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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a influência da percepção de Práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa (PRSC) e dos Valores Éticos Coorporativos (VEC) na 

Satisfação no Trabalho (ST) e no Comprometimento Organizacional (CO) de funcionários de 

uma instituição financeira, instaladas no estado do Ceará. A pesquisa teve como objetivos 

específicos investigar a influência dos valores éticos corporativos na satisfação no trabalho; 

verificar a influência dos valores éticos corporativos no comprometimento organizacional; 

avaliar a influência dos valores éticos corporativos na percepção de práticas de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC); investigar a influência da percepção de práticas 

de RSC na satisfação no trabalho; verificar a influência da percepção de práticas de RSC no 

comprometimento organizacional; avaliar o relacionamento entre a satisfação no trabalho e o 

comprometimento organizacional; avaliar a influência das variáveis sociodemográficas na 

percepção de práticas de responsabilidade social corporativa, no comprometimento 

organizacional, na percepção de valores éticos corporativos e na satisfação no trabalho. A 

pesquisa é de natureza quantitativa, realizada por meio de um estudo de caso. Recorreu-se a 

análise fatorial exploratória e confirmatória para a validação das escalas, ao modelo de 

equações estruturais para a confirmação das hipóteses e de técnicas uni e multivariadas para a 

verificação do efeito das variáveis sociodemográficas nos construtos. As hipóteses da 

pesquisa estudos são: os valores éticos corporativos influenciam positivamente a satisfação do 

trabalho; os valores éticos corporativos influenciam positivamente o comprometimento 

organizacional; os valores éticos corporativos influenciam positivamente na percepção de 

práticas de responsabilidade social corporativa dos funcionários; a percepção de RSC 

influencia positivamente na satisfação no trabalho; a percepção de práticas de 

responsabilidade social corporativa influencia positivamente o Comprometimento 

Organizacional; existe uma correlação positiva entre satisfação no trabalho e 

Comprometimento Organizacional; e funcionários voluntários têm maiores níveis de 

satisfação no trabalho, percepção de práticas de responsabilidade social Corporativa e 

Comprometimento Organizacional. Os resultados revelam que a adesão da empresa ao 

comportamento ético e socialmente responsável afeta positivamente a satisfação no trabalho e 

o comprometimento organizacional dos funcionários. Logo, os investimentos de empresas que 

querem manter seus funcionários comprometidos e satisfeitos, devem dar importância à 

elaboração e disseminação efetiva de um código de ética, bem como à adesão de práticas de 

RSC.  Outro ponto evidenciado, foi que funcionários participantes de algum programa de 

voluntariado do banco têm melhores índices de PRSC, CO e ST. Por conseguinte, 

desenvolver, disseminar e pôr em pratica programas de voluntariado na organização podem 

gerar vantagem competitiva na empresa, pois ajudam a manter talentos. Também foi 

verificado que os VEC antecedem a PRSC; que a PRSC afeta positivamente o CO e a ST dos 

respondentes. Portanto, para seus funcionários, a aparência de empresa socialmente 

responsável passa pela percepção de empresa ser ética.  Os resultados também evidenciaram 

que funcionários que ocupavam cargos mais altos apresentaram índices médios de percepção 

maiores para os quatro construtos estudados, sendo o cargo a variável sociodemográfica que 

mais influenciou os índices de percepção. Como limitações da pesquisa, tem-se a não 

representatividade da amostra, a presença de muitos outliers, a aplicação do questionário 

diretamente na organização e o fato de o modelo de equações estruturais não pode assegurar 

uma relação de causa e efeito. Para pesquisas futuras, sugere-se replicar o estudo em uma 

população maior, a nível nacional, em uma amostra probabilística em uma abordagem de 

métodos mistos. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the influence of the perception of Practice for Corporate Social 

Responsibility (PCSR) and Ethical Values Corporative (EVC) on Job Satisfaction (JS) and 

Organizational Commitment (OC) of employees of a financial institution, installed on state of 

Ceará. The research had the following objectives to investigate the influence of corporate 

ethical values in job satisfaction; check the influence of corporate ethical values in 

organizational commitment; evaluate the influence of corporate ethical values in the 

perception of Corporate Social Responsibility Practices (CSR); investigate the influence of 

the perception of CSR practices in job satisfaction; check the influence of the perception of 

CSR practices in organizational commitment; evaluate the relationship between job 

satisfaction and organizational commitment; assess the influence of sociodemographic 

variables in the perception of corporate social responsibility practices in organizational 

commitment, the perception of corporate ethical values and job satisfaction. The research is 

quantitative held by a case study. Appealed to the exploratory and confirmatory factor 

analysis to validate the scales, the structural equation model for confirming the assumptions 

and techniques univariate and multivariate to verify the effect of sociodemographic variables 

in the constructs. The hypotheses of the research studies are: corporate ethical values 

positively influence job satisfaction; corporate ethical values positively influence 

organizational commitment; corporate ethical values positively influence the perception of 

corporate social responsibility practices of employees; the perception of CSR positively 

influences job satisfaction; the perception of corporate social responsibility practices 

positively influence the organizational commitment; there is a positive correlation between 

job satisfaction and organizational commitment; employees and volunteers have higher 

satisfaction levels at work, perception of social responsibility practices Corporate and 

Organizational Commitment. The results show that the accession of the company to ethical 

and socially responsible behavior positively affects job satisfaction and organizational 

commitment of employees. Logo, business investments that want to keep their committed and 

satisfied employees, should attach importance to the development and effective dissemination 

of a code of ethics, as well as the accession of CSR practices. Another point highlighted was 

that participating employees of any bank volunteer program have better rates of PRSC, CO 

and ST. Therefore, develop, disseminate and put into practice volunteer programs in the 

organization can generate competitive advantage in business because they help retain talent. It 

was also found that VEC prior to PRSC; the PRSC positively affect the CO and ST of 

respondents. So, for your employees, socially responsible company appearance passes by the 

realization company is ethical. The results also show that employees who occupy higher 

positions had average rates of greater awareness for the four constructs, and the charge of 

socio-demographic variable that most influenced the perception indices. The limitations of the 

research, it has not representativeness of the sample, the presence of many outliers, the 

questionnaire directly in the organization and the fact that the structural equation model can’t 

ensure a relationship of cause and effect. For future research, it is suggested to replicate the 

study in a larger population at national level, in a probabilistic sample in an approach of 

mixed methods.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vários estudos mostram que a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) pode 

ser fonte de vantagem competitiva para as empresas. Para isso, as ações de RSC devem estar 

ligadas ao negócio central das empresas, pois assim, os benefícios dessas ações podem ser 

potencializados (PORTER; KRAMER, 2006; HUSTED; SALAZAR, 2006). Por trás dessa 

lógica está a ideia de dependência mútua entre empresa e sociedade, em que empresas 

reconhecem que suas operações e rentabilidade futura, dependem das responsabilidades 

sociais e ambientais assumidas (PORTER; KRAMER, 2006; COLLIER; ESTEBAN, 2007).  

Diante disso, estudos investigaram os impactos da RSC nos diferentes 

stakeholders. Contudo, Sen, Bhattacharya e Korschun (2006) defendem que essas pesquisas 

focam a influência da RSC no mercado consumidor, deixando de lado outros públicos 

interessados (stakeholders), que são influenciados e influenciadores da RSC. Dentre esses, 

sobressai-se o público interno, por ser ele o responsável pelo alcance dos resultados das 

empresas (COLLIER; ESTEBAN, 2007). Na teoria das organizações, o campo responsável 

por estudar o público interno é a área de recursos humanos (RH).  

No campo empresarial é reconhecido o relacionamento entre RSC e RH. A 

Society for Human Resource Management (SHRM) investigou, em 2011, quais eram as 

principais ações dos profissionais de RH para responderem às tendências econômicas e de 

emprego. A pesquisa mostrou que a quinta ação mais praticada é aumentar o papel dos RH na 

promoção da RSC e sustentabilidade. No âmbito nacional, a pesquisa Delphi RH (2010) teve 

resultado semelhante. Tal pesquisa evidenciou as principais tendências em RH no Brasil. Os 

resultados mostraram que a RSC seria o quinto princípio mais relevante para a gestão de 

recursos humanos em meio a doze princípios que orientam as políticas e processos de RH; em 

2003, a RSC era a oitava mais importante. A pesquisa do jornal The Economist, Global 

Business Barometer (2008), perguntou a 1.122 executivos de empresas de todo mundo quais 

os principais benefícios de se ter uma política de RSC definida. As três maiores respostas 

foram: melhor marca e reputação, com 52,9%; melhores decisões para o negócio em longo 

prazo, com 42,4%; e maior atratividade para os funcionários existentes e potenciais, com 

37,5%.  

Ainda no campo empresarial, em 2005, o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) elaborou um relatório Driving success: human resources and 
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sustainable development, que relacionou sustentabilidade e gestão de pessoas. Esse relatório 

defendeu que programas de desenvolvimento sustentável podem motivar os funcionários a 

realizar o seu potencial mais elevado. Uma pesquisa da GlobeScan (2002) revelou que 80% 

das pessoas que trabalhavam para grandes empresas declararam que, quanto mais socialmente 

responsável sua empresa se torna, mais motivados e leais são os empregados. Foram 

entrevistadas 25.000 pessoas em 25 países. O International Survey of Corporate 

Responsibility Reporting (2011), da KPMG, listou as motivações para a elaboração dos 

relatórios de RSC entre as 250 maiores empresas da Global Fortune. Os resultados mostraram 

que as principais motivações são: reputação da marca, com 67%; considerações éticas, com 

58%; e motivação dos funcionários, com 44%. O relatório Talent Report: What Workers Want 

in 2012, da Net Impact’s (2012), investigou como as pessoas veem os empregos que 

executam atividades de RSC. Foram investigados 1.726 indivíduos nos Estado Unidos. Os 

resultados evidenciaram que os funcionários que dizem poder realizar atividades de impacto 

social e ambiental através de seu trabalho têm níveis de satisfação mais elevados do que 

aqueles que não o fazem. Percebe-se, assim, a importância que está sendo dada à promoção da 

RSC entre os colaboradores. Tais pesquisas indicam que as empresas percebem ganho nessa 

relação. 

Contrastando com a importância dada à relação entre RSC e RH no campo 

empresarial, as pesquisas acadêmicas que exploraram a relação ainda são incipientes, o que 

resulta na falta de evidências teórico-empíricas que atestem a sua importância (FREITAS et 

al, 2012; GOND et al, 2010). Corroborando com essa afirmação, Parente e Fischer (2014) 

verificaram que essa é uma relação emergente, apontando limitações na pesquisa empreendida 

no Brasil, que carece de pesquisas surveys e de um maior diálogo com a produção 

internacional. Em relação ao nível internacional, Turker (2009b) afirma que o número de 

estudos empíricos em torno dos impactos da RSC tem crescido desde a década de 1980. 

Muitas dessas pesquisas têm analisado a relação entre a RSC e o desempenho geral da 

organização. No entanto, poucos estudos têm analisado como as práticas de RSC afetam o 

comportamento dos colaboradores (TURKER, 2009b).  

Nesse sentido, alguns estudos verificaram que as atitudes de funcionários estão 

relacionadas com a RSC: os funcionários gostam de trabalhar em empresas que possuem 

projetos em RSC, pois estes dão-lhes oportunidades de crescimento pessoal e podem ajudar a 

alavancar carreiras (BHATTACHARYA; SEN; KORSCHUN, 2012); a RSC atrai 

universitários com impacto semelhante à atração de uma possível boa remuneração (FARIA, 
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FERREIRA; CARVALHO, 2012); a RSC influencia positivamente na intenção de se 

trabalhar numa empresa (SEN; BHATTACHARYA; KORSCHUN, 2006) e atividades 

socialmente responsáveis são um meio de reduzir a rotatividade de funcionários 

(GALBREATH, 2010).  Ou seja, ao satisfazer as expectativas dos funcionários sobre RSC e 

ética nos negócios, as empresas devem esperar atitudes positivas dos seus funcionários 

(VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a).   

Outro fator de relevante importância é a ética organizacional, fenômeno que está 

na base da RSC (CARROL, 1979). Treviño, Butterfield e Mccabe (1998) defendem que, 

devido aos investimentos empresariais em iniciativas de ética organizacional, pesquisas são 

necessárias para investigar a relação entre o contexto ético e as atitudes dos funcionários. Koh 

e Boo (2001) enfatizam que a ética organizacional é um dos meios pelos quais os líderes 

corporativos podem gerar atitudes favoráveis nos empregados. Na academia, estudos 

verificaram o relacionamento positivo entre ética organizacional e atitudes dos funcionários, 

como satisfação no trabalho e comprometimento (HUNT et al., 1989; KOH; BOO, 2001; 

VITELL; DAVIS,1990; DESHPANDE, 1996; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a; 

VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008b; VISWESVARAN; DESHPANDE; JOSEPH 1998; 

VALENTINE; GODKIN; LUCERO, 2002; TREVIÑO; BUTTERFIELD; MCCABE, 1998).  

Apesar de a ética ser base da RSC, alguns estudos trabalham com percepção de RSC e 

percepção de ética organizacional separadamente (VITELL; DAVIS, 1990; JOYNER; 

PAINE, 2002; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a; VALENTINE; FLEISCHMAN, 

2008b). 

Entre as atitudes possíveis dos funcionários para com as organizações, tem-se o 

Comprometimento Organizacional (CO) e a Satisfação no Trabalho (ST). Conforme Rego 

(2003), CO é de grande relevância organizacional devido à lógica atual do ambiente 

competitivo, pois as organizações precisam de pessoas que vão além das suas funções 

formais, que sejam comprometidas em dar respostas rápidas, criativas e inovadoras a 

problemas inéditos. Assim, “presume-se que as pessoas mais comprometidas têm maiores 

probabilidades de permanecerem na organização e de se empenharem na realização de seu 

trabalho e no alcance dos objetivos organizacionais” (REGO, 2003, p. 26). 

Locke (1976, p.1300) defende que “a satisfação no trabalho pode ser definida 

(atualmente) como um estado emocional agradável ou positivo resultante da avaliação de um 

posto de trabalho ou experiência de trabalho”. Siqueira (2008) informa que a satisfação no 
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trabalho seria sensível às práticas organizacionais. Siqueira e Gomide Jr. (2004) mencionam 

que resultados de pesquisas apontam que a rotatividade, o absenteísmo, o desempenho e a 

produtividade são influenciados pela satisfação no trabalho. Meyer et al (2002) argumentam 

que apesar da satisfação no trabalho se correlacionar fortemente com comprometimento 

afetivo, esses construtos são distinguíveis. Também não é possível descobrir relação de 

causalidade entre essas variáveis, sendo importante compreender ambos os construtos. 

Nesse contexto, tem-se o setor bancário, que se destaca, entre os demais, por 

reforçar a imagem de setor socialmente responsável, tendo institucionalizado a RSC em sua 

estrutura (VENTURA, 2005; ANDRADE; GOSLING; LIMA, 2011; PENHA et al., 2013). 

Ventura (2005) acrescenta que tal setor necessita de legitimidade social, bem como 

credibilidade para manter um bom funcionamento e que a inserção do setor na RSC 

contribuiu para a legitimidade do campo.  

Por outro lado, Andrade, Gosling e Lima (2011, p. 179) afirmam que nos bancos 

“há diversos indícios [...] que empregados são expostos a constantes abusos de autoridade e 

obrigados a se submeterem a condições de trabalho que geram muitas vezes doenças 

ocupacionais”. 

Em meio a esse cenário, conforme McWilliams e Siegel (2001, p. 122), “os 

funcionários estão procurando por sinais que os gestores estão respondendo a causas que 

apoiam”. Assim, torna-se relevante estudar o público interno desse setor. 

Os bancos são instituições que intermediam a moeda entre poupadores e 

gastadores e tem um enorme papel no mundo moderno. Esse setor tem uma regulamentação 

especial, em vista dos efeitos, positivos ou negativos, que podem afetar a economia 

(BEZERRA, 2005). 

Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo analisar a influência da percepção 

de Práticas de Responsabilidade Social Corporativa e dos Valores Éticos Coorporativos na 

Satisfação no Trabalho e no Comprometimento Organizacional dos funcionários em um 

banco do estado do Ceará. 

Desse modo, espera-se levantar a percepção dos funcionários acerca da RSC e do 

ambiente ético dos bancos em que trabalham, bem como o comprometimento e satisfação dos 

mesmos em busca de responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais os efeitos da 
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percepção de RSC e dos valores éticos corporativos no comprometimento e satisfação dos 

funcionários do setor bancário? 

Espera-se, portanto, encontrar respostas ao problema proposto. Para tanto, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1) Investigar a influência dos valores éticos corporativos na satisfação no 

trabalho; 

2) Verificar a influência dos valores éticos corporativos no comprometimento 

organizacional; 

3) Avaliar a influência dos valores éticos corporativos na percepção de práticas de 

RSC; 

4) Investigar a influência da percepção de práticas de RSC na satisfação no 

trabalho; 

5) Verificar a influência da percepção de práticas de RSC no comprometimento 

organizacional; 

6) Avaliar o relacionamento entre a satisfação no trabalho e o comprometimento 

organizacional; 

7) Avaliar a influência das variáveis sociodemográficas na percepção de práticas 

de responsabilidade social corporativa, no comprometimento organizacional, na percepção de 

valores éticos corporativos e na satisfação no trabalho. 

Em termos de estrutura, além desta introdução, este trabalho é composto de quatro 

seções. Destas, a primeira aborda o referencial teórico: responsabilidade social corporativa e 

Ética empresarial.  A segunda versa sobre comprometimento organizacional e satisfação no 

trabalho. A terceira apresenta a metodologia, com apresentação e análise dos dados. A quarta 

trata dos resultados. Por fim, seguem as conclusões e, após, os anexos. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

Esta seção discorre sobre RSC em suas múltiplas perspectivas. Nela é exposta a 

Teoria dos Stakeholders, conceitos e fatores determinantes para a gradativa evolução da RSC 

e Ética. 

2.1 Teoria dos Stakeholders 

 

Na Teoria Stakeholders, há duas escolas clássicas de pensadores com teorias 

aparentemente opostas: a de Friedman (1970) e a de Freeman (1984). Friedman (1970) 

defendeu que, se os gestores agissem de acordo com os interesses sociais, eles estariam 

reduzindo os retornos dos acionistas, aumentando o preço para os clientes e reduzindo os 

salários de seus empregados. Logo, para esse autor, a única responsabilidade social da 

empresa é usar os recursos para desenvolver atividades destinadas a aumentar seus lucros, se 

engajando em uma concorrência aberta, livre e sempre cumprindo a lei. Já Freeman (1984) 

argumenta que os gestores precisam compreender as preocupações dos acionistas, 

empregados, clientes, fornecedores, credores e da sociedade, a fim de desenvolver os 

objetivos de todas as partes, sendo esta compreensão necessária para o sucesso em longo 

prazo. 

