pesquisada neste trabalho, a distribuidora de energia 

elétrica Eletrobras Distribuição Piauí, em Teresina.  

Inicialmente, descreve-se o perfil dos funcionários da empresa que participaram da 

pesquisa. O perfil diz respeito a tempo de experiência, sexo, estado civil, escolaridade e 

cargos que ocupam na empresa. Em seguida, são focados os seguintes temas, assim 

intitulados: Análise dos indicadores de responsabilidade social empresarial, que trata das 

ações de responsabilidade social empregadas pela empresa; Análise dos indicadores de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo, que investiga o tipo de envolvimento 

do funcionário com os objetivos da organização; e, por último, Correlações entre os itens de 

responsabilidade social e comprometimento organizacional, que significa examinar o 

impacto que ações de responsabilidade causam na ligação que o funcionário tem com 

empresa e em que medida os investimentos nessa área social fazem com que o funcionário 

se identifique com os objetivos da empresa – os pontos de convergência da relação 

empregador/empregado. Este último tema integra os Testes de correlação dos itens de RSE e 

comprometimento, usados como instrumento de verificação. 

 

5.1. Perfil dos respondentes 

 

Durante abordagem aos pretensos informantes, verificou-se que as iniciativas dos 

mesmos em atender aos questionamentos ocorreram de forma mais solícita por parte dos 

funcionários da estrutura operacional do que dos colaboradores que ocupam cargos de 

gestão, o que pode ser notado na Tabela 3, seguinte. 
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                     Tabela 3 – Cargo do respondente 

Cargo Quantidade % 

Administrador 1 2,3 

Administrativo 1 2,3 

Advogado 4 9,1 

Assessor 1 2,3 

Assistente administrativo 5 11,4 

Auxiliar administrativo 2 4,5 

Contador 3 6,8 

Diretora 1 2,3 

Eletrotécnico 3 6,8 

Engenheiro 4 9,1 

Jornalista 1 2,3 

Profissional fundamental 1 2,3 

Profissional médio operacional 4 9,1 

Profissional médio porte 1 2,3 

Profissional médio suporte 2 4,5 

Profissional nível médio suporte 1 2,3 

Profissional operacional 1 2,3 

Profissional superior 3 6,8 

Superior 1 2,3 

Técnico administrativo 1 2,3 

Técnico Industrial 3 6,8 

Total 44 100,0 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Também colaboraram com a pesquisa os funcionários que ocupam cargos de 

Advogado, Engenheiro e Profissional médio operacional, todos com 4 (quatro) 

participações, demonstrando representatividade no nível tático de funcionários como 

respondentes na pesquisa, sem mencionar o cargo de Contador, que foi o único cargo entre 

os abordados a ter respondido 3 questionários neste nível.    

Ressalta-se a importante participação de respondentes que exercem o cargo de 

Assistente Administrativo, que alcançou a maior quantidade, com 5 (cinco) respondentes e, 
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consequentemente, o maior percentual do estudo. Decorre disso que o fator relevante desta 

Tabela 3 a ser ressaltado é a representatividade dos cargos operacionais: Administrativo, 

Assessor, Eletrotécnica, Jornalista, Profissional Fundamental, Profissional Médio Porte, 

Profissional Nível Médio Suporte, Profissional Operacional, Técnico Administrativo e 

Técnico Industrial, todos com 1 (um) respondente, mostrando o envolvimento da base da 

pirâmide organizacional.      

 

A Tabela 4, a seguir, examina o tempo de experiência dos respondentes. Constata-se, 

pelos dados, que a maioria dos respondentes possui pouco tempo de experiência na empresa. 

  

                        Tabela 4 – Tempo de experiência do respondente na empresa 

Período de tempo 

(anos) 

Quantidade de 

respondentes 
% 

1 a 5 27 61,4 

23 a 29 9 20,5 

31 a 36 8 18,1 

Total 44 100,0 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 5, o fator em estudo é verificar quanto de experiência o respondente tem 

no exercício do cargo atual.   

  
                        Tabela 5 – Tempo de experiência do respondente no cargo 
 

Período de tempo 
(anos) 

Quantidade de 
respondentes 

% 

1 a 5 26 59,1 

9 a 15 6 13,7 

23 a 29 6 13,6 

31 a 36 6 13,6 

Total 44 100,0 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 
 

 Ressalta-se, na tabela 5, que predominam entre os respondentes aqueles que 

permanecem no mesmo cargo há menos tempo. Os dados mostram também expressiva 
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participação de colaboradores desta pesquisa que estão a 1 (um) ano no cargo, que totalizam 

o percentual de 13,6%, equivalente a 6 (seis) respondentes.  

A indicação de gênero é item importante nas políticas de responsabilidade, uma vez 

que relações de desigualdade são um sinal significativo de uma política antidemocrática e, 

como aponta os indicadores Ethos (2011), o gênero inclui-se no compromisso com a 

promoção da equidade, com a política de valorização da diversidade constante no código de 

conduta e valores da empresa. O gráfico 1 abaixo mostra o percentual de respondentes de 

mesmo sexo.  

   

                  Gráfico 1 – Sexo do respondente 

                    

 Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observa-se que, com 52,3%, os funcionários do sexo masculino colaboraram mais 

com a pesquisa, e, de fato, são em número maior dentro da organização, visto que as 

funcionárias atingiram um menor percentual de envolvimento nas respostas do questionário, 

com 47,7%. A Eletrobras (2012) disponibilizou, em seu site oficial, como indicador social, a 

distribuição dos funcionários da empresa por gênero, no ano de 2010, em que, dos 24.855 

funcionários, 81% são homens e 19% são mulheres. Estima-se que esta seja uma realidade 

das empresas do grupo como um todo. 

A idade dos funcionários tem um peso específico tanto para análises dos indicadores 

de ações de responsabilidade quanto do nível de compromisso com a empresa. Os 

indicadores Ethos apontam esse item no nível de comportamento da empresa em relação a 

demissões, inserto em uma postura de respeito ao indivíduo, analisando-o como indicador 
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socioeconômico. No Gráfico 2, pode-se observar o grau de participação dos respondentes 

em relação à sua faixa etária.      

 

                 Gráfico 2 – Faixa etária do respondente 

 

                Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

                Constata-se que 23 funcionários que se encontram na faixa etária de 25 a 35 anos, 

que correspondem a 52,3% dos respondentes, dispuseram-se a expressar sua opinião sobre o 

ambiente organizacional em que vivem. Acontece também uma equidade na participação 

dos colaboradores das faixas etárias abaixo de 25 anos e dos 35 anos aos 45 anos, que 

correspondem ambas a 6,8%. 

No Gráfico 3, busca-se identificar o atual estado civil dos respondentes na aplicação 

do questionário. Esse dado é indicador sempre presente nas ações de valorização e equidade 

promovidas pelas empresas em atenção às políticas de boa governança. Assim como a idade, 

a faixa etária é dado que orienta prioridades na condução de processos demissionais 

(INSTITUTO ETHOS, 2011). 
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                Gráfico 3 – Estado civil do respondente 

                

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observa-se, nos dados coletados, que há um número aproximado de solteiros e 

casados entre os respondentes da pesquisa e um índice bem menor de colaboradores 

separados. O estado civil é um indicador importante para compor o perfil social da empresa, 

uma vez que o fato de o empregado possuir dependentes financeiros, em grande parte, revela 

sua disposição em exercer esforços em benefício da empresa, o que resulta em relações de 

trabalho mais duradouras, refletindo um comprometimento de cunho instrumental. 

A escolaridade também apresenta implicações sobre os investimentos de carreira e o 

aprimoramento profissional. No Gráfico 4, a identificação do perfil dos participantes 

mensurou o nível escolar dos funcionários que responderam a pesquisa.   

 

                       Gráfico 4 – Escolaridade do respondente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 



68 
 

 
 

Observa-se, no Gráfico 4, que 77,2% dos respondentes possuem nível superior 

completo, sendo que a metade deste percentual, 38,6%, possui pós-graduação. 4,5% dos 

funcionários que participaram da pesquisa enquadram-se no ensino médio e 18,2% 

afirmaram que tem curso superior incompleto.     

 

5.2 Análise dos indicadores de responsabilidade social empresarial  

 

Para investigação do processo de RSE na Eletrobras Distribuição Piauí, utilizaram-se 

questões que envolvem os indicadores do Instituto Ethos, conforme citadas na metodologia 

do estudo. Apresenta-se, na Tabela 6, a percepção dos respondentes acerca do processo e 

grau em que se encontram as ações de responsabilidade social empresarial da companhia, 

bem como os impactos identificados através da pesquisa.  

 
   Tabela 6 – Indicador do Estágio 1 de RSE 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo em 

parte 

Não 
concordo e 

não 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
1. Os valores da organização estão 
formalizados em uma carta de 
princípios, mas pouco incorpora-
dos aos processos de trabalho e as 
atitudes/ comportamento das 
pessoas. 

4 9,1 8 18,2 3 6,8 25 56,8 4 9,1 44 100,0 

2. Os valores e princípios da orga-
nização existem em documento 
formal, que conta com processo de 
difusão sistemático, com foco no 
público interno, sob responsabili-
dade de pessoa ou área responsável. 

6 13,6 9 20,5 7 15,9 20 45,5 2 4,5 44 100,0 

3. A organização possui um código 
de conduta e mantém um programa 
de orientação e treinamento para os 
empregados de todos os níveis 
hierárquicos a fim de garantir que 
seus valores e princípios estejam 
incorporados aos processos de tra-
balho e às atitudes/comportamento. 

10 22,7 5 11,4 5 11,4 18 40,9 6 13,6 44 100,0 

4. Além disso, o código de conduta 
da organização prevê a participação 
das principais partes interessadas 
em sua revisão e é submetido a 
controle e auditoria periódicos. A 
responsabilidade dessas ações está 
formalmente a cargo de uma equipe 
multidisciplinar. 

9 20,5 3 6,8 14 31,8 16 36,4 2 4,5 44 100,0 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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O fator preponderante a ressaltar foi no item 1, na alternativa concordo em parte, 

pois foi assinalada por 56,8% dos respondentes, o que caracteriza a dúvida sobre a 

incorporação dos valores da organização aos processos de trabalho, assim como nas atitudes 

e comportamentos do funcionário. Os menores índices foram evidenciados, com igual 

percentual, nos itens 2 e 4, em que a alternativa concordo totalmente recebeu o mesmo 

percentual de 4,5% dos respondentes, mostrando convicção em seu posicionamento sobre 

princípios e código de conduta da organização.      

Observa-se que, na alternativa discordo totalmente, o item 3 obteve o maior 

percentual. Os 22,7% que responderam foram categóricos em negar que haja incentivo da 

organização em manter um programa de orientação e treinamento para os funcionários de 

todos os níveis hierárquicos.       

 Um número considerável de participantes, 20,5%, também expressou discordância 

no item 2, que opinou discordo em parte, estabelecendo dúvida em relação às práticas da 

organização quando o assunto é processo de difusão sistemática dos valores e princípios, 

com foco no público interno.  

Sobre a alternativa não concordo e não discordo, que enseja neutralidade ou 

indiferença dos participantes da pesquisa em relação às questões, seu maior peso foi no item 

4, em que 31,8% dos funcionários não se pronunciaram quanto à existência ou falta de um 

trabalho na empresa que oportunize a participação dos funcionários na revisão do código de 

conduta, de forma periódica. 

Na Tabela 7, os colaboradores expressam suas opiniões sobre itens ligados ao 

indicador 2 de RSE, analisados sob a perspectiva da elaboração dos balanços sociais e suas 

informações, assim como a verificação dos aspectos quantitativos, além de buscar mensurar 

o amplo envolvimento do público interno nas atividades sociais, ambientais e econômicas. 

Busca-se, por fim, nesta Tabela, entender como se estabelece o relacionamento entre 

funcionários e empresa quando o assunto é pressão sobre os empregados envolvidos nas 

atividades sindicais e liberdade para exercício da mesma, condições de trabalho e reuniões 

com sindicatos para ouvir sugestões e negociar reivindicações, respeito à legislação 

brasileira quanto ao trabalho infantil e a discussão interna da educação e o cuidado com os 

filhos de seus empregados em relação ao seu desenvolvimento profissional.     
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  Tabela 7 – Indicador do Estágio 2 de RSE 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Não 
concordo e 

não discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
5. Elabora sem regularidade definida 
um balanço social com informações 
sobre suas ações sociais e ambientais. 

7 15,9 11 25,0 8 18,2 15 34,1 3 6,8 44 100,0 

6. Elabora anualmente um balanço 
social, descrevendo suas ações sociais e 
ambientais e incorporando aspectos 
quantitativos. 

4 9,1 6 13,6 9 20,5 16 36,4 9 20,5 44 100,0 

7. Produz, com amplo envolvimento 
interno, um balanço social facilmente 
acessível, que aborda aspectos sociais, 
ambientais e econômicos de suas 
atividades, contendo exclusivamente 
resultados favoráveis. 

4 9,1 13 29,5 6 13,6 16 36,4 5 11,4 44 100,0 

8. Elabora balanço social com 
envolvimento de partes interessadas 
externas, integrando as dimensões 
social, ambiental e econômica de suas 
atividades e incluindo resultados 
desfavoráveis e os respectivos desafios, 
com metas para o próximo período. 

6 13,6 11 25,0 8 18,2 14 31,8 5 11,4 44 100,0 

9. Não exerce pressão sobre os 
empregados envolvidos em atividades 
sindicais. 

4 9,1 7 15,9 7 15,9 18 40,9 8 18,2 44 100,0 

10. Não exerce pressão e oferece 
liberdade para a atuação dos sindicados 
no local de trabalho. 

0 0,0 10 22,7 7 15,9 18 40,9 9 20,5 44 100,0 

11. Além de permitir a atuação dos 
sindicatos no local de trabalho, fornece 
informações sobre as condições de 
trabalho e se reúne periodicamente com 
os sindicados para ouvir sugestões e 
negociar reivindicações. 

5 11,4 8 18,2 7 15,9 18 40,9 6 13,6 44 100,0 

12. Além disso, possui canal de 
comunicação consolidando com os 
sindicatos, mantendo-os informados e 
fornecendo-lhes dados financeiros e 
relativos a objetivos estratégicos que 
afetem os empregados para subsidiar as 
discussões. 