Quanto às duas escolas de pensamento, Husted e Salazar (2006) defendem que 

apesar de parecer contraditórios, há casos em que a maximização do lucro e o desempenho 

social são congruentes: quando o investimento em projetos sociais corporativos contribui para 

a maximização do lucro. Assim, no mercado atual é possível atender as duas linhas de 

pensamento.  

Segundo Rowley (1997), a Teoria dos stakeholders está centrada basicamente em 

duas correntes relacionadas: a definição do conceito; e a classificação dos stakeholders em 

categorias que permitam um entendimento das suas relações individuais. 

Quanto à conceitualização, Turker (2009a) defende que os estudiosos têm 

proporcionado várias classificações a fim de esclarecer o alcance do conceito de partes 

interessadas (TURKER, 2009a). Clarkson (1995) difunde que os stakeholders são pessoas ou 

grupos que têm e reivindicam propriedade, direito ou interesse por uma empresa e por suas 

atividades passadas, presentes e futuras. Donaldson e Preston (1995) defendem que 
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stakeholders são pessoas ou grupos que têm interesses legítimos em aspectos substantivos ou 

processuais na atividade da empresa. Para Wheeler e Sillanpaa (1998), eles são qualquer 

indivíduo ou entidade que pode influenciar ou ser afetada por uma organização. 

Quanto à classificação, Clarkson (1995) classificou os stakeholders como 

primário e secundário. Os primários são aqueles que possuem forte nível de interdependência 

com a organização. São eles funcionários, clientes, fornecedores e acionistas e governo. Os 

secundários são aqueles que influenciam, afetam, são influenciados ou afetados pela empresa, 

mas não estão envolvidos em transações com a empresa e não são essenciais para a sua 

sobrevivência. 

Turker (2009a) defende a classificação de Wheeler e Sillanpaa (1998) como a 

mais elaborada. Nessa classificação, os stakeholders são divididos em: sociais primários, não 

sociais primários, sociais secundários e não sociais secundários. 

Os sociais primários são caracterizados por relações diretas e envolvem entidades 

humanas. Os sociais secundários são caracterizados por menos envolvimento direto, mas 

podem ser extremamente influentes e são representados pela sociedade civil, empresas e 

vários grupos de interesse. Os não sociais envolvem as relações não humanas e são divididas 

em stakeholders primários (diretos) e secundários (indiretos), incluindo o meio ambiente 

natural, de espécies não humanas, as gerações futuras e seus defensores (WHEELER; 

SILLANPAA, 1998; TURKER, 2009a). 
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Figura 1 – Classificação de stakeholders  

 

 

Fonte: Wheeler e Sillanpaa (1998) 

Ampliando o debate acerca da Teoria dos Stakeholders, Donaldson e Preston 

(1995) sistematizaram a teoria ao abordar a literatura até então e dividiram-na em três 

aspectos: normativo, descritivo-empírico e instrumental. No aspecto normativo, Donaldson e 

Preston (1995) afirmaram que a teoria é usada para interpretar a função da corporação, 

incluindo a identificação de diretrizes morais ou filosóficas para a operação e gestão de 

empresas. No aspecto descritivo-empírico, a teoria é usada para descrever e explicar as 

características e comportamentos das empresas em relação aos stakeholders. No aspecto 

instrumental, os estudos tendem a investigar implicações da abordagem dos stakeholders para 

o desempenho das organizações (DONALDSON; PRESTON, 1995). 

Mitchel, Agle e Wood (1997) caracterizaram os stakeholders com três atributos: 

poder, legitimidade e urgência, para ajudar na compreensão de como os stakeholders podem 
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ganhar ou perder relevância, a partir desses atributos, para os gestores da empresa. O poder é 

o atributo de impor sua vontade sobre uma empresa. No entanto, para ser importante para a 

empresa, esse stakeholder deve ser consciente do seu poder e está disposto a exercê-lo 

(MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). Legitimidade é definida como força generalizada, 

socialmente aceita ou esperada, que é percebida ou atribuída a um stakeholder. Urgência é 

característica que um stakeholder tem de pressionar a organização para que determinada ação 

de seu interesse seja tomada de maneira imediata. Urgência por si só não é suficiente para 

garantir importância, ela deve está associada a outro atributo para ser relevante (MITCHELL; 

AGLE; WOOD, 1997). 

A partir da análise da literatura sobre a teoria dos stakeholders, Steurer (2006) 

afirma que essa teoria afastou-se do foco apenas corporativo e aproximou-se de um modelo 

baseado em redes, orientado para o relacionamento dos stakeholders. A partir dessa ótica, 

esse autor propõe a classificação dessa teoria em três perspectivas: corporativas, stakeholders 

e conceituais. A perspectiva corporativa se concentra em como as empresas lidam com os 

stakeholders; a perspectiva dos stakeholders analisa como os atores tentam influenciar 

corporações; e a perspectiva conceitual explora a forma como determinados conceitos se 

relacionam com as interações de negócios das partes interessadas (STEURER, 2006). Ou seja, 

esse autor defende que o estudo da interação stakeholder-organização sobre diferentes óticas: 

a da organização, a do stakeholder e da teoria por trás do relacionamento. 

Aprofundando a discussão entre stakeholders nas empresas, Jensen (2001) 

defendeu a enlightened stakeholder theory, onde a função principal da empresa é maximizar o 

seu valor em longo prazo, tornando-se um critério objetivo contra o qual o desempenho pode 

ser avaliado. Doh e Guay (2006) corroboram ao afirmar que há evidências de que a RSC e o 

desempenho econômico não são mutuamente excludentes, podendo até mesmo ser 

complementares. Husted e Salazar (2006) vão além, ao evidenciar que é possível maximizar 

tanto a dimensão social quanto a econômica. Para isso, o investimento social deve ser 

estratégico, sendo aplicado em programas fundamentais para a missão da empresa.  

 

2.2 Histórico de Responsabilidade Social Corporativa 

 

Carrol (1999) defende que a preocupação com a responsabilidade social apareceu 

durante os anos de 1930 e 1940. Assim, o conceito de RSC evoluiu com o pensamento 

keynesiano e sua política de intervenção do Estado na economia, o que levou a uma redução 
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das incertezas no mercado. Todo esse ambiente provocou debates sobre a dimensão social das 

empresas (CAJAZEIRAS, 2005; FARIA; SAUERBRONN, 2008). Outro ponto que estimulou 

a discussão sobre RSC foi à ascensão do socialismo, bem como o debate acerca do papel do 

Estado e a distribuição de riquezas (KREITLON, 2004). 

Apesar de já haver alguma discussão acerca do tema, Carrol (1999) sugere que o 

conceito de RSC teve seu marco inicial na década 1950, com o livro de Howard R. Bowen: 

Social Responsibilities of the Businessman (Responsabilidades Sociais dos Empresários).  

Para Carrol (1999), Bowen defendeu que as grandes empresas concentravam bastante poder e 

que as decisões tomadas por seus dirigentes alteravam criticamente a vida de muitos cidadãos. 

Por isso, eles tinham responsabilidades para com a sociedade. Kreitlon (2004) disserta que 

nesse período a responsabilidade seria do homem de negócios e não das empresas, 

promovendo assim os princípios éticos como confiança, honestidade, integridade e senso de 

justiça. 

Carrol (1999) atesta que na década de 1960 houve várias tentativas de se 

formalizar o significado de RSC. Já na década de 1970, esse autor defende que estudiosos 

discutiam sobre os múltiplos interessados em uma organização, introduzindo o que seria a 

Teoria dos Stakeholders. No contexto sociopolítico, existiram, nesse período, inúmeros 

movimentos da sociedade para exercer pressão sobre as empresas, questões como poluição, 

consumo, emprego, discriminações raciais e de gênero e natureza do produto comercializado 

(indústria bélica e de cigarros) eram bastante discutidos (KREITLON, 2004). É nesse período 

também que a empresa passa a ser vista como uma entidade moral, impessoal tomadora de 

decisões.  Logo, as decisões não eram mais dos homens de negócios, e sim das empresas 

(FARIA; SAUERBRONN, 2008). 

A década de 1980 foi caracterizada por um aumento de pesquisas sobre RSC e 

pela diversificação das correntes teóricas dedica das ao questionamento ético e social das 

empresas, como políticas pública e ética nos negócios (CARROL, 1999; KREITLON, 2004). 

Por outro lado, houve uma crescente institucionalização do fenômeno, com temas novos em 

pauta (KREITLON, 2004). No contexto político, esse período é caracterizado pelo 

ressurgimento das ações neoliberais: ajuste fiscal, redução das despesas sociais do Estado, 

privatizações, desregulamentação e liberalização do comércio, das taxas de câmbio e das 

relações trabalhistas (KREITLON, 2004). 



26 

 

 

Na década de 1990 houve poucas contribuições para a definição de RSC, no 

entanto, o conceito serviu como base para construção de outros conceitos bastante 

compatíveis com a RSC: Desempenho social corporativo, teoria dos stakeholders, teoria ética 

de negócios e cidadania corporativa (CARROL, 1999). No plano econômico, “a revolução 

causada pelas novas tecnologias de informação impulsiona a globalização e a financeirização 

da economia” (KREITLON, 2004, p.5). 

No Brasil, Penha et al. (2013) afirma que, a RSC passou a ser abordada na 

academia na década de 1980, mas a conjuntura econômica adversa prejudicou a consolidação 

da RSC. Mas, na década de 1990, com a redemocratização, com a abertura econômica e com 

a Constituição Federal de 1988 que, dentre outros avanços, introduziu novas agências 

mediadores entre as firmas e a sociedade, o tema entrou na pauta dos empresários (PENHA et 

al.,2013). 

2.3 O conceito Responsabilidade Social Corporativa  

 

Em relação à conceitualização de RSC, Matten e Moon (2008) afirmam que é um 

termo de difícil definição, pois trata-se de um conceito complexo, um fenômeno dinâmico, e 

um termo que abrange várias concepções de relações entre as empresas e a sociedade. Turker 

(2009a) corrobora ao afirmar que a literatura sobre o tema está em expansão, o que 

proporciona uma compreensão mais clara, porém ainda é problemático encontrar um 

consenso em relação à definição de RSC. Faria e Sauerbronn (2008) defendem que, devido à 

proliferação de abordagens e teorias, não há uma definição única ou precisa.  

No entanto, o tema RSC pode ser analisado a partir de três abordagens, que 

partem de campos e princípios bastante distintos quanto ao questionamento ético e social das 

empresas: a escola da ética empresarial (Business Ethics), a escola de mercado e sociedade 

(Business & Society), e a escola da gestão de questões sociais (Social Issues Management) 

(KREITLON. 2004; FARIA; SAUERBRONN, 2008). 

A escola da Ética Empresarial, considerada normativa, tem um tratamento de 

cunho filosófico centrado em valores e baseia-se no argumento de que as atividades 

empresariais estão sujeitas ao julgamento moral. Assim, a RSC está associada à sua 

responsabilidade moral. Temas como dilemas éticos; modelos de gerência ética; políticas, 
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valores e relacionamento entre ética e as práticas empresariais são discutidos nessa 

abordagem (KREITLON, 2004; FARIA; SAUERBRONN, 2008). 

 A corrente chamada de mercado e sociedade adota uma perspectiva sociopolítica, 

trazendo a sociedade para o primeiro plano e enfatiza que a empresa é criada para 

desempenhar determinadas funções junto à sociedade. Assim, a sua legitimidade depende do 

correto cumprimento dessas funções (KREITLON, 2004; FARIA; SAUERBRONN, 2008). 

Essa abordagem apoia-se em três pressupostos: “a) empresa e sociedade são parte de um 

mesmo sistema, e estão em constante interação; b) ambas estão ligadas entre si por um 

contrato social; c) a empresa está sujeita ao controle por parte da sociedade” (KREITLON, 

2004, p.8). 

A terceira escola, escola da gestão de questões sociais, tem um cunho 

instrumental, o foco está na produção de ferramentas de gestão que melhorem o desempenho 

social e ético das corporações (FARIA; SAUERBRONN, 2008).  A idéia por trás dessa 

escola, é que, “a médio e longo prazo, o que é bom para a sociedade é bom para a empresa” 

(KREITLON, 2004, p.9). Temas como RSC e lucratividade são abordados nessa escola. 

Kreiton (2004) destaca que nenhuma dessas abordagens está em um campo 

independente e isolado, e que muitas vezes os elementos conceituais de uma escola são 

empregados por outra. Contudo, os pressupostos básicos de cada uma, permeiam e 

distinguem-nas de maneira decisiva. 

Schwartz e Carroll (2003) também abordam a RSC em escolas, porém duas: 

aquela que defende que a única obrigação da empresa é o lucro dentro dos limites do mínimo 

de conformidade legal e ético e, a mais aceita, aquela que sugere extensas obrigações das 

empresas para com a sociedade. Essas escolas estão intimamente ligadas à Teoria dos 

Stakeholders de Friedman (1970) e Freeman (1984). 

Ao buscar sistematizar o conceito de RSC, Carrol (1979) definiu que RSC 

abrange as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias que as sociedades têm das 

organizações.  Esse autor defende que tais responsabilidades sempre existiram nas 

organizações empresariais e que essa categorização não é mutuamente exclusiva, podendo 

uma ação ter motivos econômicos, legais, éticos ou discricionários (CARROL, 1979).  
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Carrol (1991) buscou evoluir a definição e propôs quatro dimensões de 

responsabilidades empresarias: filantrópica, aquelas associadas com a melhoria da qualidade 

de vida; ética, associadas com a obrigação de fazer o que é correto e justo; legal, associadas 

ao cumprimento da lei; e econômica, cujo fundamento básico que sustenta a organização é ser 

lucrativa, conforme ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 – A Pirâmide da RSC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Carroll (1991). 

 

Porém, Schwartz e Carroll (2003) reexaminaram o modelo piramidal de Carroll 

(1991) e dissertaram que havia alguns problemas: o fato da representação ser em uma 

pirâmide, o que dá a entender que as dimensões não se sobrepõem; o papel da filantropia, de 

uma forma separada dos demais; e o desenvolvimento teórico ainda em evolução dos 

domínios econômicos, legais e éticos. A partir dessa análise, Schwartz e Carroll (2003) 

propuseram um modelo com três domínios: responsabilidades econômicas, legais e éticas. 

Essa abordagem gera 07 categorias, conforme Figura 3.  
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Figura 3 – O modelo de três domínios da Responsabilidade Social Corporativa. 

Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2003) 

 

Schwartz e Carroll (2003) atestam que essas categorias de domínios da RSC são 

consistentes com o modelo de Carrol (1991), no entanto, a categoria filantrópica é absorvida 

pelos domínios: ético e econômico. A justificação para essas mudanças é que as atividades 

filantrópicas têm motivações éticas ou econômicas. Outra diferença é que, no modelo de 

Schwartz e Carroll (2003), há sobreposições entre os domínios, o que gera categorias de 

intersecção, sendo a sobreposição ideal a do centro do modelo em que as responsabilidades 

econômicas, legais e éticas são cumpridas simultaneamente. 

Schwartz e Carroll (2003) ressaltam a importância do modelo para ensino, pois 

ele pode ser utilizado como um guia para enquadramento em um estudo de caso. Para esses 

autores, esse modelo pode ser usado também em futuras pesquisas como, por exemplo, o 

desenvolvimento de um instrumento de pesquisa para a aferição de RSC. 

David, Kline e Dai (2005) abordam um framework parecido com o do Carrol 

(1991) ao subdividir as ações de RSC em: morais, ligadas ao conceito de ética, preservação do 

ambiente, tratamento com os funcionários e competição limpa; discricionárias, ligadas a ações 

sociais da empresa, como programas culturais, conscientização de questões sociais e 

programa de saúde pública; e relacionais, associadas a ações da empresa para buscar entender 

e ouvir os seus stakeholders. 
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Welford (2004) estudou as ações de RSC de grandes empresas cotadas em bolsas 

da Europa, América do Norte e Ásia e identificou 20 elementos de RSC divididos em quatro 

aspectos: aspectos internos, aspectos externos, accountability e cidadania corporativa. 

Kim e Choi (2013) elaboraram seu quadro teórico a partir da análise dos estudos 

de Welford (2004) e de David, Kline e Dai (2005). A partir dessa análise, Kim e Choi (2013) 

categorizaram as práticas RSC em: internas, discricionárias, morais, e relacionais. 

Para Turker (2009a) RSC é definida como comportamentos empresariais que 

visam a afetar os stakeholders de forma positiva e que vão além de sua participação 

econômica. Assim, para esse autor, o conceito de RSC está intimamente ligado ao conceito de 

stakeholders. Carrol (1991) corrobora ao explicar que a palavra social em RSC deixa o termo 

sem direção específica, pois não explicita por quem a empresa é responsável, e o conceito de 

stakeholders ajudou a solucionar esse problema ao delinear pessoas ou grupos específicos. 

Por achar que ainda existe confusão sobre a forma como a RSC deve ser definida, 

apesar dos inúmeros esforços para trazer uma definição clara e imparcial da RSC, Dahlsrud 

(2008) estudou as semelhanças e diferenças entre as 37 definições encontradas na literatura, 

após, as definições foram classificadas, através da análise de conteúdo, em cinco dimensões: 

ambiental; social; econômica; stakeholders e voluntariada. Por conseguinte, ele observou 

quais as definições mais citadas no Google. As sete mais citadas podem ser vistas no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Definições de RSC. 

Fonte Definição Dimensões 

Commission of the 

European 

Communities, 2001 

Um conceito segundo o qual as empresas integram preocupações 

sociais e ambientais nas suas operações e na interação com seus 

stakeholders, numa base voluntária. 

Voluntariada 

Stakeholdes 

Social 

Ambiental 

Econômica 

World Business 

Council for 

Sustainable 

Development, 

1999. 

O compromisso da empresa em contribuir para o desenvolvimento 

econômico sustentável, trabalhando com os empregados, suas 

famílias, a comunidade local ea sociedade em geral para melhorar a 

qualidade de vida. 

Stakeholdes 

Social 

Econômica 

World Business 

Council for 

Sustainable 
Development, 

2000. 

A RSC é o compromisso contínuo por parte das empresas para se 

comportar eticamente e contribuir para o desenvolvimento 

econômico, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e suas 
famílias, bem como da comunidade local e da sociedade em geral. 

Voluntariada 

Stakeholdes 

Social 
Econômica 

Commission of the 

European 

Communities, 

A RSC é essencialmente um conceito segundo o qual as empresas 

decidem voluntariamente contribuir para uma sociedade melhor e um 

ambiente mais limpo. 

Voluntariada 

Social 

Ambiental 
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2001. 

Business for Social 

Responsibility, 

2000.  

Decisão de negócio ligada à ética, valores, em conformidade com os 

requisitos legais e o respeito pelas pessoas, comunidades e meio 

ambiente. 

Voluntariada 

Stakeholdes 

Social 

Ambiental 

Econômica 

Business for Social 

Responsibility, 

2000.  

Operar um negócio de uma forma que atenda ou exceda as 

expectativas éticas, legais, comerciais e públicas que a sociedade tem 

do negócio. A responsabilidade social é um princípio orientador para 

todas as decisões tomadas em todas as áreas de uma empresa. 

Voluntariada 

Stakeholdes 

Econômica 

IBLF, 2003. Práticas comerciais abertas e transparentes com base em valores 

éticos e de respeito aos funcionários, comunidades e meio ambiente, 

que contribuam para o sucesso do negócio sustentável. 

Voluntariada 

Stakeholdes 

Social 

Ambiental 
Econômica 

Fonte: Adaptado de Dahlsrud (2008). 

Dahlsrud (2008) salienta que a dimensão ambiental foi pouco incluída nas 

definições devido ao conceito de responsabilidade social ambiental ter sido incluso na RSC 

posteriormente. O autor ressalta que todas as dimensões são necessárias a fim de compreender 

a RSC, não sendo possível separar as definições em diferentes escolas de pensamento. Pois, 

com base nas frequências encontradas, há mais de 50% de probabilidade da dimensão ser 

incluída de maneira aleatória nos conceitos. 

Matten e Moon (2008) investigaram a RSC sob a ótica do institucionalismo. Esses 

autores afirmam que apesar da evolução da RSC, pouca atenção foi dedicada à questão sobre 

como e porque a RSC difere entre as nações. O que explicaria essa diferença seria o contexto 

institucional onde as empresas estão inseridas. Esses autores afirmam que existem dois tipos 

distintos de RSC, a explícita e a implícita. A RSC explícita estaria ligada a uma ambiente 

mais liberal, como o dos Estados Unidos da América (EUA). Nesse ambiente, as empresas 

realizam RSC como resultado de uma decisão deliberada, voluntária e estratégica. A RSC 

implícita é proveniente de um ambiente de mercado coordenado, como o europeu. Nesse 

ambiente as empresas praticam a RSC como uma reação ao seu ambiente institucional.  

Maon, Lindgreen e Swaen (2010) advogam que os diferentes modelos de RSC 

demonstram lógicas conciliáveis. Em todos os casos, consistem em uma integração 

progressiva das preocupações sociais nos processos de tomada de decisão das organizações. 

Assim, o conceito de RSC tem um futuro brilhante, pois ele aborda, em sua essência, as 

maiores preocupações do público a respeito das relações entre empresa e sociedade 

(CARROL, 1999). Conforme Kreitlon (2012, p. 273) a RSC tem sido usada “primordialmente 

como expressão taquigráfica, abreviação despolitizada, para designar a vasta gama de 
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conflitos inerentes às relações produtivas capitalistas com os quais se deparam, e aos quais 

devem responder as empresas”.  

2.4. Ética 

 

Ética, no mundo dos negócios, é considerado um fator de garantia de 

competitividade das empresas, pois, como afirma Srour (2003), o investimento nesse 

segmento significa uma espécie de seguro contra o impacto de acusações de injustiça social e 

ambiental, que podem levar a boicotes de consumidores, à perda de apoios dos empregados e 

a outras ações de custos às empresas. 

Srour (2011, p.18) explica que a palavra ética se origina do grego ethos,”que vem 

a ser o caráter distintivo, os costumes, hábitos e valores de determinada coletividade ou 

pessoa”. Essa palavra foi traduzida em latim por mos, origem da palavra moral, que significa 

“conjunto de costumes ou de normas adquiridas por hábito”. Assim, a distinção entre moral e 

ética é que o primeiro refere-se a um “corpo de conceitos abstrato-formais que visa ao 

conhecimento dos fatos morais”, enquanto o segundo é definido como “conjunto de normas 

que são relativas no tempo e espaço” (SROUR, 2011, p.19). Ou seja, a Ética é a ciência, 

conhecimento científico, dos fatos morais. 

Treviño, Butterfiel e McCabe (1998) difundem que nas organizações o contexto 

ético foi representado principalmente por dois construtos multidimensionais: clima ético e 

cultura ética. Os autores explicam que essas construções foram desenvolvidas de forma 

independente, sendo baseadas em diferentes pressupostos, mas ambas associadas à conduta 

ética do indivíduo. Dessa maneira, embora em termos teóricos haja distinções entre as duas 

construções, em termos práticos, ambos fazem parte do contexto organizacional, de modo que 

há semelhanças e sobreposições. 

A Teoria do clima ético pode ser considerada um subconjunto da literatura sobre 

clima organizacional (TREVIÑO; BUTTERFIEL; MCCABE, 1998). Collier e Esteban (2007) 

declaram que o termo clima sugere atributos que podem afetar os valores da organização e os 

tipos de atitudes que os funcionários possam ter. “A noção de cultura, por outro lado, tem a 

ver com o sentido de fazer algo portador de significado, tais como regras, códigos, estórias, 

rituais, recompensas e liderança” (COLLIER; ESTEBAN, 2007, p. 24).   
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Schwepker Jr, Ferrel, Ingram (1997) afirmam que o clima ético é o fator mais 

gerenciável que a administração pode usar para influenciar o comportamento ético dos 

funcionários. Logo, o clima organizacional pode ser da orientação pela administração.  

Collier e Esteban (2007) discorrem que clima, em certo sentido, pode ser 

incorporado à cultura, embora não necessariamente será derivado do mesmo; e juntos, eles 

vão criar o contexto ético que influencia atitudes e comportamentos dos funcionários. 

Hunt et al. (1989), discorrem sobre um construto diferente dentro do contexto 

ético: valores éticos corporativos. Para esses autores, entre os diferentes valores que uma 

organização pode ter, destacam-se os valores éticos, pois eles estabelecem o certo a se fazer, 

se transformando em um padrão a ser esperado. Dessa maneira, Hunt et al. (1989) buscou 

capturar os princípios éticos mais amplos – ao invés de questões especificas –  de 

organizações, além de buscar verificar se o comportamento ético é recompensado na 

organização. A partir disso, esse autor desenvolveu a escala de valores éticos corporativos, 

que são uma combinação dos valores éticos individuais dos gestores e das políticas éticas 

formais e informais da organização. A escala que esse autor desenvolveu foi utilizada nesta 

pesquisa e está no quadro 5. 

Collier e Esteban (2007) dissertaram sobre o comportamento ético dos 

funcionários. Esses autores defendem que se um funcionário fizer um esforço para ser ético, 

ele precisa ter certeza de que os outros vão fazer a mesma coisa. Para isso, deve haver uma 

política clara de acompanhamento sobre as violações éticas por parte das organizações, pois a 

falta de justiça organizacional encoraja a conduta antiética. Schwepker Jr (2001) corrobora 

quando afirma que as políticas organizacionais podem influenciar o comportamento antiético 

dos funcionários, bem como o clima ético das organizações.  

Carrol (1991) defende que a ética é uma dimensão das quatro dimensões da RSC. 

Essa dimensão está associada com a obrigação de fazer o que é correto e justo. Esse autor 

define responsabilidades éticas como qualquer atividade ou prática esperada ou proibida por 

membros da sociedade, embora não transformada em lei. Essas práticas refletem uma 

preocupação com as partes interessadas, respeitando a moral da sociedade e os direitos dos 

stakeholders. A partir desse pensamento, Carrol (1991) categoriza três tipos de 

relacionamentos, baseada na moral/ética, entre alta gestão e funcionários: gestão imoral; 
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gestão amoral; e gestão moral, conforme Quadro 2. Esse autor defende que, no contexto 

organizacional, os termos ética e moral são essencialmente sinônimos.  

Quadro 2 - Tipos de gestão moral para com os funcionários 

Fonte Definição 

Gestão Imoral 

Os funcionários são vistos como fatores de produção a serem utilizados, explorados e 

manipulados para o ganho do gerente ou da empresa. Sem preocupação com as 

necessidades / direitos / expectativas dos funcionários. Foco no curto prazo. Coercitivo, 

controlador, alienante. 

Gestão Amoral 

Os funcionários são tratados como a lei exige. As tentativas de motivar focam no aumento 
da produtividade, em vez de satisfazer as crescentes necessidades dos funcionários. Os 

funcionários ainda visto como fatores de produção, mas a remuneração é a abordagem 

utilizada. A organização considera importante tratar os funcionários com respeito mínimo. 

A estrutura organizacional, os pagamento de incentivos, premia a produtividade de curto e 

médio prazo. 

Gestão Moral 

Os funcionários devem ser tratados com dignidade e respeito. O objetivo é usar um estilo de 

liderança consultivo / participativo que resultará em confiança mútua. O compromisso é um 

tema recorrente. Os direitos dos trabalhadores como direitos legais, privacidade, liberdade 

de expressão, e segurança são maximamente considerado em todas as decisões. Os gerentes 

procuram relações justas com os empregados. 

Fonte: Adaptado de Carrol (1979) 

Gestão imoral é caracterizada por gestores cujas decisões são discordantes com os 

princípios éticos aceitos. Tais gestores se preocupam apenas com o seu sucesso ou 

rentabilidade da organização. Nesse contexto, as normas jurídicas são vistas como barreiras 

que impedem o gestor de alcanças seus objetivos (CARROL, 1991). 

Gestão amoral é caracterizada por gestores sem percepção de ética ou consciência, 

por isso, suas ações e decisões de negócios podem prejudicar companheiros de trabalho ou 

pessoas externas a organização, apesar de eles serem bem intencionados.  

Na gestão moral, as normas de comportamento éticas são empregadas, os gestores 

buscam a rentabilidade dentro dos limites de preceitos legais e éticos, tais como legalidade, 

equidade e justiça. 
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3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Freitas, Jabbour e Santos (2011) evidenciaram a evolução da gestão de recursos 

humanos (GRH) em quatro etapas. A primeira seria a concepção, onde não existem práticas 

formalizadas e a GRH é vista como um custo. A segunda é o departamento de pessoal, onde a 

GRH é caracterizada como aplicação de leis trabalhistas e gerenciamento de rotinas. A 

terceira seria os Recursos Humanos (RH) estratégicos, essa fase é caracterizada com a 

integração da GRH com os objetivos estratégicos da organização.  A quarta seria o RH como 

base para a sustentabilidade, que visa à consecução de resultados sustentáveis. 

Assim, percebe-se que a GRH pode desempenhar um importante papel para o 

desenvolvimento da sustentabilidade nas organizações, “funcionando com staff sustentável 

para outras funções organizacionais, isto é, recrutando, selecionando, treinando, avaliando, 

recompensando e desenvolvendo as pessoas em torno de valores sustentáveis” (FREITAS et 

al, 2012, p.  23). 

Jabbour, Santos e Nagano, (2009) declaram que a GRH pode ser definida como 

um conjunto de práticas organizacionais que tem o objetivo de influenciar o comportamento 

dos funcionários, orientando-os para a consecução dos objetivos organizacionais. A partir 

dessa visão, percebe-se que investigar e entender os fatores comportamentais dos funcionários 

é essencial para a atual GRH. 

Vários conceitos, cujas bases teóricas partiram da psicologia, sociologia e 

filosofia, foram criados para representar o vínculo entre funcionário, trabalho executado e 

organização empregadora (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 2004).  

Sob a perspectiva psicológica, tem-se a teoria de ligação afetiva como estudo 

clássico; e a teoria de identificação social, categorização social, comparação social e principio 

de iniquidade na ótica da Psicologia Social (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 2004). Na visão 

sociológica, as teorias são baseadas em “interações de troca ou por meio de normas de 

regularização social, sintetizadas no principio de reciprocidade (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 

2004, p. 300)”. Na Filosofia, têm-se os princípios da justiça. Entre os conceitos psicossociais 

gerados, está a satisfação no trabalho, a variável mais estudada do setor na psicologia 

(SPECTOR, 2010) e o comprometimento organizacional, outra variável intensamente 

estudada (BASTOS, 1993). 
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Figura 4 - Disciplinas e bases teóricas de conceitos psicossociais que tratam de vínculos com o trabalho e com a 

organização. 

 
Fonte: Siqueira e Gomide Jr.(2004, p 301). 

3.1 Satisfação no Trabalho 

 

Maslow (1943) foi um dos primeiros autores a abordar o conceito de satisfação e 

motivação no trabalho. Esse autor desenvolveu uma teoria em que defende o homem como 

um animal extremamente insatisfeito e que as necessidades do homem estão organizadas em 

hierarquias, onde cada unidade está relacionada com o estado de satisfação ou insatisfação de 

outras unidades. Desse modo, para que uma satisfação de nível mais alto seja atendida, é 

preciso que as necessidades de níveis mais baixos tenham sido atendidas anteriormente. Logo, 

à medida que a necessidade de nível mais baixo vai sendo atendida ela perde sua força 

motivadora e a necessidade de nível mais alto emerge. 

As necessidades que Maslow (1943) pregou são: Necessidades fisiológicas, que 

são necessidades biológicas do corpo humano; Necessidade de segurança, definida como 

necessidade de segurança física e psicológica; Necessidade de estima, que é necessidade de 

autoconfiança, autonomia, status e reconhecimento; e Necessidade de Auto realização, 
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definida como necessidade de crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio 

potencial. 

Figura 5 – A hierarquia das necessidades humanas. 

 

Fonte: Baseado em Maslow (1943). 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) esclarecem que satisfação e envolvimento no 

trabalho dominaram as pesquisas das décadas de 1960 e 1970.  Essas pesquisas buscavam 

identificar antecedentes da produtividade, desempenho, absenteísmo e rotatividade no 

trabalho. A ideia era servir o corpo gerencial de ferramentas capazes de melhorar os 

desempenhos das organizações. 

Siqueira (2008) disserta que nas primeiras décadas do século XX, a satisfação era 

vista como um componente da motivação. Nas décadas de 1970 e 1980, satisfação no trabalho 

passou a ser concebida como atitude. Ao entrar no século XXI, satisfação no trabalho passou 

a ser vista como um resultado do ambiente organizacional sobre a saúde do trabalhador. 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) esclarecem que apesar de satisfação no trabalho ser a variável 

mais estudada do setor na psicologia, poucos esforços foram realizados para se chegar a um 

consenso sobre a definição de satisfação (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 2004). 

Locke (1976, p.1300) defende que “a satisfação do trabalho pode ser definida 

(atualmente) como um estado emocional agradável ou positivo resultante da avaliação de um 

posto de trabalho ou experiência de trabalho”. Para Ayub et al (2013)  satisfação no trabalho 

refere-se às expectativas e atitudes dos funcionários em relação ao trabalho. Coomber e 
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Barriball (2007) explicam que as definições podem fornecer uma ampla compreensão do que 

a satisfação no trabalho implica, mas o conceito continua a ser complexo ilustrado pelas 

múltiplas variáveis que têm sido estudados em relação a ele. 

Siqueira e Gomide Jr.(2004) dissertam que de um modo geral pesquisas apontam 

como antecedentes da satisfação às condições de trabalho e as características individuais, 

como personalidade e estado de ânimo. Como correlatos da satisfação esses autores 

mencionam o envolvimento com o trabalho e o comprometimento organizacional e, como 

consequências, são citados a rotatividade, o absenteísmo, o desempenho e a produtividade. 

Figura 6 - Antecedentes, correlatos e consequências de satisfação no trabalho. 

 

Fonte: Siqueira e Gomide Jr.(2004, p. 305). 

Martinez e Paraguay (2003) destacam que a satisfação tem sido definida de 

diferentes formas e que frequentemente tem sido conceituada como sinônimo de motivação. 

Contudo, Bergamini (1990) as diferenciam ao discorrer que, no momento que a necessidade é 

satisfeita, outra necessidade é criada e, consequentemente, o indivíduo terá um novo objetivo 

motivacional a ser atingido. Casado (2012, p. 250) complementa ao afirmar que “diferentes 

trabalhadores possuem diferentes fatores motivacionais e, além de buscar modos de satisfação 

distintos, também têm diferentes contribuições a fazer à organização”. 
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3.1.1 Abordagens da satisfação no trabalho 

 

Siqueira (2008, p. 266) discorre que acúmulos de estudos já demonstraram “que 

características pessoais dos trabalhadores (sexo, idade, estado civil, e nível de escolaridade) e 

do ambiente físico [...] ou de estruturas das organizações [...] pouco contribuem para explicar 

variações em níveis de satisfação”. No entanto, outros estudos apontam forte impacto do 

contexto sócio-organizacional nos níveis de satisfação. Assim, satisfação no trabalho seria 

sensível às práticas organizacionais (SIQUEIRA, 2008). 

Em relação à aferição de satisfação, Spector (2010) afirma que há a abordagem 

global, em que se considera a satisfação no trabalho um sentimento único, e a satisfação em 

facetas, onde há uma subdivisão da satisfação em dimensões específicas do trabalho.  O 

referido autor defende que a abordagem por faceta possibilita um quadro mais completo de 

satisfação no trabalho. Coomber e Barriball (2007) corroboram ao afirma que as abordagens 

por faceta podem determinar quais aspectos particulares do trabalho estão produzindo 

satisfação ou insatisfação, por isso são importantes para determinar áreas de melhoria. 

No que concerne à abordagem unidimensional, alguns autores afirmam que não se 

pode considerar relevante à quantificação de reações a aspectos específicos do trabalho e que 

o instrumento de coleta da visão multifacetada é por vezes longo e cansativo, o que facilita a 

possibilidade de rejeição da pesquisa (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 2004). 

Martins e Santos (2006) validaram um instrumento de coleta, baseado em uma 

extensa literatura, acerca do conceito de satisfação através de uma survey com 600 

trabalhadores. O resultado foi um instrumento de coleta com seis fatores: satisfação com 

suporte organizacional; satisfação com utilidade social da organização e do trabalho; 

satisfação com relacionamento afetivo no trabalho; satisfação com reconhecimento 

profissional; insatisfação com inadequação da chefia e falta de oportunidades; e insatisfação 

com sobrecarga de trabalho. 

Koh e Boo (2001), Vitell e Davis (1990), Deshpande (1996) e Viswesvaran, 

Deshpande e Joseph (1998) estudaram a relação entre ética e satisfação no trabalho utilizando 

um modelo em que a satisfação do trabalho é medida em termos das seguintes dimensões: 

pagamento, promoção, colegas de trabalho, supervisão e natureza do trabalho.  
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Siqueira (2008) propõe um modelo em que satisfação no trabalho é avaliada nas 

mesmas 05 dimensões:  

Figura 7 – Os cinco fatores da satisfação no trabalho numa abordagem multidimensional. 

 

Fonte: Siqueira e Gomide Jr.(2004, p. 304). 