5 11,4 9 20,5 12 27,3 12 27,3 6 13,6 44 100,0 

13. Além de respeitar a legislação 
brasileira, que proíbe o trabalho as 
pessoas com menos de 16 anos (exceto 
na condição de aprendiz, entre os 14 e 
18 anos), discute internamente a 
importância da educação e as 
consequências do trabalho infantil. 

2 4,5 5 11,4 3 6,8 19 43,2 15 34,1 44 100,0 

14. Além de respeitar a legislação que 
proíbe o trabalho infantil e discutir a 
questão internamente, possui projetos 
que contribuem para o desen-
volvimento dos filhos de seus empre-
gados (inclusive dos terceirizados), 
estimulando suas competências técni-
cas. 

5 11,4 7 15,9 4 9,1 18 40,9 10 22,7 44 100,0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Na percepção dos respondentes, sobre os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, a 

alternativa concordo em parte foi a predominante, visto que os participantes ressaltam sua 

parcial concordância com os fatores ligados às atividades da empresa, no que diz respeito à 

regularidade da apresentação de um balanço social e que esse esteja acessível e claro quanto 

ao seu conteúdo e participação dos funcionários; à postura coercitiva ou democrática da 

empresa ante as atividades sindicais dos empregados; e ao respeito à legislação, no tocante 

ao trabalho infantil e, a contento, à apresentação de projetos de inclusão direcionados aos 

filhos de funcionários, no estímulo de suas competências técnicas. 

O item 12 foi singular ao mostrar opiniões coincidentes na alternativa não concordo 

e não discordo e na opção concordo em parte, ou seja, o mesmo percentual posiciona-se 

com neutralidade e parcialidade no tocante à existência de interação entre empresa e 

sindicato no repasse de dados financeiros e outros de interesse dos funcionários. No caso, 

mostrou-se que ainda é tímida a posição da empresa diante das condições ideais de gestão 

participativa, de acordo com o parâmetro Ethos. 

Na Tabela 8, o indicador 3 é visto sob a perspectiva do possível apoio e 

desenvolvimento da organização em projetos sociais para crianças e adolescentes da 

comunidade, juntamente com o poder público, buscando estimular políticas e programas que 

possam ser replicados por toda cadeia produtiva e também realizar ações voltadas para 

superação dos salários firmados com os sindicatos.        

 

Tabela 8 – Indicador do Estágio 3 de RSE 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Não concordo  
e não discordo

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
15. Além do descrito no estágio 
anterior, desenvolve ou apoia projetos 
para as crianças e adolescentes da 
comunidade. 

12 27,3 6 13,6 8 18,2 13 29,5 5 11,4 44 100,0 

16. Coordena seus projetos com outros 
realizados na comunidade, atua junto ao 
poder público em beneficio da criança e 
do adolescente e estimula que políticas 
e programas da empresa relacionados 
ao tema sejam replicados em toda 
cadeia produtiva. 

12 27,3 9 20,5 8 18,2 13 29,5 2 4,5 44 100,0 

17. Buscar superar os pisos salariais 
firmados com os sindicatos. 

15 34,1 10 22,7 7 15,9 9 20,5 3 6,8 44 100,0 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em resposta aos questionários, sobre o item 17, 34,1% dos funcionários afirmam que 

discordam totalmente sobre a busca feita pela organização em superar os pisos salariais 
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firmados com os sindicados. Sendo a alternativa com maior ponto percentual, pode-se 

constatar que os funcionários não estão satisfeitos com a política de salários acertada entre a 

companhia e sindicatos. Quanto a declarar que a empresa além de atender às normas sobre o 

trabalho infantil, também inclui esta classe em projetos não só para filhos de funcionários, 

mas extensivos à comunidade, somando esforços com o poder público em relação a esses 

benefícios, conforme itens 15 e 16, os respondentes tenderam a concordar em parte e a 

discordar da existência dessas políticas. 

Na perspectiva dos respondentes, na Tabela 9, o quarto indicador de responsabilidade 

social empresarial busca, por meio de seus itens, vislumbrar a real situação das práticas que 

envolvem as afirmações sobre o tratamento dos empregados através do estímulo à 

remuneração e ao investimento em seu desenvolvimento profissional, com apoio à 

estruturação de carreira, valorizando as competências potenciais e levando em consideração 

o desenvolvimento de novas habilidades.  

    

Tabela 9 – Indicador do Estágio 4 de RSE 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Não 
concordo e 

não discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde %   Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
18. Trata os empregados como um 
recurso, estimulando por meio da 
remuneração e do investimento em seu 
desenvolvimento profissional, segundo a 
política estruturada de carreira, e levando 
em conta as habilidades necessárias para 
seu desempenho atual. 

10 22,7 13 29,5 3 6,8 15 34,1 3 6,8 44 100,0 

19. Valoriza competências potenciais, 
estimulando os empregados por meio da 
remuneração e do investimento em seu 
desenvolvimento profissional e levando 
em conta sua capacidade de crescimento 
e o desenvolvimento de novas habili-
dades. 

11 25,0 14 31,8 4 9,1 14 31,8 1 2,3 44 100,0 

20. Trata os empregados como sócios, e, 
alem de valorizar competências poten-
ciais por meio da remuneração e do 
desenvolvimento profissional, estabelece 
mecanismos para que seus representantes 
participem da formulação de políticas e 
benefícios e desenvolvimento. 

16 36,4 10 22,7 6 13,6 10 22,7 2 4,5 44 100,0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme respostas dos questionários, no item 18, a maioria dos participantes 

ressaltou concordar apenas em parte com a política da empresa de investimento profissional 

dos empregados e, no item 19, quando interpelados sobre o estímulo da empresa em vista da 
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valorização das competências e habilidades adquiridas, foram, com igual peso, propensos a 

responder que em parte discordam e em parte concordam com esta política. 

No item 20, a alternativa discordo totalmente revelou maior número de participantes 

em resposta ao indicador de estágio 4, descrito na Tabela 9, em que 36,4% dos participantes 

ratificaram seu entendimento sobre o não tratamento adequado por parte da organização em 

relação à valorização de suas competências por meio da remuneração e do desenvolvimento 

profissional. Eles discordam totalmente também com a afirmação de que participam na 

formulação de políticas e benefícios que buscam o desenvolvimento dos colaboradores e que 

são tratados como sócios pela organização.         

 

5.3 Análise dos indicadores de comprometimento afetivo, instrumental e normativo 
 

Na Tabela 10, evidencia-se a existência de uma relação de comprometimento afetivo 

com a empresa e em que percentual os funcionários estão comprometidos afetivamente.        

 

Tabela 10 – Indicadores de comprometimento afetivo 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Não 
concordo e 

não 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
1. Eu seria muito feliz em dedicar o 
resto da minha carreira nesta Insti-
tuição. 