• Satisfação com colegas é o contentamento com a colaboração, a amizade, a 

confiança e o relacionamento mantido com os colegas de trabalho;  

• Satisfação com salário é contentamento com o que recebe como salário se 

comparado com o quanto o indivíduo trabalho, com sua capacidade profissional, com o custo 

de vida e com os esforços feitos na realização do trabalho;  

• Satisfação com a chefia, é o contentamento com a organização e capacidade 

profissional do chefe, com o seu interesse pelo trabalho dos subordinados e entendimento 

entre eles;  

• Satisfação com a natureza do trabalho é o contentamento com o interesse 

despertado pelas tarefas, com a capacidade de elas absorverem o trabalhador e com a 

variedade das mesmas; e  

• Satisfação com as promoções é o contentamento com o número de vezes que já 

recebeu promoções, com as garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira de a 

empresa realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção.  

Siqueira (2008) defende que, apesar da satisfação ter alterado a sua concepção ao 

longo do tempo, não houve alteração em suas dimensões, sendo as cinco dimensões citadas 

aquelas que se mantiveram ao longo das décadas. Assim, investigar a satisfação no trabalho 
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seria medir o quanto os retornos ofertados pela empresa propiciam ao empregado sentimentos 

gratificantes ou prazerosos.  

A seguir, será discorrido mais um conceito psicossocial estudado nesta pesquisa, o 

comprometimento organizacional. 

3.2 Comprometimento Organizacional 

 

A literatura internacional sobre CO iniciou na metade da década de 70 e durante 

os anos 80 cresceu significativamente (BORGES-ANDRADE, 1994). No Brasil, Medeiros et 

al (2003) informam que os estudos sobre CO iniciaram-se em meados da década de 1990, 

sendo bastante explorados desde então. 

Para Rego (2003), devido ao atual ambiente competitivo, as organizações 

precisam de pessoas que vão além das suas funções formais, que sejam comprometidas em 

dar respostas rápidas, criativas e inovadoras a problemas inéditos. Nos estudos sobre CO 

“presume-se que as pessoas mais comprometidas têm maiores probabilidades de 

permanecerem na organização e de se empenharem na realização de seu trabalho e no alcance 

dos objetivos organizacionais” (REGO, 2003, p. 26). Por isso, esse tema é tão relevante para 

as organizações. 

O Comprometimento Organizacional pode ser analisado sob duas perspectivas: 

atitudinal e comportamental (MEYER E ALLEN, 1991). Pela perspectiva atitudinal, 

comprometimento seria um estado pelo qual um indivíduo se identifica com os objetivos e 

desejos de uma organização, aderindo-os (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979). Essa 

perspectiva foi direcionada à identificação das condições antecedentes que contribuem para o 

desenvolvimento do comprometimento (MEYER E ALLEN, 1991). Já na abordagem 

comportamental, a pesquisa foi direcionada na identificação dos consequentes do 

comprometimento, bem como na identificação de condições sob as quais um comportamento, 

tende a ser repetido (MEYER E ALLEN, 1991). 

Meyer et al (2002) argumentam que apesar de comprometimento afetivo se 

correlacionar fortemente com satisfação no trabalho, esses construtos são distinguíveis. 

Também não é possível descobrir relação de causalidade entre essas variáveis, sendo 

importante compreender ambos os construtos. Para Mowday, Steers e Porter (1979) o 

comprometimento organizacional é um constructo mais amplo que reflete uma resposta geral 
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do indivíduo à organização como um todo. O CO enfatiza o apego à organização 

empregadora, incluindo os seus objetivos e valores. Já a satisfação no trabalho reflete a 

resposta da pessoa a um posto de trabalho ou a seus aspectos, por isso enfatiza o ambiente 

onde o trabalhador cumpre as suas funções. Dessa maneira, os eventos do dia-a-dia no local 

de trabalho podem afetar o nível de satisfação com o trabalho de um empregado. Destarte, que 

a satisfação no trabalho é menos estável, ao longo do tempo, que o CO. 

Bandeira, Marques e Veiga (2000) ampliam as perspectivas que abordam o CO. 

Para esses autores, CO pode ser interpretado de diferentes formas: como atitude ou orientação 

para a organização, que une a pessoa à empresa; como um fenômeno que ocorre como 

resultado de transações entre os atores organizacionais; como estado em que o indivíduo se 

torna ligado à organização por suas ações e crenças; e como natureza do relacionamento de 

um membro com a organização toda. 

Mowday, Steers e Porter (1979) defendem que CO pode ser caracterizado por um 

forte desejo de adesão à organização, estando disposto a exercer um esforço considerável em 

benefício da mesma, e uma forte aceitação dos objetivos e valores da organização. Borges-

Andrade (1994, p. 38) busca sintetizar CO ao defini-lo como o "vestir a camisa da 

organização". 

Meyer e Allen (1991) declaram que CO pode ser definido como sentimentos ou 

crenças sobre a relação do empregado com a organização refletindo um desejo (afetivo), uma 

necessidade (instrumental) ou obrigação (normativo) de manter a participação na organização. 

Esses autores discorrem que, embora haja muitas e variadas definições de CO, elas refletem, 

pelo menos, esses três temas gerais. 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) declaram que o CO refere-se ao relacionamento de 

uma pessoa com outra, com um grupo ou organização. Tal relacionamento é caracterizado por 

uma interação social com base em uma obrigação ou promessa entre as partes. Bandeira, 

Marques e Veiga (2000) retratam CO como um forte vínculo do empregado com a 

organização, que o incita a dar energia e lealdade à organização. Para Meyer e Herscovitch 

(2001), CO é uma força que liga um indivíduo a um curso de ação para um alvo relevante, 

que pode ser dividido em diferentes dimensões desempenhando um papel na formação do 

comportamento. 
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Cohen (2007) analisou os modelos de CO, inclusive o modelo de Meyer e Allen 

(1991), e sugeriu um modelo bidimensional. As dimensões teriam base instrumental, 

fundamentada na troca instrumental e normativa e afetiva, fundamentada no apego 

psicológico e internalização dos objetivos e valores da organização. No modelo de Cohen 

(2007), há uma distinção entre o CO antes de entrar na organização e o CO desenvolvido após 

a entrada. Para o autor, o CO antes de entrar na organização trata da propensão geral a ser 

comprometido com a organização, enquanto comprometimento pós-entrada lida com 

comprometimento real com a organização específica. 

Ao analisar as definições de CO, Bastos (1993), González e Guillén (2008), 

Meyer e Allen (1991) e Bandeira, Marques e Veiga (2000) declaram que não há consenso 

quanto ao significado do termo comprometimento. A definição também sofre de problemas 

conceituais que, associado aos métodos tradicionais dessa pesquisa, causam não 

correspondência dos resultados às expectativas dos pesquisadores (BASTOS, 1993). Meyer e 

Allen (1991) defendem ainda que o problema foi agravado pelo uso de medidas de 

comprometimento as quais nem sempre correspondem às definições. Já Bandeira, Marques e 

Veiga (2000) enfatizam que todas as propostas de estudos de CO partem da premissa de o 

vínculo do indivíduo com a organização ser inevitável e que altos níveis de comprometimento 

trazem resultados benéficos para a organização e seus membros. 

3.2.1 Modelo Tridimensional 

 

Meyer e Allen (1991) utilizaram tanto a abordagem atitudinal como a 

comportamental como base para o desenvolvimento do modelo tridimensional. Os autores 

ressaltam que à medida que o conceito de comprometimento foi expandido, a nova definição 

não se enquadra nas duas abordagens tradicionais. 

As três abordagens compartilham a visão de que o comprometimento é um estado 

psicológico, característico da relação do empregado com a organização, e tem implicações 

para a decisão de continuar ou não na organização. No entanto, os três componentes se 

diferenciam pelo enlace psicológico entre essa relação organização-empregado (MEYER; 

ALLEN, 1991). 

O Componente afetivo refere-se à ligação emocional com a organização, a 

identificação e o envolvimento do empregado com a organização. Empregados com um forte 
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comprometimento afetivo continuam no emprego porque assim o querem (MEYER; ALLEN, 

1991). O Componente normativo reflete um sentimento de obrigação em continuar na 

organização. Empregados com um alto nível de comprometimento normativo sentem que 

devem permanecer com a organização (MEYER; ALLEN, 1991). O Componente 

instrumental faz alusão à consciência dos custos associados a deixar a organização. 

Empregados cuja principal ligação com a organização é baseada nesse componente 

permanecem porque eles precisam (MEYER; ALLEN, 1991). Corroborando com essa 

afirmação, Gonzáles e Guillén (2008) o indivíduo é comprometido com um curso de ação ou 

com uma organização devido ao custo percebido de não fazê-lo, ou por não ter uma 

alternativa de emprego. Diversos autores, González e Guillén (2008), Rego (2003), Iverson e 

Buttigieg (1999), propuseram ainda a divisão do comprometimento instrumental em duas 

dimensões: alto sacrifício, o custo pessoal de abandonar e perder um investimento em uma 

organização; e baixas alternativas, custo associado há poucas alternativas de emprego 

existentes viáveis para o indivíduo. 

Meyer e Allen (1991) argumentam que a utilização do termo componente é 

preferível ao termo tipo, pois o último termo passa a ideia que os três componentes se 

manifestam de forma mutuamente exclusiva, fato não verídico, pois o mesmo individuo pode 

apresentar graus diferentes dos três componentes do CO. 

Para mensurar o CO, Meyer, Allen e Smith (1993) desenvolveram escalas de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo, com 18 itens, seis para cada 

componente.  

Cohen (2007) estudou os resultados obtidos com as pesquisas com o modelo 

tridimensional de Mayer e Allen. Esse autor citou vantagens e limitações do modelo. Como 

vantagens, Cohen (2007) citou as boas propriedades psicométricas das escalas, validade 

discriminante e resultados que comprovaram a utilidade e validade da abordagem 

tridimensional. Como limitações foram elencadas a limitada validade preditiva, a 

ambiguidade e dimensionalidade do comprometimento instrumental, e a redundância entre 

comprometimento normativo e afetivo. 
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3.2.2 Antecedentes, consequentes e correlatos do CO 

 

Mathieu e Zajac (1990) realizaram uma meta-análise dos antecedentes, correlatos 

e consequentes do comprometimento organizacional. Conforme estudos empíricos anteriores, 

esses autores apresentaram, de forma resumida, as principais variáveis influenciadoras sobre o 

tema, conforme Quadro 3. 

Quadro 3 - Antecedentes, correlatos e consequentes do comprometimento organizacional 

ANTECEDENTES  CORRELATOS  CONSEQUENTES 

Características Pessoais:  
Idade 

Sexo 

Educação 
Estado Civil 

Tempo no cargo 

Tempo na organização  

Percepção de competência  

Habilidades  

Salário 

Valor ético do trabalho 

Nível do cargo  

Satisfação com o trabalho: 

Geral  

Intrínseca  

Extrínseca  
Supervisão 

Colegas 

Promoção 

Pagamento 

Trabalho em si 

Desempenho no trabalho:  
Medido por outros 

Medido por resultados 

Características do Trabalho: 

Autonomia na tarefa 

Variedade de habilidades 

Desafio 

Desenho do cargo 

Motivação: 

Geral 

Interna 

 

Alternativas de trabalho 

percebidas  

 

Características Organizacionais: 
Tamanho 

Centralização 

Envolvimento com o trabalho 

 

Intenção de procurar 

alternativa 

Papel na empresa: 

Ambiguidade 

Conflito 

Sobrecarga de papéis 

Estresse 

 

Intenção de continuar na 

organização 

Relações Grupo/ Líder: 

Coesão do grupo 

Interdependência das tarefas 

Estrutura de liderança 

Consideração do líder 

Comunicação com o líder 

Liderança participativa 

Comprometimento com a 

carreira/profissão 

 

Comparecimento 

 Comprometimento com o 

sindicato 

Absenteísmo 

  Rotatividade 

Fonte: Mathieu e Zajac (1990, p. 174) 

Meyer e Herscovitch (2001) partiram do pensamento de que o comprometimento 

tem um fator principal, independentemente do contexto em que é estudado, passível de 

medição. A partir disso, esses autores propuseram um modelo em que CO é uma força que 

liga o indivíduo a um curso de ação para um alvo relevante e que CO pode ser dividido em 

diferentes dimensões que desempenham um papel na formação do comportamento .  
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Figura 8 – Modelo de comprometimento organizacional. 

 
Fonte: Meyer e Herscovitch (2001). 

No modelo de Meyer e Herscovitch (2001), o círculo interno reflete a essência do 

comprometimento, que é a sensação de estar vinculado a um curso de ação relevante para um 

destino específico. O círculo exterior reflete as diferentes dimensões que podem caracterizar o 

CO. Essas dimensões são desejo, custo percebido e obrigação. De acordo com o  modelo, o 

CO pode refletir diferentes graus de todos as três disposições. No entanto, conforme os 

autores, estar vinculado a partir do desejo pode ser mais forte do que estar vinculado por 

obrigação ou necessidade. As caixas conectadas por setas para o círculo externo representam 

as bases, que são fatores que podem influenciar o desenvolvimento do comprometimento 

afetivo, instrumental e normativo. 

Meyer et. al (2002) realizaram uma meta-análise par avaliar os antecedentes, 

consequentes e correlatos do comprometimento organizacional. Para isso, foi utilizada a 

abordagem tridimensional de CO desenvolvida por Meyer e Allen (1991). Meyer et. al (2002) 

verificaram que as três formas de comprometimento estão relacionados, diferentemente, com 

satisfação do trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento com a ocupação; os 

três tipos de comprometimento estão relacionados negativamente com a intenção de turnover 
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e com o turnover; o comprometimento afetivo teve as correlações mais fortes com 

comportamentos no trabalho e com estresse no trabalho e conflito com a família; o 

comprometimento afetivo e o normativo são os que influenciam positivamente a maioria das 

variáveis consequentes; e que, apesar de haver algumas diferenças, as comparações de estudos 

realizados, dentro e fora da América do Norte, revelaram semelhança considerável, o que 

solidifica e generaliza os resultados. Um resumo da meta-análise pode ser visualizado na 

Figura 9. 

Figura 9 – Antecedentes, correlatos e consequentes de comprometimento organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Meyer et al. (2002, p. 22) 

3.3 Estudos de satisfação no trabalho, RSC, Ética e CO 

 

Vários estudos evidenciam o relacionamento entre ST, P RSC, VEC e CO. Logo, 

é preciso especificá-los para determinar qual o tipo de relação entre os construtos que a 

literatura menciona. 

No que concerne ao relacionamento entre satisfação no trabalho e ética 

organizacional, alguns estudos retrataram como é desenhada essa interação. Tziner et al. 

(2011) investigaram o relacionamento entre RSC,  justiça organizacional e satisfação no 

trabalho em uma amostra de 101 funcionários. Foi verificado que a percepção de práticas 

RSC dos empregados é um antecedente da percepção de justiça organizacional e da satisfação 
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no trabalho dos funcionários.  Viswesvaran e Deshpande (1996) realizaram uma pesquisa com 

150 gerentes de nível médio na Índia. Os resultados evidenciaram que o nível de satisfação no 

trabalho dos gerentes reduz quando os entrevistados percebem que os gerentes de sucesso em 

sua organização agem de forma antiética. 

Koh e Boo (2001) investigaram a ligação entre ética organizacional e satisfação 

no trabalho percebida por 237 gestores em Cingapura. Os resultados indicaram uma relação 

significativa e positiva entre ética organizacional e satisfação no trabalho, em que a ética 

organizacional resulta em maior satisfação no trabalho. Vitell e Davis (1990) também 

encontraram resultados parecidos nos EUA em profissionais da área de sistema de 

informações: a percepção de propagação de comportamentos éticos por parte da alta 

administração é um preditor do nível satisfação no trabalho. 

 Pesquisando uma organização sem fins lucrativos da Índia, Deshpande (1996) 

explicitou correlação entre satisfação no trabalho e clima ético.  Viswesvaran, Deshpande e 

Joseph (1998) estudaram a relação entre satisfação no trabalho com o comprometimento 

percebido da alta administração com o comportamento ético. Os resultados evidenciaram que 

o comprometimento percebido da alta administração com o comportamento ético está 

significantemente correlacionado com a satisfação com a supervisão. Schwepker Jr. (2001) 

explicitou que o clima ético é um antecedente da satisfação no trabalho. 

Baseado nos estudos citados, lança-se a primeira hipótese dessa pesquisa.  

H1: Os valores éticos corporativos influenciam positivamente a satisfação do 

trabalho. 

O relacionamento entre CO e ética organizacional também foi investigado por 

alguns pesquisadores. Fritz, Arnett e Conkel (1999) descobriram que o CO é influenciado 

positivamente pela adesão da organização a um ambiente ético. No mesmo sentido, Laufer e 

Robertson (1997, p. 352) defendem que o “comprometimento pode ser atingido por meio da 

socialização de processos organizacionais e programas éticos”. Valentine, Godkin e Lucero 

(2002) estudaram as associações entre valores éticos, comprometimento organizacional e 

ajuste pessoa-organização em uma amostra de 304 jovens trabalhadores dos EUA. Os 

resultados indicaram a influencia positiva dos valores éticos corporativos no CO e no ajuste 

pessoa-organização. Valentine e Barnett (2003) examinaram as relações entre consciência da 

presença de código de ética na organização, valores éticos corporativos percebidos e CO em 
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uma amostra de 3.000 profissionais de vendas dos EUA. Os achados do estudo foram: a 

consciência da presença do código de ética influencia na percepção de valores éticos 

corporativos e a percepção de valores éticos corporativos influenciam no CO. Schwepker Jr. 

(2001) pesquisou o relacionamento entre clima ético, satisfação no trabalho, CO e intenção de 

turnover. A amostra foi comporta por vendedores de diversas empresas dos EUA. Os 

resultados evidenciaram que o clima ético influencia positivamente na satisfação no trabalho e 

no CO e que o CO influencia negativamente a intenção de turnover. 

Conforme os demais autores, Hunt et al (1989) corroboram ao retratarem o 

relacionamento entre valores éticos corporativos e CO. A amostra pesquisada foi de 

profissionais da área de marketing. O estudo elucidou que, independente do nível do cargo, os 

valores éticos corporativos levam a um maior CO. Tsai e Huang (2007) também estudaram 

esse relacionamento e verificaram que diferentes tipos de clima influenciaram o CO e a 

satisfação no trabalho. Treviño, Butterfiel e McCabe (1998) encontraram resultados parecidos 

ao observar que a cultura ética e o clima ético influenciam positivamente o CO. Logo, a partir 

das constatações citadas, foi desenhada a segunda hipótese de pesquisa. 

H2: Os valores éticos corporativos influenciam positivamente o 

comprometimento organizacional. 