9 20,5 7 15,9 8 18,2 13 29,5 7 15,9 44 100,0 

2. Eu realmente sinto os problemas 
da Instituição como se fossem 
meus. 

4 9,1 3 6,8 4 9,1 21 47,7 12 27,3 44 100,0 

3. Eu não sinto forte senso de 
integração com minha Instituição. 

14 31,8 6 13,6 6 13,6 15 34,1 3 6,8 44 100,0 

4. Eu não me sinto emocionalmente 
vinculado a esta Instituição. 

17 38,6 10 22,7 6 13,6 8 18,2 3 6,8 44 100,0 

5. Eu não me sinto uma pessoa de 
casa em minha Instituição. 

18 40,9 10 22,7 6 13,6 8 18,2 2 4,5 44 100,0 

6. Esta Instituição tem um imenso 
significado pessoal para mim. 

5 11,4 4 9,1 6 13,6 14 31,8 15 34,1 44 100,0 
 

 Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os respondentes discordam da afirmação de não se sentir 

emocionalmente uma pessoa de casa na instituição, sendo estes 40,9% o maior percentual na 

alternativa discordo totalmente. No entanto, o item que proporcionou o maior percentual 

entre todas as alternativas foi o 2 (dois), em que cerca de 47,7% dos respondentes afirmam 

concordar em parte com o sentimento de ter os problemas da Instituição como se fossem 
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seus. Estes números já demarcam algum comprometimento afetivo, mas não em um patamar 

condizente com os parâmetros ideais que os tornem afetivamente atrelados à empresa.  

Já na Tabela 11, encontram-se indicadores de comprometimento instrumental que 

têm como foco avaliar se o colaborador permanece na empresa por necessidade ou desejo, se 

tem vontade de deixar a empresa e de avaliar as consequências negativas e escassez de 

alternativas, tendo o desejo de sair da empresa.      

        

   Tabela 11 – Indicadores de comprometimento instrumental 

Item 
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em parte 

Não 
concordo e 

não 
discordo 

Concordo 
em parte 

Concordo 
totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
7. Na situação atual, ficar com 
minha Instituição é na realidade uma 
necessidade tanto quanto um desejo. 

5 11,4 4 9,1 7 15,9 21 47,7 7 15,9 44 100,0 

8. Mesmo se eu quisesse, seria 
muito difícil para eu deixar minha 
Instituição agora. 

8 18,2 4 9,1 7 15,9 14 31,8 11 25,0 44 100,0 

9. Se eu decidisse deixar minha 
Instituição agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada. 

6 13,6 6 13,6 9 20,5 9 20,5 14 31,8 44 100,0 

10. Eu acho que teria poucas 
alternativas se deixasse esta Insti-
tuição. 

11 25,0 14 31,8 8 18,2 8 18,2 3 6,8 44 100,0 

11. Se eu já não tivesse dado tanto 
de mim nesta Instituição eu poderia 
considerar trabalhar em outro lugar. 

11 25,0 8 18,2 16 36,4 4 9,1 5 11,4 44 100,0 

12. Uma das poucas consequências 
negativas de deixar esta Instituição 
seria a escassez de alternativas 
imediatas. 

10 22,7 11 25,0 11 25,0 7 15,9 5 11,4 44 100,0 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

É necessário destacar, na Tabela 11, os 47,7% dos respondentes que concordam em 

parte que permanecem na Instituição não só por desejo, mas também por necessidade. Nesse 

item 7, foi proposto analisar as principais causas em relação à permanência do empregado na 

Instituição. Por outro lado, tem-se uma igualdade de resultados na alternativa discordo 

totalmente, em que os itens 10 e 11 alcançam 25,0% de participação nas afirmações de que 

há poucas alternativas para os que acaso deixem a Instituição e àqueles que, se não tivessem 

dado tanto de si, estariam em outra empresa. Isso mostra que 11 (onze) colaboradores não 

são comprometidos instrumentalmente, como relata o item 10. No entanto, no item 11, assim 

como na alternativa, mais 11 (onze) funcionários ratificam que, mesmo se doando à 

Instituição, podem servir em outro lugar, numa demonstração de desapego à mesma.    
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Na Tabela 12, apresenta-se o indicador de comprometimento normativo, refletido 

nos itens que tratam da obrigação do empregado de permanecer na instituição, das vantagens 

em não se desligarem dela, o grau de lealdade e senso de dívida moral do funcionário em 

relação à organização.    

 

   Tabela 12 – Indicadores de comprometimento normativo 

Item 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
em Parte 

Não 
Concordo 

e não 
Discordo 

Concordo 
em Parte 

Concordo 
Totalmente 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

13. Eu não sinto nenhuma obri-
gação de permanecer nesta Insti-
tuição. 

12 27,3 12 27,3 7 15,9 9 20,5 4 9,1 44 100,0 

14. Mesmo se fosse vantagem 
para mim, eu sinto que não seria 
certo deixar minha Instituição 
agora. 

16 36,4 8 18,2 5 11,4 7 15,9 8 18,2 44 100,0 

15. Eu me sentiria culpado se 
deixasse minha Instituição agora. 

17 38,6 7 15,9 8 18,2 8 18,2 4 9,1 44 100,0 

16. Esta Instituição merece minha 
lealdade. 

6 13,6 2 4,5 7 15,9 12 27,3 17 38,6 44 100,0 

17. Eu não deixo minha Insti-
tuição agora porque eu tenho uma 
obrigação moral com as pessoas 
daqui. 

16 36,4 3 6,8 11 25,0 7 15,9 7 15,9 44 100,0 

18. Eu devo muito à minha Insti-
tuição. 

9 20,5 1 2,3 7 15,9 12 27,3 15 34,1 44 100,0 
    

     Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Observa-se, na Tabela 12, que houve igualdade percentual em dois itens, o 15 

(quinze) e o 16 (dezesseis), porém em alternativas diferentes, na discordo totalmente e 

concordo totalmente. O percentual de respondentes dos dois ora afirma que a Instituição 

merece sua lealdade e ora nega que se culparia caso precisasse deixar a Instituição, 

demonstrando comprometimento apenas normativo. Sendo assim, em segundo lugar, 

ficaram empatados os itens 14 (quatorze) e 17 (dezessete), ambos com 36 respondentes, 

equivalentes a 4% de participação. Estes colaboradores discordam totalmente que não seria 

certo deixar a Instituição agora e que não deixam a mesma por ter uma obrigação moral com 

seus companheiros de trabalho, o que denota falta de envolvimento do ponto de vista 

normativo com a empresa.         
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5.4 Correlações entre os itens de responsabilidade social e comprometimento 
organizacional 

 

O objetivo desta seção é investigar os reflexos das ações de responsabilidade social 

da empresa analisada, Eletrobras Distribuição Piauí, sobre seus funcionários, avaliando em 

que medida a adequação dessa empresa aos parâmetros desenvolvidos pelo Instituto Ethos, 

tomado aqui como referência, elaborados para auxiliar a incorporação de compromissos em 

favor de uma administração responsável e socialmente relevante, contribuiu para que o 

funcionário identifique-se com a Instituição.  

A partir da identificação desses reflexos, pode-se auferir a relação patente entre estes 

dois conceitos analisados nesta pesquisa, o de responsabilidade social e de 

comprometimento organizacional. 

 

5.4.1 Testes de Correlação dos itens de RSE e Comprometimento  

 

O teste de correlação a seguir (Tabela 13) refere-se ao cruzamento dos dados 

anteriormente computados sobre as variáveis avaliadas, RSE e Comprometimento, com a 

finalidade de respaldar as análises empreendidas sobre estes dois constructos.  