No que diz respeito à relação entre ética e Percepção de RSC, Valentine e 

Fleischman (2008a) realizaram uma pesquisa com 313 profissionais e constataram o papel 

mediador da percepção de RSC na relação entre programas éticos e satisfação no trabalho, ou 

seja, a presença de programas éticos influencia a percepção de RSC e a percepção de RSC 

influencia a satisfação no trabalho. Esses autores dissertam que as ações de RSC podem servir 

para fortalecer o contrato informal entre os funcionários e organização, aumentando a 

satisfação dos mesmos. Valentine e Fleischman (2008a) também destacaram que a presença 

de código de ética, treinamentos sobre ética e RSC percebida estão associados positivamente 

com a satisfação do trabalho do empregado.  

Valentine e Fleischman (2008b) exploraram os relacionamentos entre os 

construtos: padrões de ética profissional, percepção de RSC e importância percebida da ética 

e da RSC. Os dados foram coletados a partir de 313 gerentes de negócios de um banco de 

dados. O estudo concluiu que os padrões éticos profissionais influenciam positivamente a 
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percepção de RSC e a percepção de importância da ética e da RSC. Com base nesses estudos, 

a seguinte hipótese é apresentada: 

H3: Os valores éticos corporativos influenciam positivamente na percepção 

de práticas de responsabilidade social Corporativa dos funcionários. 

Em relação à ligação entre satisfação no trabalho e percepção de RSC, alguns 

estudos desenharam como é feito esse relacionamento. Souza e Laros (2010) estudaram os 

impactos das ações RSC na satisfação dos funcionários. A amostra pesquisada foi de 5.990 

trabalhadores de 103 indústrias de um estado da região sudeste do Brasil. Como resultado, a 

pesquisa mostrou que a influência que as ações de RSC em saúde, gestão, educação e ações 

sociais exercem no nível de satisfação no trabalho é significativa. 

Bashir, Hassan e Cheema (2012) investigaram o impacto da RSC sobre as atitudes 

dos empregados. No estudo foram entrevistados 30 funcionários do Paquistão. O estudo 

concluiu que a RSC impacta positivamente na atitude dos funcionários em relação à 

organização, o que resulta em um melhor nível de pertencimento organizacional e satisfação 

no trabalho. Valentine e Fleischman (2008a) corroboram com os demais autores ao esclarecer 

que as percepções RSC mediam a relacionamento entre programas éticos e satisfação no 

trabalho.  

Lee et al (2013) encontraram uma relação indireta entre os construtos em questão. 

Esses autores investigaram a relação de causa-efeito, nessa mesma ordem, dos construtos: 

percepção de RSC, confiança organizacional, satisfação no trabalho e orientação para o 

cliente. O setor estudado foi o de cassinos da Coreia.  Os resultados sugeriram que as 

percepções das dimensões legais de RSC exercem um impacto significativo na formação de 

confiança organizacional dos colaboradores e a confiança organizacional influencia 

significativamente a satisfação no trabalho. Baseando-se nesses achados, a seguinte hipótese é 

apresentada: 

H4: A percepção de RSC influencia positivamente na satisfação no trabalho. 

No que diz respeito ao relacionamento entre percepção de RSC e CO, Brammer, 

Millington e Rayton (2007) analisaram essa relação por meio da Teoria da Identidade Social. 

Foram entrevistados 4.712 funcionários. Esses autores descobriram que as percepções de RSC 

influenciam positivamente no comprometimento dos empregados. Choi e Yu (2014) 
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obtiveram resultados na mesma direção: percepções de práticas de RSC tem um impacto 

positivo sobre o compromisso organizacional dos funcionários. Ali et al. (2010) encontraram a 

mesma relação de causa-efeito em uma amostra de 371 profissionais que atuam em diferentes 

setores do Paquistão. Queiroz (2014) verificou os efeitos da percepção das práticas de RSC 

sobre o CO em uma amostra de 539 empregados de 3 empresas têxteis. Os resultados 

evidenciaram uma influência positiva significativa da percepção de RSC sobre o CO. 

Turker (2009b), em seu estudo sobre CO e percepção de RSC, verificou que as 

percepções de RSC para funcionários, clientes, atores sociais e não sociais, foram os 

preditores significativos do CO. Peterson (2004) verificou a relação entre as percepções de 

cidadania corporativa e CO. Os resultados demonstram que a relação entre cidadania 

corporativa e CO foi mais forte entre os funcionários que acreditam na importância da RSC. 

Outro achado interessante foi que a dimensão ética da cidadania corporativa foi o melhor 

preditor do CO. As outras foram às dimensões econômicas, legais e discricionárias. 

Mortati (2009), baseado nos estudos de Turker (2009b), verificou no Brasil o 

relacionamento entre percepção de RSC e CO. Esse autor diagnosticou o comprometimento 

afetivo como preditor de todos os tipos de RSC com stakeholders. O componente normativo foi 

preditor da RSC dos empregados e da RSC dos consumidores. O comprometimento instrumental 

não apresentou relação estatisticamente significante. Diante dessas constatações, estabeleceu-se a 

hipótese 5. 

H5: A percepção de práticas de responsabilidade social Corporativa 

influencia positivamente o Comprometimento Organizacional. 

Meyer et al (2002) argumentam que apesar de comprometimento afetivo se 

correlacionar fortemente com satisfação, esses construtos são distinguíveis. Também não é 

possível verificar relação de causalidade entre essas variáveis, sendo importante compreender 

ambos os construtos. Logo, a relação entre satisfação no trabalho e comprometimento 

organizacional é de correlação (MEYER et al. 2002; MATHIEU; ZAJAC, 1990; SIQUEIRA; 

GOMIDE Jr., 2004). Portanto, espera-se encontrar uma correlação positiva e estatisticamente 

significante entre esses construtos, conforme H6. 

H6: Existe uma correlação positiva entre satisfação no trabalho e 

Comprometimento Organizacional. 
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Mozes, Josman e Yaniv (2011) investigaram a relação entre voluntariado, 

satisfação, motivação e identificação organizacional em uma transportadora aérea 

multinacional de Israel. O estudo descobriu que: o nível de identificação organizacional e 

motivação são maiores entre voluntários e que a motivação e a satisfação mediam a maioria 

dos efeitos de envolvimento entre RSC e identificação organizacional. Ayub et al (2013) 

sugeriram acrescentar, no modelo de Mozes, Josman e Yaniv (2011), treinamento e 

desenvolvimento como variável que influencia o envolvimento dos funcionários em RSC. A 

partir das constatações desses estudos, foi editada a seguinte hipótese: 

H7: Funcionários voluntários têm maiores níveis de satisfação no trabalho, 

percepção de práticas de responsabilidade social Corporativa e Comprometimento 

Organizacional. 

A partir do delineamento das hipóteses da pesquisa, é possível elaborar um quadro 

teórico, que servirá como mapa do estudo, conforme Figura 10. 

Figura 10 – Quadro teórico do estudo 

Fonte: elaborado pelo autor 

A hipótese 7 não está na Figura 10, pois ela não trata de relações entre construtos, 

fato que a Figura 10 evidencia. Essa hipótese está baseada na verificação dos níveis de 

satisfação no trabalho, percepção de RSC e CO entre os voluntários e os demais. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Para o bom entendimento do relacionamento entre os construtos abordados nesta 

pesquisa, na próxima seção é abordada a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento 

do estudo. 

4. METODOLOGIA 

 

Para Demo (2010), pesquisa é o procedimento de fabricação do conhecimento e 

procedimento de aprendizagem, sendo a pesquisa metodológica dedicada a inquirir métodos e 

procedimentos a serviço da cientificidade.  Collis e Hussey (2005) defendem que, para a 

realização eficiente, com um caminho lógico, coerente e de resultados confiáveis, a pesquisa 

deve ter organização, sistematização e métodos adequados. 

Dessa forma, essa seção apresenta, inicialmente, a tipologia da pesquisa, quanto à 

natureza, os fins e os meios. Em seguida, apresenta-se a população e a amostra. Na sequência, 

apresenta-se o instrumento de coleta de dados e análise dos dados. 

4.1 Tipologia da pesquisa 

Quanto à abordagem, em alinhamento à taxonomia proposta por Sampieri, 

Collado e Lucio (2013), esta pesquisa caracteriza-se por um enfoque quantitativo, por utilizar 

a análise de dados para responder às questões de pesquisa e testar hipóteses, tendo como base 

a medição numérica e análise estatística. Martins e Theóphilo (2009, p. 108) definem 

pesquisas quantitativas como “aquelas em que os dados e as evidências coletados podem ser 

quantificados, mensurados”. 

Quanto à caracterização, este estudo pode ser entendido como analítico e 

correlacional. Collis e Hussey (2005) difundem que pesquisa descritiva é aquela que avalia e 

descreve características de um determinado problema ou questão. Já a pesquisa analítica vai 

além, pois ela descreve, analisa e explica os fenômenos observados, descobrindo e 

mensurando relações causais. Sampieri, Collado e Lucio (2013) esclarecem que uma pesquisa 

correlacional busca avaliar as relações entre duas ou mais variáveis quantitativas.  

Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica, realizada mediante uma survey, 

método de pesquisa utilizado para descobrir o que um grupo selecionado de participantes 

pensa ou sente (COLLIS; HUSSEY, 2005), e um estudo de caso. Yin (2010) elucida que o 

estudo de caso é um método de investigação empírico que verifica um fenômeno dentro de 
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seu contexto,  especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não são bem 

definidos. Para Roesch (2006), o estudo de caso permite o estudo de fenômenos em 

profundidade dentro de seu contexto. 

Para Martins e Theóphilo (2009), uma pesquisa bibliográfica busca conhecer, 

analisar, explicar e discutir contribuições sobre um assunto, tema ou problema com base em 

referências publicadas em livros, periódicos, anais de congresso etc.  

Babbie (2005) relata que a surveys são semelhantes a censos, sendo a diferença 

entre eles que um survey examina uma amostra de população, enquanto o censo examina a 

população toda. Logo, serão utilizados dados primários, que são dados coletados diretamente 

na fonte (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

4.2 Setor da empresa estudada 

O setor estudado nesta pesquisa é o bancário. A palavra banco deriva do alemão 

“bank” que significa banco de madeira, usado por aqueles que se dedicavam ao ofício de 

trocar e emprestar dinheiro (BEZERRA, 2005). Os bancos são instituições que intermediam a 

moeda entre poupadores e gastadores e tem um enorme papel no mundo moderno. Eles dão 

crédito, financiam, emprestam, ou seja, movimentam a economia.  

No Brasil, tal setor está em expansão.  A Tabela 1 mostra a quantidade de 

agências bancárias em funcionamento no Brasil por data de abertura. 

Tabela 1 - Agências bancárias em funcionamento no Brasil por data de abertura 

Ano Antes de 

1950 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Nº de 

Agências 
730 1.395 2.398 4.088 7.166 10.110 19.327 22.999 

 
Fonte: BCB - Banco Central do Brasil (2014)  

 

Em relação à definição, a Resolução CMN 2.099, de 1994, afirma: 

“Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que têm 

como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para 

financiar, a curto e a médios prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras 

de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à vista, 

livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, o qual pode 
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também captar depósitos a prazo. Deve ser constituído sob a forma de sociedade 

anônima e na sua denominação social deve constar a expressão Banco” 

Conforme a definição do CMN, os bancos podem ser públicos ou privados. 

Andrade e Deos (2007) definem banco público como uma instituição cujo controle acionário 

pertence ao Estado. Os referidos autores declaram como objetivo dos bancos públicos: prover 

linhas de crédito para segmentos que não são atendidos pelos bancos privados; ser um canal 

para transmitir as decisões políticas monetárias e creditícias do governo; e exercer políticas 

expansionistas de crédito em momentos de incertezas. Para esses autores, a função do banco 

privado seria dar retorno ao acionista. 

Além do destaque econômico, o setor bancário se destaca, entre os demais, por 

reforçar a imagem de setor socialmente responsável, tendo institucionalizado a RSC em sua 

estrutura (VENTURA, 2005; ANDRADE; GOSLING; LIMA, 2011; PENHA et al., 2013). 

Ventura (2005) acrescenta que tal setor necessita de legitimidade social, bem como 

credibilidade para manter um bom funcionamento e que a inserção do setor na RSC 

contribuiu para a legitimidade do campo.  

Por outro lado, Andrade, Gosling e Lima (2011, p. 179) afirmam que nos bancos 

“há diversos indícios [...] que empregados são expostos a constantes abusos de autoridade e 

obrigados a se submeterem a condições de trabalho que geram muitas vezes doenças 

ocupacionais”. 

Em meio a esse cenário, conforme McWilliams e Siegel (2001, p. 122), “os 

funcionários estão procurando por sinais que os gestores estão respondendo a causas que 

apoiam”. Assim, torna-se relevante estudar o público interno desse setor que, que tem 

institucionalizado a RSC em sua estrutura, mas sofre constantes denúncias em relação ao mal 

tratamento para com seus funcionários.  

O banco estudado nessa pesquisa não autorizou a sua identificação. Por isso não 

será referendado o site em que foi retirado o balanço social do Banco de 2014, que foi usado 

nessa análise. Mas pode-se dizer que ele está entre os maiores bancos do país em participação 

de mercado e está presente tanto na capital quanto no interior dos estados. 

Nessa pesquisa, essa instituição será identificada como banco X. No entanto, a 

unidade de pesquisa a ser estudada são os funcionários do banco X. Por isso, a próxima seção 

abordará a apresentação da população e amostra dessa unidade. 
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4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Martins e Theóphilo (2009) definem população como a totalidade das pessoas 

sobre consideração e amostra como uma parte da população que é selecionada para análise. 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, a população a ser investigada foram os funcionários 

do banco X que trabalham em Fortaleza-CE, no caso, cerca de 2.500 funcionários. Desta 

população foi retirada uma amostra. Segundo Mattar (2001), a ideia por trás da coleta de 

dados a partir de amostragem, é que a análise dessa parte da população pode proporcionar 

relevantes informações sobre toda a população. 

Matar (2001) afirma que para a escolha do processo de amostragem, deve-se levar 

em conta o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade 

ou não de ter os elementos da população em um rol, a representatividade desejada ou 

necessária, a oportunidade apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos. 

Utilizou-se uma amostra não probabilística por conveniência, onde o funcionário 

devera ser empregado direto da empresa, excluindo-se, assim, terceirizados e estagiários, e 

trabalhar no Ceará. Mattar (2001) esclarece que amostragem não probabilística por 

conveniência é o tipo de amostragem em que o elemento pesquisado foi selecionado por estar 

disponível no local e momento da aplicação da pesquisa. 

Essa pesquisa terá como método de análise dos dados o modelo de equações 

estruturais. De acordo com Marôco (2010, p. 26) para “garantir a variabilidade suficiente para 

estimar os parâmetros do modelo final, deve ter-se entre 10 observações por cada variável 

manifesta”.  Hair Jr. et al. (2009) torna mais complexa o número bom da amostra, levando em 

consideração os construtos, comunalidades e quantidade de variáveis. De acordo com esse 

autor, no caso dessa pesquisa, que tem o número de fatores maior que seis, sendo que alguns 

deles usam menos de três itens medidos como indicadores, o número da amostra deve exceder 

500. Essa pesquisa seguirá a recomendação de Hair Jr. et al. (2009). 

Ao todo foram aplicados 552 questionários entre os dias 20 de janeiro e 05 de 

maio de 2015. O banco X não forneceu a quantidade de funcionários por cargo no estado do 

Ceará ou a proporção de cada cargo por achar que essa informação pode revelar a estratégia 

corporativa da empresa. A aplicação do instrumento de coleta se deu por meio eletrônico, o 

link do questionário foi compartilhado no grupo fechado dos funcionários do banco X do 
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estado do Ceará na rede social facebook, e impresso em papel. Cinquenta e oito funcionários 

responderam o instrumento de coleta por meio eletrônico, mais precisamente através da 

ferramenta formulário do Google. Os demais responderam o instrumento impresso.  

A coleta de dados por meio de questionário impresso foi realizada por dois meios: 

através de mala direta que utilizou o serviço de correio interno do Banco X e nos cursos e 

treinamentos internos. Ao entregar o questionário ao respondente foi dado um brinde 

(bombom de chocolate) que teve o intuito de incentivar a resposta ao questionário, sendo 

frisado que não era uma troca: o brinde pela resposta. 

4.4 Instrumento de coleta 

Hair Jr et al.(2005) sugere que questionário é um conjunto predeterminado de 

perguntas cientificamente desenvolvidas para medir características importantes de indivíduos. 

O questionário desta pesquisa foi estruturado em cinco partes: a primeira corresponde ao 

comprometimento organizacional, a segunda à satisfação no trabalho, a terceira correspondia 

aos valores éticos corporativos, a quarta refere-se à percepção de práticas de RSC e a última à 

caracterização do respondente. Com exceção aos itens da última parte, todos os itens estavam 

em escala de Likert. Martins e Theóphilo (2009) ponderam que a escala de Likert consiste em 

um conjunto de itens apresentados em forma de afirmações, onde se pede ao respondente que 

externe sua reação, escolhendo um dos cinco pontos da escala.  

A escala utilizada nessa pesquisa para percepção de práticas de RSC foi 

desenvolvida por Turker (2009a), que realizou uma investigação na literatura para verificar os 

instrumentos de mensuração de RSC já desenvolvidos e validados. Ele classificou as 

abordagens dos instrumentos em quatro: índices de reputação ou bancos de dados; indicadores 

individuais de várias temáticas; análise de conteúdo das publicações corporativas; escalas de 

medição de RSC a nível individual e organizacional. Turker (2009a), que investigou a 

medição de RSC a nível individual, desenvolveu um instrumento baseado na literatura que 

partiu com uma escala inicial de 42 itens. Após a validação fatorial, a escala ficou com 17 

itens em 04 dimensões: RSC voltada para empregados; RSC voltada para os clientes; RSC 

voltada para o governo; e RSC voltada para a sociedade e o meio ambiente, que inclui 

comunidades locais, ambiente, fornecedores e a sociedade civil em geral. Os itens da escala 

foram traduzidos. Além da tradução foi utilizado, como suporte na tradução, o instrumento de 

Queiroz (2014), que já foi utilizada e validada em outro público. A escala consolidada está no 

Quadro 4.   
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Quadro 4 – Escala de percepção de PRSC 

RSC voltadas para a sociedade e meio ambiente 

1- Participa de atividades que visam proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente. 

2- Investe na criação de uma vida melhor para futuras gerações. 

3- Implementa programas ambientais para minimizar o seu impacto negativo sobre o meio ambiente. 

4- Busca o crescimento sustentável, considerando as gerações futuras. 

5- Apoia organizações não governamentais (ONGs) que trabalham na solução de problemas sociais e 

ambientais. 

6- Contribui com campanhas e projetos que promovem o bem-estar da sociedade. 

7- Incentiva seus funcionários a participar de atividades voluntárias. 

RSC voltada para empregados 

8- Tem uma política de encorajar os empregados a desenvolver suas competências e carreiras. 

9- Está preocupada com as necessidades e desejos dos funcionários. 