 

           Tabela 13 – Teste de correlação entre os itens de RSE e Comprometimento 

  Afetivo Instrumental Normativo 

RSE_1 

Coeficiente de correlação -0,003 -0,155 0,204 
P-valor 0,984 0,316 0,185 
N 44 44 44 

RSE_2 

Coeficiente de correlação 0,288 -0,121 0,259 
P-valor 0,058 0,434 0,089 
N 44 44 44 

RSE_3 
Coeficiente de correlação 0,185 -0,025 0,351(1) 
P-valor 0,229 0,873 0,019 
N 44 44 44 

RSE_4 
Coeficiente de correlação 0,187 0,145 0,463(2) 
P-valor 0,224 0,348 0,002 
N 44 44 44 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 
(1) Correlação significante a 0,05 
(2) Correlação significante a 0,01 
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Conforme a Tabela 13, apenas as correlações entre o Comprometimento Normativo e 

os itens de RSE 3 e 4 são significativas e ambas positivas, ou seja, à medida que a média da 

RSE 3 aumenta, a média do comprometimento normativo também aumenta. O mesmo 

ocorre entre o RSE 4 e o comprometimento normativo. 

Contudo, precisa-se do entendimento em relação à Normalidade dos dados aferidos 

nas médias de Responsabilidade Social Empresarial e de Comprometimento Organizacional, 

usando o Teste de Kolmogorov-Smirnov, como a seguir, na Tabela 14:  

 

Tabela 14 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para Normalidade dos dados 

 
K-S 

Graus de 
liberdade P-valor 

Média de RSE 0,145 132 0,000 

Média de Comprometimento 0,069 132 0,200 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados do teste de Normalidade dos dados, que visa a 

identificar se os dados seguem uma distribuição Normal para identificar o tipo de teste a ser 

aplicado para comparar as médias. Pode-se observar que, enquanto a média de RSE não 

segue distribuição Normal (p-valor < 0,05), a média de comprometimento tem distribuição 

Normal (p-valor > 0,05). Assim sendo, para testar se as médias de RSE são estatisticamente 

diferentes, será utilizado o teste de Kruskal-Wallis, enquanto que, para testar a mesma 

hipótese na média de comprometimento, será utilizada a Análise de Variância (ANOVA). 

Sendo assim, pode-se destacar as seguintes médias de Responsabilidade Social 

Empresarial, conforme a Tabela 15.   

 

Tabela 15 – Médias de RSE 

RSE N Média Desvio-Padrão 

RSE 1 44 3,14 0,914 

RSE 2 44 3,33 0,709 

RSE 3 44 2,64 1,154 

RSE 4 44 2,55 1,243 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Ressalte-se, na Tabela 15, o maior Desvio-Padrão de 1,243 no indicador 4 (quatro) 

de Responsabilidade Social Empresarial, em que a preocupação dos respondentes ao 

questionário foi caracterizada através do resultado no item 20 da Tabela 9 e na alternativa 

discordo totalmente, tendo em vista que 36,4% dos participantes ratificam seu entendimento 

acerca do não tratamento adequado por parte da organização, em relação às atividades 

voltadas à valorização das competências potenciais por meio da remuneração e do 

desenvolvimento profissional.  Os respondentes não concordam também com a afirmação de 

que existe participação na formulação de políticas e benefícios que busquem o 

desenvolvimento dos colaboradores.         

Na Tabela 16, apresenta-se o Teste de Kruskal-Wallis para comparar a médias 

existentes de Responsabilidade Social Empresarial com os seguintes dados: 

 

Tabela 16 – Teste de Kruskal-Wallis para comparar médias de RSE  

RSE N Rank 
Médio 

Qui-
Quadrado 

Graus de 
liberdade P-valor 

RSE 1 44 98,25 

12,628 3 0,006 
RSE 2 44 105,41 

RSE 3 44 76,57 

RSE 4 44 73,77 

Total 176 - 
   

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

O teste de comparação de médias de Kruskal-Wallis indica que há pelo menos um 

tipo de RSE que apresenta média significativamente diferente dos demais (p-valor < 0,05). 

Todavia, na Tabela 17, mensuram-se as médias dos tipos de comprometimento 

organizacional, como podem ser vistos abaixo:  

 

          Tabela 17 – Médias dos tipos de comprometimento 

Comprometimento N Média Desvio-padrão 
Afetivo 44 2,96 0,852 

Instrumental 44 3,02 0,921 

Normativo 44 2,92 0,960 

Total 132 2,97 0,906 
           

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Analisando as médias, percebe-se que o comprometimento instrumental obteve a 

maior média, de 3,02, e consequentemente o maior desvio-padrão, com o índice de 0,921, o 

que demonstra por parte dos respondentes um maior compromisso, em vista de 

permanecerem na organização, porque precisam, ao contrário do comprometimento 

normativo, que ficou em último lugar na comparação com as outras médias, obtendo 2,92, e 

que é estabelecido numa perspectiva cognitiva, levando o indivíduo a aceitar que possui 

obrigações e deveres organizacionais, agindo de forma simples e tentando realizar as 

atividades, assim como demonstrando alguns sentimentos de apreensão e culpa.  

 A partir da realização do Teste ANOVA, inscrito na Tabela 18, preocupou-se em 

comparar e entender as médias dos tipos de comprometimento, como se segue: 

 

Tabela 18 – Teste ANOVA para comparar as médias dos tipos de comprometimento 

 
Soma de 

quadrados 
graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

F P-valor 

Entre grupos 0,186 2 0,093 
0,112 0,895 

Dentro dos grupos 107,355 129 0,832 

Total 107,541 131 - 
  

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme a Tabela 18, acima, pode-se afirmar que não existe um tipo de 

comprometimento que se sobreponha aos demais, visto que as médias dos três tipos são 

estatisticamente iguais (p-valor > 0,05).  

Verificou-se, a partir dos dados contidos na Tabela 13 que apenas o comprometimento 

normativo e os itens de RSE 3 e 4 correlacionam-se positivamente. Assim sendo, à medida 

que a média da RSE 3 e 4 aumentam, a média do comprometimento normativo também 

evolui.   
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6 CONCLUSÕES  
 
 

O movimento pela responsabilidade social empresarial (RSE) é iniciado como resposta 

às exigências da comunidade em relação às organizações que se relacionam, tendo em vista 

que a execução de suas atividades repercutem em seus controladores e corpo de acionistas. No 

entanto, estes pouco beneficiam seus grupos de interesses em geral e, em alguns casos, 

prejudicam e até mesmo causam danos a esses grupos.  

Nesta perspectiva, os projetos e ações socialmente responsáveis geralmente iniciam 

depois de algum fato de repercussão negativa para a organização, como, por exemplo, o 

aumento da violência nas proximidades do prédio da empresa, em decorrência do aumento do 

fluxo de pessoas que conduzem valores monetários, é um fator que demanda políticas na área 

de segurança da instituição e da comunidade.        

Nesse contexto, verifica-se que fatores como educação, saúde, segurança, cultura, 

esporte e lazer são extremamente necessários para dar continuidade a um crescente ritmo de 

consumo e desenvolvimento da cadeia produtiva em torno dos diversos grupos de interesses, 

dentre os colaboradores, os sindicatos, a sociedade, o governo e os fornecedores.     

Constata-se que as empresas investidoras em responsabilidade social, além de visarem 

à maximização do retorno sobre os investimentos, buscam ser mais reconhecidas e 

valorizadas por meio de suas ações sociais perante a comunidade. Porém, essas ações tornam-

se um instrumento poderoso e facilitador para as organizações, sendo usadas como vantagem 

competitiva no universo mercadológico.      

As instituições do setor elétrico ou energético constituem-se atores importantes no 

processo de desenvolvimento industrial e socioeconômico dos milhares de cidadãos 

brasileiros. Isso ocorre pelo simples fato de estar presente no dia a dia de consumidores. 

Dessa forma, a implantação ou implementação de políticas sociais representam um grande 

diferencial no modelo de gestão das organizações deste segmento.      

As práticas e projetos sociais geralmente são copiados pela concorrência, porém, as 

organizações que se destacam são as que desenvolvem projetos originais. Com isso, os 

estudiosos das organizações responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento tentam legitimar 

suas ações e práticas de responsabilidade social de forma gradual. Buscando transformar 

crenças, valores e regras na conduta social, que servem ao mesmo tempo de instrumento para 

medir as relações de poder entre as partes interessadas. Ao se terem enraizadas as práticas de 

RSE, verificam-se a legitimidade e aprovação exercidas pela comunidade, o que pode, por 

vezes, caracterizar também uma relação de dominação.  
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O presente estudo buscou investigar essas práticas de responsabilidade social 

empresarial e suas correlações com o comprometimento organizacional dos funcionários na 

distribuidora de energia elétrica do Piauí, a Eletrobras Distribuição Piauí, em específico, 

mensurando os modos em que as ações de responsabilidade social e comprometimento se 

intensificam ao longo dos anos, verificando seus impactos estruturantes e sistematizados.     

 Utilizaram-se neste estudo os questionários acessados via e-mail, através do link 

disponibilizado para a empresa, que foram analisados no capítulo que trata das relações entre 

esses dois principais constructos pesquisados – RSE e comprometimento. Isso só foi possível 

a partir das respostas dos gestores e colaboradores operacionais da referida empresa de 

energia. Focando no objetivo da pesquisa, que foi investigar as relações entre a 

responsabilidade social empresarial e comprometimento organizacional.  

A partir desse objetivo, elaborou-se um questionário para os funcionários, composto 

de perguntas para identificar o perfil dos respondentes e também de alternativas de múltipla 

escolha para afirmações que envolvem indicadores de responsabilidade social e 

comprometimento organizacional.  

Além do seu objetivo central, este trabalho também buscou ressaltar a importância da 

execução das ações socialmente responsáveis pela organização de forma geral. Verifica-se 

que, na atualidade, diversas instituições ou empresas estão sendo cada vez mais avaliadas 

pelos órgãos fiscalizadores e organizações não governamentais com credibilidade 

internacional, em especial, quanto ao desempenho moral e ético das organizações, em favor 

da transparência na gestão de relacionamento com a sociedade em geral.   

De posse dos métodos de pesquisa adequados aos estudos, pautados em uma pesquisa 

empreendida em uma empresa do setor de energia, a ELETROBRAS, importante porque 

advém de uma matriz reconhecida como gestora de desenvolvimento no país e no estado, 

pode-se buscar atingir os objetivos específicos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, de buscar as noções teóricas sobre RSE e 

sobre comprometimento organizacional, pode-se, a princípio, fazer uma incursão histórica 

pela origem e evolução dos dois conceitos. A RSE evoluiu de um compromisso social da 

empresa em relação à comunidade para mais amplas relações com seus grupos de interesses. 

Também foi possível conhecer os temas que dão suporte, através de seus indicadores, à 

análise e orientação das práticas socialmente buscadas pela empresa que são: Valores, 

Transparência e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores 

e Clientes; Comunidade; Governo e Sociedade, sendo que, entre esses, apenas dois, Valores, 
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Transparência e Governança e Público Interno, foram contemplados neste estudo por serem 

mais relevantes em relação ao locus da pesquisa, que é uma empresa distribuidora de energia 

elétrica. O conceito de comprometimento organizacional, em grande número de definições, a 

exemplo de Meyer e Herscovitch, refere-se aos motivos capazes de manter ou mover o 

comportamento do indivíduo de forma a permanecer ligado à empresa em que atua. 

Diferentes níveis de comprometimento foram analisados, neste estudo, verificados em três 

dimensões: afetiva, instrumental e normativa, o que possibilitou alcançar o quarto objetivo, 

referido abaixo, em sequência. 

Quanto ao segundo objetivo, identificar o perfil dos respondentes, foi possível, 

descrevê-los pelos caracteres: cargo, tempo de experiência, sexo, faixa etária, estado civil e 

escolaridade. As principais características observadas podem ser assim relacionadas: fazem 

parte da estrutura operacional da empresa; possui pouco tempo de experiência na empresa e 

permanecem no mesmo cargo há menos tempo; são do sexo masculino; possuem faixa etária 

de 25 a 35 anos; possuem número aproximado de solteiros e casados e índice bem menor de 

separados; têm percentual maior com nível superior completo, sendo metade deste percentual 

pós-graduado. 

Diante da análise de resultados coletados, constatou-se que a maioria dos respondentes 

da Eletrobras Distribuição Piauí (ver Tabela 6), em referência ao indicador 1 (um) de estágio, 

assinalou no item 1 a alternativa concordo em parte, o que demonstra a dúvida desses 

funcionários sobre a incorporação dos valores da organização aos processos de trabalho, 

assim como nas atitudes e comportamentos dos empregados.  

Na percepção dos respondentes, ainda existe muito a ser feito em relação ao processo 

que envolve uma formalização da carta de princípios da empresa. Esse fator foi o que 

assinalou maior engajamento dos funcionários em apresentar respostas às questões da 

pesquisa, o que ratifica o interesse dos mesmos em tentar modificar essa situação.  

Porém, na Tabela 7, que tenta mensurar se a empresa está no estágio 2, verificou-se 

equidade no resultado dos itens 9, 10, 11 e 14, da alternativa concordo em parte. Os 

funcionários ressaltam sua parcial concordância com os fatores ligados às atividades da 

empresa, em consonância com a pressão sobre os empregados envolvidos em atividades 

sindicais, reuniões periódicas com os sindicatos e sobre respeito à legislação no tocante ao 

trabalho infantil e aos trabalhadores terceirizados. 
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Existe relevância nas respostas dos questionários da Tabela 8, onde o estágio 3 é 

avaliado e constata-se que maior percentual dos funcionários afirmam que discordam 

totalmente sobre a busca feita pela organização em superar os pisos salariais firmados com os 

sindicados, podendo-se verificar que os funcionários não estão satisfeitos com a política de 

salários acertados entre a organização e os sindicatos. 

Na Tabela 9, existe um empenho dos funcionários em responderem os questionários, 

verificado através do resultado no item 20, na alternativa discordo totalmente, em que parte 

significativa dos respondentes confirma seu entendimento sobre a não existência de 

tratamento adequado por parte da organização, em relação às atividades voltadas à 

valorização das competências potenciais por meio da remuneração e do desenvolvimento 

profissional. Também não concordaram com a afirmação de que existe participação dos 

funcionários na formulação de políticas e benefícios. 