10- Implementa políticas flexíveis para garantir um bom equilíbrio entre a vida privada e o trabalho para seus 

funcionários. 

11- Toma decisões administrativas justas em relação aos empregados. 

12- Financia os empregados que queiram adquirir treinamento adicional. 

RSC voltadas para os clientes 

13- Respeita os direitos do consumidor, além das exigências legais. 

14- Fornece informações completas e precisas sobre seus produtos aos clientes. 

15- Dá grande importância à satisfação do cliente com a qualidade dos produtos e serviços. 

RSC voltadas para o governo 

16- Paga seus impostos de forma regular e contínua. 

17- Cumpre completamente e prontamente a legislação. 

Fonte: Turker (2009a). 

Hunt et al. (1989) buscou capturar os princípios éticos mais amplos de 

organizações, além de buscar verificar se o comportamento ético é recompensado na 

organização. A partir desse pensamento, esse autor desenvolveu a escala de Valores Éticos 

Corporativos, que são uma combinação dos valores éticos individuais dos gestores e das 

políticas éticas formais e informais da organização. A escala captura três percepções dos 

funcionários: percepção do comportamento ético dos gestores na organização; percepção da 

preocupação dos gestores com as questões de ética na organização; percepção da punição a 

comportamentos antiéticos, conforme Quadro 5. 

Quadro 5 – Escala de Valores Éticos Corporativos 

Valores Éticos Corporativos 

1- Gerentes da minha empresa frequentemente se envolvem em comportamentos que eu considero antiéticos.  

2- Para ter sucesso nessa empresa, é necessário se comprometer com a ética. 

3- A alta gestão dessa empresa não deixa dúvidas que comportamentos antiéticos não serão tolerados pela 

direção.  

4- Se um(a) gerente da minha empresa tiver um comportamento antiético que resulte em um ganho pessoal, 

ele/ela será prontamente repreendido.  

5- Se um(a) gerente da minha empresa teve um comportamento antiético que resultou em um ganho 

corporativo, ele será prontamente repreendido. 

Fonte: Hunt et al. (1989). 

Alguns estudos trabalham com percepção de RSC e percepção de ética 

organizacional separadamente (VITELL; DAVIS, 1990; VALENTINE; FLEISCHMAN, 
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2008a; VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008b), sendo adotada neste estudo a mesma 

metodologia. 

Apesar de todas as assertivas da escala de Valores Éticos Corporativos estarem na 

afirmativa, o primeiro tem um sentido inverso aos demais, quanto maior a concordância com 

essa afirmação, menor é o valor ético. Nesses casos, Malhotra (2011) sugere que essas 

assertivas no sentido negativo tenham a escala invertida para a análise, fato aplicado nessa 

pesquisa.  

No que concerne ao CO, optou-se por utilizar o modelo de três componentes 

Meyer e Allen (1991), que foi testado e alterado pelos autores Meyer, Allen e Smith (1993). O 

modelo é composto de três dimensões: comprometimento afetivo, comprometimento 

instrumental e comprometimento normativo. Alguns itens estavam originalmente com sentido 

negativo, no entanto, para não confundir o respondente, preferiu-se trabalhar com esses itens 

com sentido afirmativo.  

Quadro 6 – Escala de Comprometimento Organizacional 

Comprometimento Afetivo 

1- Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira nesta organização.  

2- Eu sinto como se os problemas da organização fossem meus.  

3- Eu tenho um forte sentimento de “pertencimento” à minha organização.* 

4- Eu me sinto “emocionalmente ligado” a esta organização.* 

5- Eu me sinto como “parte da família” na minha organização.* 

6- Esta organização tem um grande significado pessoal para mim.  

Comprometimento Instrumental 

7- Neste momento, ficar nesta organização é uma questão de necessidade, tanto quanto desejo.  

8- Seria muito difícil para mim deixar minha organização agora, mesmo se eu quisesse.  

9- Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante desestruturada.  

10-  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização.  

11- Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa organização, eu poderia considerar trabalhar em outro lugar. 

12- Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a escassez de alternativas 

disponíveis. 

Comprometimento Normativo 

13- Eu sinto obrigação de permanecer nesta organização.* 

14- Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar esta organização agora.  

15- Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora.  

16- Esta organização merece minha lealdade.  

17- Eu não deixaria esta organização agora, porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui.  

18- Eu devo muito a esta organização.  

Fonte: Meyer, Allen e Smith (1993), 

Nota: *Item com sentido negativo na escala original que foi traduzido com sentido afirmativo. 

A satisfação no trabalho pode ser mensurada pela escala do Manual for the MJSQ 

Technical Report II, que visa aferir o nível de satisfação no trabalho, através de 05 facetas, 

variando de 1 (Totalmente insatisfeito) a 5 (Totalmente satisfeito), conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 – Escala de Satisfação no Trabalho segundo o Manual for the MJSQ Technical Report II 

Satisfação com o trabalho 

1- Meu trabalho é interessante.  

2- Sinto-me bem em relação à quantidade de responsabilidade em meu trabalho.  

3- Eu preferia estar realizando outro trabalho.  

4- Sinto-me realizado em executar o meu trabalho.* 

Satisfação com a chefia 

5- Os gestores com quem trabalho me apoiam. 

6- Os gestores com quem trabalho são competentes.  

7- Meus supervisores me escutam * 

8- Os gestores me tratam de forma justa* 

Satisfação com colegas de trabalho 

9- As pessoas com quem eu trabalho me dão apoio suficiente. * 

10- Na minha organização, quando eu peço às pessoas para executarem um trabalho, ele é feito.  

11- Eu gosto de trabalhar com as pessoas da minha organização.  

12- Na minha organização, eu trabalho com pessoas responsáveis.  

Satisfação com o salário 

13- Minha organização paga melhor do que os concorrentes.  

14- Meu salário é adequado com as responsabilidades que tenho.  

15- Eu sou mal remunerado pelo o que eu faço.  

16- Meus benefícios são generosos.  

Satisfação com as promoções 

17- Eu gosto do critério pelo qual minha organização promove seus funcionários. * 

18- Promoções são frequentes na minha organização. * 

19- Se eu fizer um bom trabalho, eu provavelmente serei promovido.  

20- Estou satisfeito com a minha progressão na organização. 

Fonte: Cellucci e DeVries (1978 apud VITELL; DAVIS, 1990).  

Nota: *Item com sentido negativo na escala original que foi traduzido com sentido afirmativo. 

Martins e Theóphilo (2009) defendem que, depois de redigido o questionário, é 

necessário um pré-teste com uma pequena amostra. Isso é preciso para verificar possíveis 

falhas, inconsistências etc. O objetivo do pré-teste é o aumento da confiabilidade e validade: 

“garantia de que o instrumento se ajuste totalmente a finalidade da pesquisa: mede ou 

descreve o que se pretende medir e descrever, bem como apresenta garantias de que serão 

obtidos os mesmos resultados se forem aplicados aos mesmos respondentes” (MARTINS E 

THEÓPHILO, 2009, p. 94). 

O questionário foi submetido a um pré-teste com 33 funcionários no mês de 

outubro de 2014. As assertivas foram plenamente entendidas pelos respondentes. No entanto, 

seguindo a orientação de especialistas no assunto, foi alterada a escala de satisfação no 

trabalho, por outra internacional, com o texto melhor redigido e que possuí os mesmos 

fatores.  

O pré-teste indicou que os dados não seguem rigorosamente a teoria, no entanto 

aproximam-se dela, pois, através da análise fatorial exploratória, foi possível verificar a 

presença de alguns fatores que estão alinhados à teoria dos construtos. Para fins de análise, 
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optou-se por modificar o sentido de algumas afirmações para que toda a escala tenha o sentido 

afirmativo.  

4.5 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada em duas etapas. A primeira consiste na análise 

descritiva dos dados, apresentando as características da amostra. A segunda parte relata os 

testes estatísticos uni e multivariados. 

A estatística descritiva do perfil dos respondentes da pesquisa foi realizada por 

meio da apresentação dos dados com as respectivas frequências e porcentagens dos itens 

idade, sexo, estado civil, banco e local em que trabalha, adesão à greve, participação em 

programa de voluntário, tempo de banco, escolaridade e cargo que compõem a estrutura do 

questionário desta pesquisa. Foram também realizadas a estatística descritiva das escalas de 

satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, valores éticos corporativos e 

percepção de RSC com a apresentação do cálculo da média, desvio-padrão, moda e mediana 

para os construtos. 

Os dados foram tabulados no Sphinxs e tratados estatisticamente através do 

Statistical Package for Social Sciences - SPSS® 21 e do Analysis of Moments Structures - 

AMOS 20.  

4.5.1 ANOVA e teste T 

 

Hair Jr. et al. (2009) informam que a ANOVA é um teste usado para determinar 

se as médias das amostras de dois ou mais grupos são provenientes de populações iguais. Se a 

significância for menor que 0,05, as populações têm médias diferentes. Após a ANOVA ter 

demonstrado diferenças estatisticamente significantes, pode-se usar os testes post hoc de 

Bonferroni. Hair Jr. et al. (2009) defendem que esse tipo de teste verifica as diferenças entre 

todas as possíveis combinações de grupos, porém eles aumentam as possibilidades de erros, 

logo, deve-se utilizar, nesses testes, níveis de significância menores. Em relação ao teste T, o 

referido autor pondera que o teste T avalia a diferença estatística entre dois grupos amostrais, 

sendo um caso especial de ANOVA de dois grupos. A ANOVA e o teste T foram utilizados 

com o objetivo de verificar a influência das variáveis sociodemográficas nominais nos 

construtos desta pesquisa. 
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4.5.2 Correlação 

Dancey e Reidy (2006) elucidam que a correlação de Pearson resulta em um 

coeficiente que demonstra a magnitude, o grau de relacionamento e a probabilidade de tal 

relacionamento ocorrer devido ao erro amostral. Bruni (2009) destaca que para haver uma 

correlação entre duas variáveis, o valor p deve ser menor que 0,05, caso contrário, não há uma 

correlação significativa. O valor da correlação pode variar de -1 a +1, onde +1 indica uma 

perfeita relação positiva, 0 (zero) indica nenhuma relação e -1 uma perfeita relação negativa. 

Martins e Theóphilo (2009) explicam que a correlação de Spearman foi derivado 

do coeficiente de Pearson, sendo uma medida de intensidade de correlação entre duas 

variáveis ordinais, de modo que os indivíduos estudados possam dispor-se em postos. O valor 

da correlação também varia de -1 a +1. A correlação foi utilizada nesta pesquisa com o 

objetivo de verificar a influência das variáveis sociodemográficas numerais e ordinais nos 

construtos desta pesquisa. 

4.5.3 Análise Fatorial Exploratória 

 

Hair Jr. et al. (2009) elucida que o objetivo geral da análise fatorial é encontrar 

um modelo que resuma as informações contidas em diversas variáveis em um conjunto menor 

de fatores. Marôco (2010) afirma que análise fatorial exploratória (AFE) é uma técnica 

estatística que tem o objetivo de definir um conjunto de fatores que expliquem a estrutura 

correlacional entre as variáveis manifestas. Hair Jr. et al. (2009) declara que AFE é uma 

análise que define relações de forma geral enquanto a análise fatorial confirmatória (AFC) é 

uma técnica multivariada para testar uma relação pré-especificada. 

Para verificar a adequação da análise fatorial aos dados foi realizado o teste de 

esfericidade de Bartlett e o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O teste de Bartlett “fornece a 

significância estatística de que a matriz de correlação tem correlações significantes entre pelo 

menos algumas das variáveis.” (HAIR Jr. et al., 2009, p. 110).  Para a adequação da análise 

fatorial a significância desse teste deve ser menor que 0,05, pois essa condição indica que 

existem correlações suficientes entre as variáveis. Em relação ao KMO, Field (2009) expõe 

que essa medida representa a razão da correlação ao quadrado entre as variáveis. A medida 

KMO varia entre 0 e 1. Valores de KMO entre 0,5 e 0,7 são medíocres, mas aceitáveis, 
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valores entre 0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima de 0,9 são 

excelentes.  

Como ferramenta de rotação fatorial para interpretação dos fatores adotou-se a 

rotação ortogonal varimax, esse método busca maximizar a dispersão das cargas dentro dos 

fatores, agregando um menor número de variáveis nos fatores. Essa ferramenta é aconselhada 

quando se deseja que os fatores sejam independentes (FIELD, 2009). Hair Jr. et al. (2009) 

corrobora ao afirmar que a rotação varimax minimiza o numero de variáveis que cada 

agrupamento tem para uso subsequente de outras técnicas multivariadas, simplificando a 

interpretação (HAIR et al., 2009). 

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

principais (ACP), nesse modelo os fatores são baseados na variância total e é normalmente 

utilizado quando o objetivo principal é resumir a maior parte da variância a um número 

mínimo de fatores (HAIR et al., 2009). 

Hair Jr. et al. (2009) elaborou sete etapas na interpretação de uma matriz de 

cargas fatoriais. Na primeira etapa deve-se examinar as cargas fatoriais, que são as 

correlações entre as variáveis originais e os fatores, de cada variável. Na segunda etapa 

identificam-se as cargas significantes de cada variável em relação aos fatores. Hair Jr. et al. 

(2009) indica que, para uma amostra maior que 350, uma carga fatorial acima 0,3 é 

significante. No final, cada variável tem que se relacionar com um fator. Caso uma variável se 

relacione com mais de um fator e a diferença entre as cargas fatoriais da variável for menor 

que 0,15; essa variável deve ser excluída (WORTHINGTON; WHITTAKER, 2006). Outro 

critério de aceitação da variável no modelo é o da matriz de correlação anti-imagem, que é o 

valor negativo da correlação parcial, que representa o grau em que os fatores explicam um ao 

outro nos resultados (HAIR et al., 2009). Field (2009) sugere que, para uma adequada análise, 

os valores da diagonal da matriz de correlação anti-imagem devem estar acima de 0,5 para 

todas as variáveis. Também deve se observar nessa etapa o número de fatores da análise, que 

pode ser auxiliada pelo critério de Kaiser. Esse critério consiste em reter todos os fatores com 

autovalor maior do que 1 (FIELD, 2009). 

No terceiro passo as comunalidades são verificadas. Comunalidade é o valor da 

variância total de uma variável compartilhada com todas as outras variáveis incluídas na 

análise, devendo esse valor, para uma adequada análise, ser maior que 0,5 (HAIR Jr. et al., 
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2009). No quarto deve-se reespecificar o modelo buscando o melhor resultado possível, de 

acordo com a teoria e os critérios citados. Hair Jr. et al. (2009) sugere que três atitudes podem 

se tomadas para o devido ajuste do modelo: a eliminação de uma ou mais variáveis; alteração 

do método de rotação ou alteração do número de fatores. Na quinta etapa tem-se a rotulação 

dos fatores, que deve ser realizada com base na teoria. 

O sexto estágio envolve a avaliação do grau de generalização dos dados Hair Jr. et 

al. (2009) defende que o método mais direto para validar os resultados é através da análise 

fatorial confirmatória por meio de uma amostra particionada ou mesmo outro conjunto de 

dados. Por isso, essa pesquisa irá dividir aleatoriamente a amostra em duas partes iguais. A 

primeira para a AFE e a segunda para a AFC. No sétimo estágio o pesquisador utiliza os 

dados da análise fatorial para comparar construtos. 

4.5.4 Análise Fatorial Confirmatória 

 

A AFC é um modelo usado quando se há informação prévia sobre a estrutura 

fatorial a analisar, usada para confirmar padrões estruturais. A AFC pode ser um dos passos 

do SEM, sendo usado para confirmar o modelo de medida, enquanto a SEM investiga o 

modelo causal (MARÔCO, 2010). 

Conforme Marôco (2010, p. 175), “a validade é a propriedade do instrumento ou 

escala de medida que avalia se esta mede e é a operacionalização do constructo latente que, 

realmente, se pretende avaliar”. A validade é formada por três componentes: validade fatorial, 

validade convergente e validade discriminante. 

A validade fatorial ocorre quando a especificação dos itens de um construto é 

correta, ela é verificada através dos pesos fatoriais estandardizados (λij), se eles forem 

superiores 0,5; há validade fatorial. 

A validade convergente ocorre quando o construto correlaciona-se 

significativamente com outros construtos paralelos e quando as variáveis observadas do 

construto apresentam correlações positivas entre si. A avaliação da validade convergente pode 

ser medida por valores de variância extraída média (VEM) superiores a 0,5 (MARÔCO, 

2010). A fórmula para estimar a validade é apresentada a seguir: 
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VEMj =
∑ λ𝑖𝑗

2
𝑘
𝑖=1

∑ λ𝑖𝑗

2
𝑘
𝑖=1 + ∑ ɛ𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1

 

Onde: 

∑ λ𝑖𝑗

2
𝑘
𝑖=1  = Somatório dos pesos fatoriais estandardizados 

∑ ɛ𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1  = Somatório dos erros/resíduos de cada item 

A validade discriminante verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. O teste para verificar essa validade é a comparação das 

VEM dos fatores com o quadrado das suas correlações, a VEM deve ser maior que o 

quadrado da correlação (MARÔCO, 2010). 

Outro ponto relevante a se verificar na AFC é a confiabilidade, que está 

relacionada com a consistência e reprodutibilidade das características que o instrumento 

objetiva medir. A confiabilidade dos dados pode ser verificada através da confiabilidade 

compósita, que deve ser maior que 0,7. A fórmula para estimar a confiabilidade composta é 

apresentada a seguir: 

CFj =
(∑ λ𝑘

𝑖=1 𝑖𝑗
)2

(∑ λ𝑘
𝑖=1 𝑖𝑗

)2 +  ∑ ɛ𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1

 

Onde: 

∑ λ𝑘
𝑖=1 𝑖𝑗

 = Somatório dos pesos fatoriais estandardizados 

∑ ɛ𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1 = Somatório dos erros/resíduos de cada item 

A presença de outliers multivariados podem afetar as estimativas das médias, 

desvios-padrão e covariâncias e atenuar ou inflacionar as estimativas dos parâmetros. 

(MARÔCO, 2010). Logo, é preciso a verificação de sua presença no modelo, que pode ser 

avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM
2
). 

4.5.5 Modelo de Equações Estruturais - SEM 

 

Com o objetivo de investigar o relacionamento entre os construtos estudados, 

utilizou-se o modelo de equações estruturais. Marôco (2010, p. 3) disserta que Modelo de 

Equações Estruturais “é uma técnica de modelagem generalizada, utilizada para testar a 

validade de modelos teóricos que definem relações causais, hipotéticas, entre variáveis”. Tais 

relações são representadas por parâmetros que informam a magnitude das relações entre as 
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variáveis. A vantagem desse método é que ele busca as teorias nos dados. Diferentemente dos 

métodos tradicionais, em que a partir dos dados busca-se confirmar a teoria. Por isso, essa 

técnica só deve ser usada com uma forte base teórica. Hair Jr. et al. (2009, p.549) explica que 

“o modelo de equações estruturais é a única técnica multivariada que permite a estimação 

simultânea de múltiplas equações”.  

Hair Jr. et al. (2009) divide a analise de equações estruturais em seis estágios: 

Definição dos construtos individuais, estágio em que se escolhem quais itens devem ser 

usados como variáveis de medidas; Desenvolvimento e especificação do modelo de 

mensuração, estágio em que se esboça o diagrama de caminhos para o modelo de mensuração; 

Planejamento do estudo para resultados empíricos, etapa de avaliação do tamanho amostral, 

método de estimação e abordagem dos dados perdidos; Avaliação da validade do modelo de 

mensuração, etapa de avaliação dos índices de ajustes e validade dos construtos; Especificar 

modelo estrutural, fase de conversão do modelo de mensuração para modelo estrutural; 

Avaliar a validade do modelo estrutural, fase em que se avalia os índices de ajustes, 

significância, direção e tamanho das estimativas paramétricas estruturais. 

Para análise da SEM, Marôco (2010) sugere que deve ser observado a 

normalidade multivariada dos dados e a presença de outliers. Para avaliação da normalidade 

multivariada, o autor aconselha que sejam verificados os valores dos coeficientes de 

assimetria (Sk) e curtose (ku), que devem ser |Sk|<3 e |Ku|<10. Ao se verificar a violação de 

normalidade dos dados, o referido autor aconselha a utilização dos métodos weighted least 

square-WLS (Mínimos quadrados ponderados) ou Asymptotically Distribution-Free - ADF 

(Método Assintótico Isento de Pressupostos de Distribuição). Ao se confirmar a normalidade 

dos dados, é sugerido o métodos Maximum Likelihood - ML (Máxima verossimilhança). 

O Modelo de equações estruturais, no Software AMOS, é representado 

graficamente conforme Figura 11. 
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Figura 11 – Representação gráfica do modelo de equações estruturais 

 

 

Fonte: baseado em Marôco (2010). 

Variável latente é a representação gráfica da combinação de múltiplas variáveis 

manifestas, que são os valores observados ou reais valores das variáveis. 

A variável latente ou construto pode ser dividido em variáveis exógenas ou 

endógenas. As variáveis exógenas são variáveis independentes e as variáveis endógenas que 

são variáveis dependentes (HAIR Jr. et al., 2009). 

Entre as relações inferidas no modelo de equações estruturais tem-se a causalidade 

e a covariação. A causalidade remete a ideia de causa e efeito, no entanto, o modelo de 

equações estruturais não pode assegurar uma relação de causa e efeito, pode apenas fornecer 

alguma evidência necessária para embasar uma inferência causal. A covariação ou correlação 

remete a ideia de associação entre variáveis de diferentes magnitudes (MARÔCO, 2010). 

Além disso, deve-se avaliar a significância estatística de cada coeficiente de relação estimado 

a partir de um teste Z. Estimativas não significativas corroboram para a eliminação da 

variável (HAIR et al., 2009). 

O efeito de causalidade poder ser direto, uma variável latente relacionada 

diretamente a outra, ou indireto, o efeito se dá através da mediação de outra variável latente. 

Marôco (2010) afirma que o coeficiente estandardizado indireto de A em C é a multiplicação 
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do coeficiente estandardizado de A em B pelo o coeficiente estandardizado de B em C, sendo 

a estatística do teste calculada conforme a seguir: 

 

Z =
𝐵𝐴𝐵 × 𝐵𝐵𝐶

√𝐵𝐵𝐶
2 × 𝜎𝐴𝐵

2 + 𝐵𝐴𝐵
2 × 𝜎𝐵𝐶

2 + 𝜎𝐴𝐵
2 × 𝜎𝐵𝐶

2
 

Onde: 

𝐵𝐴𝐵 = Coeficiente não estandardizado de A em B 

𝐵𝐵𝐶= Coeficiente não estandardizado de B em C 

𝜎𝐴𝐵
2 = Erro padrão de A em B 

𝜎𝐵𝐶
2 = Erro padrão de B em C 

O teste tem como hipótese nula que não há significância no coeficiente de 

relacionamento indireto. Para α=0,05, Z encontrado > Z0,975=1,96; rejeita-se H0. 

Marôco (2010) sugere que o relacionamento entre as variáveis em um modelo 

SEM deve ser representado por parâmetros estandardizado, ou seja, parâmetro em que a 

variável é transformada em uma unidade medida em função da média e do desvio padrão. Isso 

ocorre para facilitar a comparação de variáveis de diferentes grandezas 

Após o desenho do modelo e a verificação dos índices de relacionamento, deve-se 

fazer a estimação da qualidade do modelo. Tal ação tem o objetivo de encontrar o conjunto de 

estimativas dos parâmetros do modelo que reproduzam os dados observados, da melhor 

maneira possível (MARÔCO, 2010). Os índices de ajustes se dividem em índices de ajuste 

absoluto, incremental e de parcimônia. 

Os índices de ajuste absoluto fornecem o quão bem a teoria de um pesquisador se 

ajusta aos dados da amostra. Exemplos desses índices são: χ2, Goodness-of-Fit (GFI), 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) e Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA). Os índices de ajuste incremental avaliam o quão bem um modelo 

especificado se ajusta relativamente a algum modelo alternativo de referência. Exemplos 

desses índices são: Normed Fit Index (NFI), Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis 

Index (TLI) e Relative Noncentrality Index (RNI). Os índices de ajuste de parcimônia fornece 

a informação sobre qual modelo, em um conjunto de modelos concorrentes, é melhor, 

considerando seu ajuste relativo à sua complexidade. Exemplos desses índices são: razão de 

parcimônia e Parsimony Goodness-of-fit Index (PGFI) (HAIR et al., 2009). Os principais 

índices de ajuste estão no Quadro 8. 



69 

 

 

Quadro 8 – Índices de ajuste da SEM 

Índice  Descrição Valor de Referência 

χ2  

Única medida de ajuste do SEM com caráter estatístico. É 

utilizada para verificar o p-value. Coeficiente influenciado 

pelo tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, maior é 

o χ2. 

Quanto menor melhor;  

p-value do 

χ2 

Se hipótese nula do teste do χ2 de ajustamento for 

verdadeira, o valor esperado das matrizes do covariância é 

igual ao valor observado da estatística do teste, o que 

significa que o modelo se ajusta perfeitamente. Valor 

também influenciado pelo tamanho da amostra. 

p>0.05 

χ2/gl 

Proporção entre o  χ2 e os graus de liberdade. Graus de 

liberdade representa a quantia de informação matemática 

para estimar o modelo. 

> 5 – Mau ajustamento 

]2;5] - Ajustamento sofrível 

]1;2] – Ajustamento bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

CFI 

Compara o ajustamento do modelo em estudo com ao 

modelo com pior ajustamento possível (modelo basal). 

Índice normado, que varia entre 0 e 1. 

.< 0,8 – Mau ajustamento 

[0,8;0,9[ - Ajustamento sofrível 

[0,9;0,95[ – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

GFI 

Explica a proporção da covariância, observada entre as 

variáveis manifestas, explicada pelo modelo ajustado (Um 

conceito semelhante ao R2 da regressão). Varia entre 0 e 1. 

< 0,8 – Mau ajustamento 

[0,8;0,9[ - Ajustamento sofrível 

[0,9;0,95[ – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

TLI 

Similar ao CFI. Faz uma comparação matemática do 

modelo teórico de mensuração especificado com um 

modelo nulo de referência. Não normado. Seu valor pode 

ficar abaixo de 0 e maior que 1. 

< 0,8 – Mau ajustamento 

[0,8;0,9[ - Ajustamento sofrível 

[0,9;0,95[ – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

PGFI 

Ajusta o GFI utilizando a razão de parcimônia, que é 

calculada como a razão entre graus de liberdade usados 

por um modelo e o total disponível de graus de liberdade. 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

PCFI Ajusta o CFI utilizando a razão de parcimônia. 

< 0.6 – Ajustamento mau 

[0.6; 0.8[ - Ajustamento bom 

≥ 0.8 – Ajustamento muito bom 

RMSEA 

p-value (H0: 

rmsea≤ ,05) 

Indica o quão bem o modelo se ajusta a população. 

> 0,1 – Ajustamento inaceitável 

]0,05;0,10] - Ajustamento bom  

p-value > 0,05 (H0 aceito) 

AIC 

BCC 

ECVI 

Índices baseados na estatística χ2 e penalizam o modelo em 

função de sua complexidade. Só para comparar modelos, 

não apresentam valores referenciais. 

Quanto menor, melhor... 
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MECVI 

SRMR 

Valor padronizado da raiz quadrada média dos resíduos 

quadrados. Resíduo é o resultado do erro de previsão das 

covariâncias dos termos. 

< |0,08| - Ajustamento muito bom 

< |4,00| – Ajustamento bom 

RNFI 

Índice que corrigi a desproporção entre o número de 

paramentos no modelo de medida e o menor número de 

parâmetros do modelo causal. 

< 0,8 – Mau ajustamento 

[0,8;0,9[ - Ajustamento sofrível 

[0,9;0,95[ – Ajustamento bom 

≥ 0,95 – Ajustamento muito bom 

1 – Ajustamento perfeito 

Fonte: Baseado em Marôco (2010) e Hair Jr. et al. (2009). 

O Software AMOS não calcula o RNFI, por isso esse cálculo será manual, 

conforme a seguir. 

RNFI =
χ 𝑈

2 −  χ 𝐹
2

χ 𝑈
2 −  χ 𝐹

2 − (𝑔𝑙𝐹 −  𝑔𝑙𝑀)
 

Onde: 

χ 𝑈
2 =  Qui-quadrado de ajustamento do modelo com os fatores latente não correlacionados; 

χ 𝐹
2 = Qui-quadrado de ajustamento do modelo para o modelo estrutural; 

𝑔𝑙𝐹 = Graus de liberdade do modelo estrutural; 

𝑔𝑙𝑀 = Graus de liberdade do modelo de medida. 

Após a verificação dos índices do modelo, pode-se melhorar os índices para 

buscar um melhor ajuste do modelo. Para essa reespecificarão, utilizam-se os Índices de 

Modificação (IM), que estimam a redução da estatística χ
2
 do modelo no caso de um ajuste, 

utilizando como critério valores de IM maiores que 11 para alteração do modelo (MARÔCO, 

2010). Este estudo reespecificou o modelo ainda na análise fatorial confirmatória.  

4.5.6 Árvore de Regressão 

Com o objetivo de investigar a influência das variáveis sociodemográficas na 

percepção de práticas de responsabilidade social corporativa, no comprometimento 

organizacional, na percepção de valores éticos corporativos e na satisfação no trabalho 

utilizou-se a árvore de regressão. 

A árvore de regressão, CART (Classification And Regression Trees), conforme 

Pedro, Ferreira e Mendes (2010), pode ser considerado como teste não paramétrico e seu 

objetivo é estabelecer uma relação entre as variáveis independentes e a variável dependente. 

O modelo é ajustado a partir de sucessivas divisões binárias, de modo a tornar os 
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subconjuntos resultantes cada vez mais homogêneos em relação à variável resposta. Rebouças 

(2011) afirma que essas divisões são convenientemente representadas por uma estrutura de 

árvore binária, na qual cada nó corresponde a uma divisão numa covariavel particular. 

Segundo Pedro, Ferreira e Mendes (2010, p.178) “os componentes básicos de uma 

árvore de regressão são os nós e as regras de divisão (splitting rules). Os nós estão associados 

aos subconjuntos resultantes da aplicação de uma regra de divisão ao conjunto de dados”.  

O algoritmo por trás dessa ferramenta estatística seleciona o conjunto de regras de 

divisão que melhor particiona o espaço de variáveis explicativas em regiões de 

homogeneidade crescente. Os modelos baseados em árvores possuem interessantes 

características como: facilidade de interpretação, tratamento de dados ausentes e captura 

automática de interações entre as variáveis explicativas (PEDRO, 2001). 

Aplicou-se a técnica de pruning, ou poda, para evitar o problema de overfitting, 

tornando o resultado generalizável a outras amostras (PEDRO; FERREIRA; MENDES, 

2010). Essa técnica reduz o número de divisões a partir de critérios de risco. O valor em risco 

é expresso em erros padrão. O padrão é 1. O valor deve ser não negativo. Para obter a divisão 

com risco mínimo, especifique 0 (SPSS, 2004). Os testes servirão para cumprir os objetivos 

da pesquisa. O Quadro 9 demonstra a ligação dos testes para com os objetivos e hipóteses da 

pesquisa. 

Quadro 9 – Técnicas uni e multivariadas adotadas para testar as hipóteses da pesquisa. 

Objetivos Hipótese Técnica 

Investigar a influência dos 

valores éticos corporativos na 
satisfação no trabalho 

Os valores éticos corporativos 

influenciam positivamente a 
satisfação do trabalho 

AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 

Verificar a influência dos 

valores éticos corporativos no 

comprometimento 
organizacional 

Os valores éticos corporativos 

influenciam positivamente o 

comprometimento 
organizacional 

AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 

Avaliar a influência dos valores 

éticos corporativos na percepção 

de práticas de RSC 

Os valores éticos corporativos 

influenciam positivamente na 

percepção de RSC dos 
funcionários 

AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 

Investigar a influência da 

percepção de práticas de RSC 
na satisfação no trabalho 

A percepção de RSC influencia 

positivamente na satisfação no 
trabalho 

AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 

Verificar a influência da 

percepção de práticas de RSC 

no comprometimento 
organizacional 

A percepção de RSC influencia 

positivamente o CO 
AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 

Avaliar o relacionamento entre 

a satisfação no trabalho e o 

Existe uma correlação positiva 

entre satisfação no trabalho e 
AFE, AFC e Modelo de Equações 

Estruturais 
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comprometimento 

organizacional 

CO 

Avaliar a influência das 

variáveis sociodemográficas na 
percepção de práticas de 

responsabilidade social 

corporativa, no 
comprometimento 

organizacional, na percepção de 

valores éticos corporativos e na 

satisfação no trabalho 
 

Funcionários envolvidos 
diretamente com ações sociais 

da empresa têm maiores níveis 

de satisfação no trabalho, 

percepção de RSC e CO 

ANOVA, Teste T, Correlação de 

Pearson e Spearman, árvore de 
regressão 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5. RESULTADOS 

A análise dos resultados foi dividida em apresentação das políticas de gestão de 

pessoas do banco X, análise descritiva dos dados, análise das percepções de práticas das ações 

de RSC, análise e validação da percepção dos valores éticos corporativos, análise e validação 

da satisfação dos empregados, análise e validação do comprometimento organizacional, 

validação do modelo geral, inter-relacionamento entre os construtos e verificação do 

relacionamento dos construtos com as variáveis sociodemográficas. 

5.1 Políticas de gestão de pessoas do banco X. 

Conforme norma interna da organização, o banco X busca construir uma cultura 

organizacional que fortaleça os princípios norteadores da organização e que auxiliam no 

alcance dos objetivos organizacionais. O banco adota a gestão por competências como 

modelo orientador das práticas de gestão de pessoas e tem como um dos seus objetivos 

estratégicos o aumento da satisfação de seus funcionários.  

O banco X fomenta a comunicação aberta entre funcionário e empresa; adota o 

princípio da gestão compartilhada da carreira; acompanha e avalia sistematicamente o 

desempenho de seus profissionais; remuneram os funcionários de forma direta e indireta; e 

promove continuamente a qualidade de vida no trabalho e a educação corporativa.  

Conforme relatório anual (2014), como indicadores de desempenho do capital 

humano, o banco X utiliza: média de horas de treinamento por funcionário, percentual de 

pessoas com curso superior completo, média de acessos a Universidade Corporativa e 

avaliação dos treinamentos oferecidos. Por exemplo, cada dependência deve contar com um 

percentual mínimo de funcionários com pelo menos 34 horas de capacitação. 

Em relação à carga horária de treinamento o banco atingiu uma média de 83,70 

horas por funcionário em 2014, um valor maior que 2013, que obteve uma média de 62,03 

horas por funcionários. No que concerne a treinamentos na temática de RSC, 38,8% dos 

funcionários do banco X tiveram treinamento nessas áreas em 2014, totalizando uma média 

de 21 horas entre os funcionários treinados. Em relação aos treinamentos sobre valores éticos, 

31% de seus funcionários realizaram cursos sobre essa temática em 2014, totalizando uma 

média de 13,7 horas entre os funcionários treinados. 
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O banco também informou que possui uma ouvidoria especializada em solucionar 

questões relacionadas a desvios de conduta ética, descumprimento de normas internas, 

processos de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental e, no caso dos 

fornecedores, ao contrato de trabalho. 

A empresa disponibiliza como benefícios a seus funcionários auxílio-refeição e 

auxílio-alimentação; vale-transporte, licenças maternidade de até 180 dias; programa de 

assistência a vítimas de assalto e sequestro; programa de assistência social de controle do 

tabagismo; previdência complementar; assistência média e plano odontológico; adiantamentos 

para aquisição de óculos e lentes; vale-cultura; e abono anual de até cinco faltas. 

O banco X realiza, desde 2003, uma pesquisa de satisfação no trabalho a partir de 

seis aspectos específicos: trabalho desafiador, recompensas, condições de trabalho, 

oportunidades de treinamento, relacionamento entre colegas e chefias e oportunidades de 

crescimento. Os resultados de 2014 indicaram um bom índice de satisfação na percepção dos 

funcionários, pois 77,2% dos respondentes deram notas 4, 5 e 6 à questão “estou satisfeito 

com meu trabalho no Banco X”, a escala vai de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo 

totalmente). Essa pesquisa teve um bom percentual de respostas, pois cerca de 50% dos 

funcionários da instituição responderam o questionário. 

Todas essas ações fizeram com que o banco X esteja entre as melhores empresas 

para se trabalhar, no Guia Você S/A – As Melhores Empresas para Você Trabalhar (editora 

Abril). O banco também está listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de 

Nova Iorque – DJSI; está entre as 150 Melhores Empresas em Práticas de Gestão de Pessoas 

(revista Gestão RH) e foi reconhecido como líder em Gestão de Pessoas no prêmio As 

Empresas Mais Conscientes do Brasil (revista IstoÉ). O banco foi certificado pelo Top 

Employers Institute, empresa que identifica e reconhece organizações que se destacam como 

empregadores de referência. 