Observa-se, a partir do exposto, que, em relação ao terceiro objetivo específico de 

identificar o estágio atual de ações de responsabilidade social da empresa em relação aos 

temas do estudo, a mesma encontra-se no estágio 2 de RSE. Nesse caso, tomando como base 

o que descreve a fonte maior desta pesquisa, o Instituto Ethos, pode-se dizer da empresa em 

foco que esta se encontra em um estágio intermédio em relação às ações de responsabilidade 

social, pois ainda reflete uma postura defensiva sobre os temas, mas possui indicadores que 

permitem dizer que já busca se estruturar, na prática, para mudanças e avanços nas políticas 

condizentes com o modelo buscado pelos teóricos referidos, que elevam o conceito de 

responsabilidade social, até então identificado pelo teor ético e moral e pela ação gerencial, 

para o âmbito do desenvolvimento sustentável, considerando as dimensões social, econômica 

e ambiental. É certo dizer a esse respeito que a imagem social da empresa pesquisada, pela 

ótica dos respondentes/funcionários, foi medida pelo valor de suas ações, e é isso o que 

gradua seu desempenho em relação à comunidade e às outras empresas. 

Em outra situação, é mostrado o percentual em maior parte dos funcionários que se 

preocuparam em assinalar o item 1, da Tabela 6, que discorre sobre os valores da organização 

que estão formalizados em uma carta de princípios, mas pouco incorporados aos processos de 

trabalho e as atitudes e comportamento das pessoas.  

Maior número dos respondentes mostrados na Tabela 9, item 20, expressou sua 

insatisfação e não concordaram com a afirmação de que a empresa trata os empregados como 

sócios, valorizam competências potenciais por meio da remuneração, buscam o 

desenvolvimento profissional e estabelecem mecanismos para que seus representantes 
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participem da formulação de políticas e benefícios. Assim, conforme hipótese acima referida 

na Introdução acerca do estágio atual da empresa, nota-se que, em parte, os resultados foram 

confirmados: o estágio 2 em relação ao tema Valores, Transparência e Governança, mas não 

se confirmou o estágio 3 em relação ao tema Público Interno, que seria um estágio em que 

ações teriam um avanço maior e melhor desempenho nesse aspecto. 

 Para contemplar o quarto objetivo específico, que é identificar a dimensão dominante 

do comprometimento dos participantes da pesquisa, observou-se determinação do respondente 

em afirmar que discorda totalmente da afirmação de não se sentir emocionalmente uma 

pessoa de casa na Instituição, sendo o maior percentual na alternativa discordo totalmente, na 

Tabela 10. Nota-se que os funcionários têm um comprometimento afetivo elevado, pois 

nenhum outro item ou alternativa alcançou este parâmetro, confirmando-se, nesse caso, a 

hipótese anteriormente enunciada. Diante da análise empreendida, constata-se, que os 

resultados estão em comunhão com autores como Medeiros, Borges, Marques, Adorno, 

Tamayo e outros, ao dizerem que o comprometimento afetivo do funcionário com a empresa 

identifica-se com seus anseios em doar-se para a mesma, o que o faz ao contribuir para a 

melhoria de suas ações, ao tempo em que melhora suas habilidades. 

Para confirmar essa situação, o item que proporcionou o maior percentual entre todas 

as alternativas foi o 2 (dois), em que os respondentes afirmam concordar em parte com o 

sentimento de ter os problemas da Instituição como se fossem seus. 

É necessário evidenciar, no entanto, que mais elevada porcentagem de respondentes, 

no item que mensura o comprometimento instrumental (Tabela 11, item 7), concorda em parte 

que permanecem na Instituição não só por desejo, mas também por necessidade. Por outro 

lado, há uma igualdade de resultados na alternativa discordo totalmente, em que os itens 10 e 

11 alcançam maiores participações nas afirmações sobre as poucas alternativas de 

empregabilidade dos empregados se deixassem a Instituição, ou seja, 11 (onze) colaboradores 

mostram que são mais comprometidos instrumentalmente, pois sua média, na Tabela 17, 

resulta na maior média entre todas.   

Na Tabela 12, entende-se que houve igualdade percentual em dois itens, o 15 (quinze) 

e o 16 (dezesseis), porém em alternativas diferentes, na discordo totalmente e concordo 

totalmente. Nas duas, o resultado confirmou que a Instituição merece lealdade e esses 

funcionários não se culpariam caso precisassem deixar a Instituição. Porém, ficaram 

empatados os itens 14 (quatorze) e 17 (dezessete). Apesar de possuírem um elevado 

comprometimento afetivo, esses colaboradores discordam totalmente que não seria certo 



85 
 

 
 

deixar a Instituição agora e que não a abandonariam por ter uma obrigação moral com seus 

companheiros de trabalho. Caso surja uma oportunidade melhor, podem optar por ela, e isso 

marca seu comprometimento instrumental. 

Destaca-se, enfim, o último objetivo específico analisado, que versa sobre as 

correlações entre os indicadores de responsabilidade social empresarial e os indicadores de 

comprometimento organizacional. Verificou-se, de acordo com os números da Tabela 13, que 

apenas as correlações entre o comprometimento normativo e os estágios de RSE 3 e 4 são 

significativas e ambas positivas, ou seja, ao tempo em que a média da RSE 3 aumenta, a 

média do comprometimento normativo também aumenta. O mesmo ocorre entre o RSE 4 e o 

comprometimento normativo. Em hipótese, foi aferido que os três tipos de comprometimento 

– o afetivo, o instrumental e o normativo – teriam relação positiva com os indicadores de 

RSE, porém confirmou-se, em pesquisa, apenas o tipo normativo. 

Portanto, para que esta organização possa chegar aos níveis de estágio 3 e 4 segundo 

os indicadores do Instituto Ethos de responsabilidade social empresarial, ela precisa fomentar 

práticas do comprometimento normativo, com ênfase na aceitação dos valores e objetivos 

organizacionais apresentados como forma de controlar-se o comportamento dos indivíduos, 

na busca por internalizar os valores e objetivos organizacionais, deixando para essas pessoas o 

sentimento de ter que fazer parte e permanecer na empresa. 

Em consequência dos resultados demonstrados e das considerações finais assinaladas, 

afirma-se que o tema da análise dos indicadores de RSE e do Comprometimento 

Organizacional e suas correlações ainda se encontra em fase primária de experimento 

científico e carece de muitas pesquisas empíricas e teóricas para que seja alterada a realidade 

ainda incipiente das empresas com relação ao comportamento responsável idealizado pelos 

institutos de pesquisa e desenvolvimento empresarial, a exemplo do Ethos. 

Para futuros estudos sobre o tema, sugere-se identificar e entender a amostra usada, 

além dos atores sociais ou não que contribuíram neste processo de pesquisa. Pode-se 

mencionar como outra possibilidade de estudo a análise da repercussão de outros indicadores 

do Instituto Ethos, como Consumidores e Clientes, Comunidade etc, permitindo assim, 

perspectivas diferenciadas sobre a ótica do setor elétrico brasileiro.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 

 
I. Perfil do respondente 
 

Cargo: ____________ 

 

Tempo de experiência:  Na empresa: __________ anos No cargo:  ___________ anos 

 
Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino     
  
Faixa etária:  

(    ) abaixo de 25 anos            (     ) 25 a 35 anos 

 

     (    ) 35 a 45 anos 

 
 
(    ) Acima de 45 anos  

 

 
 
Estado civil: (     ) Solteiro     (      ) Casado      (     ) Separado 
 
Escolaridade:  
(    ) Ensino Médio                          (     ) Superior Incompleto                       (      ) Superior Completo        

(   ) Pós-graduação (especificar se Especialista, Mestre, Doutor) _______________________________ 
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ANEXO A – INDICADORES DE RSE REFERENTES AOS ESTÁGIOS DO 

INSTITUTO ETHOS  

 
Esta seção do questionário tem como objetivo avaliar em qual estágio de 

responsabilidade social empresarial (RSE) a organização a qual você trabalha. Em relação a 

cada uma das afirmativas abaixo, marque com um “X” a opção que expressa sua opinião. 

 

Nº 
 
 
 

AFIRMATIVAS 
Nesta / Esta empresa... 
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1 

Os valores da organização estão formalizados em uma carta de 
princípios, mas pouco incorporados aos processos de trabalho e as 
atitudes/comportamento das pessoas. 

     

2 

Os valores e princípios da organização existem em documento 
formal, que conta com processo de difusão sistemático, com foco no 
público interno, sob responsabilidade de pessoa ou área responsável. 

     

3 

A organização possui um código de conduta e mantém um programa 
de orientação e treinamento para os empregados de todos os níveis 
hierárquicos a fim de garantir que seus valores e princípios estejam 
incorporados aos processos de trabalho e às atitudes/comportamento 
das pessoas. Tais ações estão formalmente a cargo de uma pessoa ou 
área responsável. 

     

4 

Além disso, o código de conduta prevê a participação das principais 
partes interessadas em sua revisão e é submetido a controle e 
auditoria periódicos. A responsabilidade dessas ações está 
formalmente a cargo de uma equipe multidisciplinar. 

     

5 
Elabora sem regularidade definida um balanço social com 
informações sobre suas ações sociais e ambientais. 

     

6 
Elabora anualmente um balanço social, descrevendo suas ações 
sociais e ambientais e incorporando aspectos quantitativos.   

     

7 

Produz, com amplo envolvimento interno, um balanço social 
facilmente acessível, que aborda aspectos sociais, ambientais e 
econômicos de suas atividades, contendo exclusivamente resultados 
favoráveis.   

     

8 

Elabora balanço social com envolvimento de partes interessadas 
externas, integrando as dimensões social, ambiental e econômica de 
suas atividades e incluindo resultados desfavoráveis e os respectivos 
desafios, com metas para o próximo período.  

     

9 
Não exerce pressão sobre os empregados envolvidos em atividades 
sindicais. 

     

10 
Não exerce pressão e oferece liberdade para a atuação dos sindicados 
no local de trabalho.  

     

11 

Além de permitir a atuação dos sindicatos no local de trabalho, 
fornece informações sobre as condições de trabalho e se reúne 
periodicamente com os sindicados para ouvir sugestões e negociar 
reivindicações.   

     

12 

Além disso, possui canal de comunicação consolidando com os 
sindicatos, mantendo-os informados e fornecendo-lhes dados 
financeiros e relativos a objetivos estratégicos que afetem os 
empregados para subsidiar as discussões.   
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13 

Além de respeitar a legislação brasileira, que proíbe o trabalho as 
pessoas com menos de 16 anos (exceto na condição de aprendiz, 
entre os 14 e 18 anos), discute internamente a importância da 
educação e as consequências do trabalho infantil.   

     

14 

Além de respeitar a legislação que proíbe o trabalho infantil e discutir 
a questão internamente, possui projetos que contribuem para o 
desenvolvimento dos filhos de seus empregados (inclusive dos 
terceirizados), estimulando suas competências técnicas e 
psicossociais (Cidadania, esportes, artes etc.).   

     

15 
Além do descrito no estágio anterior, desenvolve ou apoia projetos 
para as crianças e adolescentes da comunidade.   

     

16 

Coordena seus projetos com outros realizados na comunidade, atua 
junto ao poder publico em beneficio da criança e do adolescente e 
estimula que políticas e programas da empresa relacionados ao tema 
sejam replicados em toda cadeia produtiva. 

     

17 Buscar superar os pisos salariais firmados com os sindicatos.       

18 

Trata os empregados como um recurso, estimulando por meio da 
remuneração e do investimento em seu desenvolvimento profissional, 
segundo a política estruturada de carreira, e levando em conta as 
habilidades necessárias para seu desempenho atual.  

     

19 

Valoriza competências potenciais, estimulando os empregados por 
meio da remuneração e do investimento em seu desenvolvimento 
profissional e levando em conta sua capacidade de crescimento e o 
desenvolvimento de novas habilidades.  

     

20 

Trata os empregados como sócios, e, além de valorizar competências 
potenciais por meio da remuneração e do desenvolvimento 
profissional, estabelece mecanismos para que seus representantes 
participem da formulação de políticas e benefícios, desenvolvimento 
profissional e mobilidade interna.   
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ANEXO B – INDICADORES DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Nesta sessão do questionário, por favor, leia atentamente cada afirmação abaixo. 

Avalie o que você pensa sobre seu trabalho e a sua organização, marque com um “X” a 

alternativa que melhor visualiza sua opinião, de acordo com a escala abaixo: 

 

DT – 
Discordo 
Totalmente 

DP – 
Discordo em 
Parte 

NCD –  
Não Concordo e 
não Discordo 

CP – 
Concordo em 
Parte 

CT – 
Concordo 
Totalmente 

 
 

Indicadores de Comprometimento Instrumental Escores de Frequências 
DT DP NCD CP CT 

7)Na situação atual, ficar com minha Instituição é na realidade uma 
necessidade tanto quanto um desejo.      

8)Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil para eu deixar minha 
Instituição agora.      

9)Se eu decidisse deixar minha Instituição agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada.      

10)Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta Instituição.      
11)Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta Instituição eu poderia 

considerar trabalhar em outro lugar.      

12)Uma das poucas consequências negativas de deixar esta Instituição 
seria a escassez de alternativas imediatas.      

Indicadores de Comprometimento Normativo Escores de Frequências 
DT DP NCD CP CT 

13)Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta Instituição.      
14)Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo 

deixar minha Instituição agora.      

15)Eu me sentiria culpado se deixasse minha Instituição agora.      
16)Esta Instituição merece minha lealdade.      
17)Eu não deixo minha Instituição agora porque eu tenho uma obrigação 

moral com as pessoas daqui.      

18)Eu devo muito à minha Instituição.      
Fonte: Meyer e Allen (1991).    
 
Por favor, retorne este questionário para o e-mail: andreloiola@sjc.edu.br 

Obrigado por sua participação e atenção. 

Indicadores de Comprometimento Afetivo Escores de Frequências 
DT DP NCD CP CT 

1)Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta 
Instituição.      

2)Eu realmente sinto os problemas da Instituição como se fossem 
meus.      

3)Eu não sinto forte senso de integração com minha Instituição.      
4)Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta Instituição.      
5)Eu não me sinto uma pessoa de casa em minha Instituição.      
6)Esta Instituição tem um imenso significado pessoal para mim.      
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ANEXO C – CARTAS ENVIADAS EM RESPOSTA À SOLICITAÇÃO  
DE VISITA DO PESQUISADOR 

 
PARTE I 
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PARTE II 

 

 