5.2 Análise Descritiva 

Esta subseção apresenta a caracterização dos empregados: sexo, estado civil, 

sindicalização, faria greve, local em que trabalha, voluntariado, renda, cargo, possui filhos, 

idade, tempo de banco e escolaridade. O objetivo é utilizar, posteriormente, os dados de 

caracterização da amostra para identificar distinções entre os respondentes a respeito dos 

construtos utilizados neste estudo. A Tabela 2 apresenta a porcentagem dessas características. 
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Tabela 2 – Caracterização da amostra 

Variáveis Categorias Quantidade % Válidos % Total 

Sexo 

Masculino 343 62,8% 62,1% 

Feminino 203 37,2% 36,8% 

Sem Resposta 6  1,1% 

Estado civil 

Solteiro 132 24,2% 23,9% 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
382 70,0% 69,2% 

Divorciado 31 5,7% 5,6% 

Viúvo 1 0,2% 0,2% 

Sem Resposta 6  1,1% 

Escolaridade 

Ensino Médio 27 4,9% 4,9% 

Superior Incompleto 95 17,4% 17,2% 
Superior 234 42,8% 42,4% 

Pós-Graduação Incompleta 44 8,0% 8,0% 

Pós-Graduação completa 147 26,9% 26,6% 

Sem Resposta 5  0,9% 

É Sindicalizado? 

Sim 426 85,2% 77,2% 

Não 74 14,8% 13,4% 

Sem Resposta 52  9,4% 

Faria greve? 

Sim 267 49,5% 48,4% 

Não 272 50,5% 49,3% 

Sem Resposta 13  2,4% 

Local em que 

trabalha 

Agência 485 88,7% 87,9% 

Unidade de apoio 54 9,9% 9,8% 
Unidade Estratégica 5 0,9% 0,9% 

Outro 3 0,5% 0,5% 

Sem Resposta 5  0,9% 

Voluntariado 

Sim 98 18,0% 17,8% 

Não 447 82,0% 81,0% 

Sem Resposta 7  1,3% 

Renda 

R$ 1.576,01 - R$ 3.152,00 (2 a 4 salários 

mínimos) 
195 35,8% 35,3% 

R$ 3.152,01 - R$ 4.728,00 (4 a 6 salários 

mínimos) 
82 15,0% 14,9% 

R$ 4.728,01 - R$ 6.304,00 (6 a 8 salários 
mínimos) 

102 18,7% 18,5% 

R$ 6.304,01 - R$ 7.880,00 (8 a 10 salários 

mínimos) 
57 10,5% 10,3% 

R$ 7.880,01 - R$ 11.032,00 (10 a 14 

salários mínimos) 
68 12,5% 12,3% 

Acima de R$ 11.032,01 (Acima de 14 

salários mínimos) 
41 7,5% 7,4% 

Sem Resposta 7  1,3% 

Cargo 

Escriturário ou técnico bancário 177 32,4% 32,1% 

Assistente 74 13,6% 13,4% 

Gerente de carteira (gerência média) 136 24,9% 24,6% 

Gerente de cliente de Alta renda 13 2,4% 2,4% 
Gerente de Negócios ou Gerente Geral 46 8,4% 8,3% 

Tesoureiro ou Gerente de Módulo 21 3,8% 3,8% 

Caixa Executivo 48 8,8% 8,7% 

Analista 10 1,8% 1,8% 

Outro 21 3,8% 3,8% 

Sem Resposta 6  1,1% 

Filhos 

Sim 345 63,5% 62,5% 

Não 198 36,5% 35,9% 

Sem Resposta 9  1,6% 

Idade 

Menos de 25 anos 20 3,7% 3,6% 

De 26 a 30 anos 102 18,7% 18,5% 
De 31 a 35 anos 117 21,4% 21,2% 
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De 36 a 40 anos 86 15,8% 15,6% 

De 41 a 50 anos 122 22,3% 22,1% 

51 anos ou mais 99 18,1% 17,9% 

Sem Resposta 6  1,1% 

Tempo de Banco 

Menos de 5 anos 199 37,3% 36,1% 

De 6 a 10 anos 110 20,6% 19,9% 

De 11 a 20 anos 83 15,5% 15,0% 

De 21 a 30 anos 88 16,5% 15,9% 

31 anos ou mais 54 10,1% 9,8% 

Sem Resposta 18  3,3% 

Cidade em que 

trabalha 

Fortaleza 361 69,3% 65,4% 
Juazeiro do Norte 11 2,1% 2,0% 

Caucaia 9 1,7% 1,6% 

Maracanaú 9 1,7% 1,6% 

Nova Russas 8 1,5% 1,4% 

Novo Oriente 7 1,3% 1,3% 

São Gonçalo do Amarante 7 1,3% 1,3% 

Sobral 7 1,3% 1,3% 

Tianguá 7 1,3% 1,3% 

Icó 6 1,2% 1,1% 

Quixadá 6 1,2% 1,1% 

 Outras cidades 83 15,9% 15,0% 

 Não Respostas 31  5,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao perfil dos respondentes, foram entrevistados 552 funcionários do 

banco X. A maioria é do sexo masculino (62,8%), casado ou mora com alguém (70,0%), 

possui filhos (63,5%), tem, em média, 39,2 anos de idade e tem formação superior (77,7%). 

Interessante observar que a exigência mínima da instituição é ter ensino médio completo e 

que apenas 4,9% possuem essa formação mínima. Ou seja, os funcionários buscam uma 

formação maior que a exigida. Em relação à cidade onde trabalham, 69,3% trabalham na 

capital do estado, sendo pesquisados 552 funcionários de 75 cidades do estado. 

Sobre as características profissionais, têm-se que a maioria dos entrevistados são 

sindicalizados (85,2%); trabalham em agência (88,70%); escriturário ou técnicos bancários 

(32,40%), cargo de ingresso na organização; não são voluntários (82,0%); e tem, em média, 

12,8 anos de banco. Ressalta-se uma forte adesão dos funcionários a greve (49,5%), fato que 

pode evidenciar uma insatisfação com as condições de trabalho por parte dos funcionários. 

Em relação aos salários, 35,8% ganham até 4 salários mínimos.  

A Tabela 3 apresenta enfatiza, na coluna presença no modelo, quais os itens foram 

retirados na análise dos dados, bem como identificam quais fazem parte do modelo final, 

associando o item do questionário ao fator do modelo final do fator comprometimento 

organizacional. Além dessa informação, a Tabela 3 apresenta média, mediana e desvio-padrão. 
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Tabela 3 – Estatística descritiva dos itens de Comprometimento Organizacional 

V Itens N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Presença no 

modelo final 

CA1 
C

o
m

p
ro

m
et

im
en

to
 

A
fe

ti
v
o
 

Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto 

de minha carreira a este banco. 
551 3,08 3,00 1,275 Não 

CA2 
Eu sinto como se os problemas da 

organização fosysem meus 
550 2,91 3,00 1,152 Não 

CA3 
Eu tenho um forte sentimento de 

"pertencimento" a este banco. 
548 3,22 3,00 1,177 Sim 

CA4 
Eu me sinto "emocionalmente ligado" a 

este banco. 
552 3,32 3,00 1,143 Sim 

CA5 
Eu me sinto como "parte da família" 

neste banco. 
549 3,36 4,00 1,117 Sim 

CA6 
Este banco tem um grande significado 

pessoal para mim 
544 3,65 4,00 1,120 Sim 

CI1 

C
o

m
p

ro
m

et
im

en
to

 

In
st

ru
m

en
ta

l 

Neste momento, ficar neste banco é uma 

questão de necessidade, tanto quanto 

desejo 

545 3,38 4,00 1,160 Não 

CI2 
Seria muito difícil deixar este banco 

agora, mesmo se eu quisesse. 
549 3,41 4,00 1,281 Sim 

CI3 

Se eu decidisse deixar este banco agora, 

minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 

545 3,47 4,00 1,276 Sim 

CI4 
Eu acho que teria poucas alternativas se 

deixasse este banco. 
545 2,56 2,00 1,192 Sim 

CI5 

Se eu já não tivesse me dedicado tanto a 

este banco, eu poderia considerar 

trabalhar em outro lugar. 

548 2,84 3,00 1,144 Não 

CI6 

Uma das poucas consequências negativas 

de deixar este banco seria a escassez de 

alternativas disponíveis. 

547 2,66 3,00 1,076 Sim 

CN1 

C
o

m
p

ro
m

et
im

en
to

 

N
o

rm
at

iv
o
 

Eu sinto obrigação de permanecer neste 

banco. 
548 2,28 2,00 1,124 Não 

CN2 

Mesmo se fosse vantagem para mim, 

sinto que não seria certo deixar este 

banco agora. 

549 2,23 2,00 1,146 Sim 

CN3 
Eu me sentiria culpado se deixasse este 

banco agora. 
546 1,94 2,00 1,062 Sim 

CN4 Este banco merece minha lealdade. 540 3,28 3,50 1,288 Não 

CN5 

Eu não deixaria este banco agora, porque 

tenho uma obrigação moral com as 

pessoas daqui. 

548 2,15 2,00 ,991 Sim 

CN6 Eu devo muito a este banco. 510 3,30 3,00 1,164 Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao observar a Tabela 3, verifica-se que os itens que se referem ao 

comprometimento normativo são os que apresentam as menores médias e medianas, 

destacando-se, entre esses, o item CN3 que apresenta a menor média, mediana e o segundo 

menor desvio-padrão, o que evidência uma maior coesão dos dados nesse item. Ressalta-se 

também que os outros 3 itens que apresentam menores índices (CN1, CN2 e CN5) são os que 

se associam a saída da instituição bancária, o que pode evidenciar uma insatisfação com a 

permanência na organização.  
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Dentre itens do comprometimento instrumental, destacam-se os itens CI4, com as 

menores medidas de tendência central, e CI2, com as maiores. Os itens de Comprometimento 

afetivo são os que apresentam as maiores médias e medianas, sendo item CA6 aquele que 

apresenta maior média entre todos.  

A Tabela 4 evidencia a estatística descritiva da satisfação no trabalho, com a 

média, mediana, desvio-padrão e quais os itens foram retirados na análise dos dados desse 

construto. Para a análise os itens ST3 e ST15 tiveram o sentido invertido, pois conforme 

sugere Malhotra (2011), as assertivas no sentido negativo devem ter a escala invertida. Isso 

ocorre por que nesses dois itens quanto maior é a resposta dos entrevistados, menos satisfeito 

está o empregado. 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos itens de Satisfação no Trabalho 

V Itens referentes a Satisfação N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Presença 

no modelo 

ST1 

C
o

m
 o

 

tr
a

b
a

lh
o
 

Meu trabalho é interessante 552 3,50 4,00 1,010 Sim 
ST2 Sinto-me bem em relação à quantidade de 

responsabilidade em meu trabalho. 
550 3,01 3,00 1,149 Sim 

ST3 Eu preferia estar realizando outro trabalho. 547 2,97 3,00 1,248 Não 

ST4 Sinto-me realizado em executar o meu 

trabalho. 
548 3,33 3,00 1,081 Sim 

ST5 

C
o

m
 a

 

c
h

e
fi

a
 

Os gestores com quem trabalho me apoiam. 549 3,47 4,00 1,098 Sim 

ST6 Os gestores com quem trabalho são 

competentes 
550 3,67 4,00 1,030 Sim 

ST7 Meus supervisores me escutam. 548 3,51 4,00 1,031 Sim 

ST8 Os gestores me tratam de forma justa. 550 3,53 4,00 1,032 Sim 

ST9 

C
o

m
 c

o
le

g
a

s 
d

e
 

tr
a

b
a

lh
o
 

As pessoas com quem eu trabalho me dão 
apoio suficiente. 

551 3,56 4,00 0,928 Sim 

ST10 Neste banco, quando eu peço às pessoas 

para executarem um trabalho, ele é feito. 
547 3,38 3,00 0,888 Não 

ST11 Eu gosto de trabalhar com as pessoas deste 

banco. 
550 3,89 4,00 0,864 Não 

ST12 Neste banco, eu trabalho com pessoas 

responsáveis. 
548 3,87 4,00 0,857 Não 

ST13 

C
o
m

 o
 s

a
lá

r
io

 Este banco paga melhor do que os 

concorrentes. 
548 2,63 3,00 1,058 Sim 

ST14 Meu salário é adequado com as 

responsabilidades que tenho. 
547 2,37 2,00 1,154 Sim 

ST15 Eu sou mal remunerado pelo o que eu faço. 551 3,03 3,00 1,277 Não 

ST16 Meus benefícios são generosos. 549 3,16 3,00 0,985 Não 

ST17 

C
o

m
 a

s 
p

r
o
m

o
ç
õ
e
s Eu gosto do critério pelo qual este banco 

promove seus funcionários. 
550 2,64 3,00 1,150 Sim 

ST18 Promoções são frequentes neste banco. 548 3,25 3,00 1,068 Sim 

ST19 Se eu fizer um bom trabalho, eu 

provavelmente serei promovido. 
548 2,95 3,00 1,212 Sim 

ST20 Estou satisfeito com a minha progressão 

neste banco. 
550 3,05 3,00 1,151 Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com relação à satisfação no trabalho, observa-se que os funcionários estão mais 

satisfeito com os colegas de trabalho, tendo essa dimensão o item com melhor média entre 

todos: ST11, com média de 3,89. Outro ponto a ressaltar nessa dimensão é que ela possui 

pouca variação de avaliação entre os respondentes, como mostra o baixo desvio-padrão das 

respostas. A dimensão de pior avaliação foi a satisfação com salário, que teve a assertiva com 

menor média, 2,37 para a assertiva ST14. A segunda dimensão melhor avaliada foi satisfação 

com chefia, a terceira foi a satisfação com a natureza do trabalho e a quarta foi a satisfação 

com promoções. 

Tabela 5 – Estatística descritiva dos itens de Valores Éticos Corporativos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No que concerne à escala de valores éticos corporativos, percebe-se que os 

entrevistados apresentam um valor médio de concordância: 3,51 em uma escala de 1 a 5. É 

importante destacar o sentido inverso do item “Gerentes da minha empresa frequentemente se 

envolvem em comportamentos antiéticos”: quanto maior a média, menos ética é a corporação. 

Quando isso ocorre, conforme sugere Malhotra (2011), as assertivas no sentido negativo 

devem ter a escala invertida para a análise, fato aplicado nessa pesquisa. Logo, para a análise, 

quanto maior a média, mais ética é a corporação. Outro ponto a ressaltar, é a diferença de 

avaliação entre os dois últimos itens, pois, na percepção dos funcionários, o comportamento 

antiético que gera ganho pessoal é mais repreendido pela organização que o comportamento 

antiético que resulta no ganho corporativo. 

 

V Itens referentes a Satisfação N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Presença 

no modelo 

ET1 

V
a

lo
re

s 
É

ti
co

s 
C

o
r
p

o
r
a

ti
v

o
s 

Gerentes deste banco frequentemente se 

envolvem em comportamentos que eu 
considero antiéticos. 

549 3,24 3,00 1,132 Não 

 Para ter sucesso neste banco, é necessário se 

comprometer com a ética. 
549 3,44 4,00 1,268 Sim 

ET2 A alta gestão deste banco não deixa dúvidas 

que comportamentos antiéticos não serão 

tolerados pela direção 

545 3,66 4,00 1,199 Sim 

ET3 Se um(a) gerente deste banco tiver um 

comportamento antiético que resulte em um 

ganho pessoal, ele/ela será prontamente 

repreendido 

549 3,80 4,00 1,138 Sim 

ET4 Se um(a) gerente deste banco teve um 
comportamento antiético que resultou em um 

ganho corporativo, ele/ela será prontamente 

repreendido. 

548 3,45 4,00 1,248 Sim 
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Tabela 6 – Estatística descritiva dos itens de Percepção de Práticas de RSC 

V Itens referentes a Satisfação N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Presença 

no modelo 

PR1 
V

o
lt

a
d

a
s 

p
a
r
a
 a

 s
o
c
ie

d
a
d

e 
e 

m
ei

o
 a

m
b

ie
n

te
 Participa de atividades que visam 

proteger e melhorar a qualidade do meio 

ambiente 

551 3,58 4,00 0,969 Sim 

PR2 Investe na criação de uma vida melhor 

para futuras gerações. 
548 3,41 4,00 1,000 Sim 

PR3 Implementa programas ambientais para 

minimizar o seu impacto negativo sobre 

o meio ambiente. 

549 3,45 4,00 0,949 Sim 

PR4 Busca o crescimento sustentável, 

considerando as gerações futuras. 
549 3,46 4,00 1,004 Sim 

PR5 Apoia organizações não governamentais 

(ONGs) que trabalham na solução de 

problemas sociais e ambientais. 

551 3,44 3,00 0,900 Sim 

PR6 Contribui com campanhas e projetos que 

promovem o bem-estar da sociedade. 
548 3,51 4,00 0,940 Sim 

PR7 Incentiva seus funcionários a participar 

de atividades voluntárias. 
543 3,65 4,00 0,959 Sim 

PR8 

V
o

lt
a

d
a

 p
a
r
a
 e

m
p

r
e
g
a

d
o

s 

Tem uma política de encorajar os 

empregados a desenvolver suas 
competências e carreiras. 

550 3,58 4,00 0,981 Não 

PR9 Está preocupada com as necessidades e 

desejos dos funcionários. 
549 2,79 3,00 1,066 Sim 

PR10 Implementa políticas flexíveis para 

garantir um bom equilíbrio entre a vida 

privada e o trabalho para seus 

funcionários. 

549 2,77 3,00 1,011 Sim 

PR11 Toma decisões administrativas justas em 

relação aos empregados. 
549 2,90 3,00 0,990 Sim 

PR12 Financia os empregados que queiram 

adquirir treinamento adicional. 
552 3,68 4,00 0,959 Sim 

PR13 

V
o

lt
a

d
a

s 
p

a
r
a

 

o
s 

c
li

e
n

te
s 

Respeita os direitos do consumidor, além 

das exigências legais. 
550 3,48 4,00 1,053 Não 

PR14 Fornece informações completas e 

precisas sobre seus produtos aos clientes. 
549 3,45 4,00 1,004 Sim 

PR15 Dá grande importância à satisfação do 

cliente com a qualidade dos produtos e 

serviços.  

549 3,42 3,00 1,037 Sim 

PR16 

V
o

lt
a

d
a

s 

p
a

r
a

 o
 

g
o

v
er

n
o
 Paga seus impostos de forma regular e 

contínua. 
548 4,37 5,00 0,811 Sim 

PR17 Cumpre completamente e prontamente a 

legislação 
551 4,03 4,00 1,004 Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 6 demonstra que, na percepção dos empregados, as organizações têm 

ações de RSC mais voltadas para o governo, com uma média de 4,20. Por conseguinte têm-se 

as ações voltadas para a sociedade e para o governo. Após, têm-se as ações voltadas para os 

clientes, com uma média de 3,50, e ações voltadas para os clientes, com uma média de 3,45, 

e, por último, têm-se as ações para os empregados, média de 3,14. Ressalta-se o baixo índice 

de concordância com as assertivas PR9 e PR10 que tratam das necessidades e desejos dos 

funcionários e do equilíbrio entre a vida privada e o trabalho. 
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5.3 Análise dos Construtos 

Para a análise e validação dos construtos foi utilizada a metodologia proposta por 

Hair Jr. et al. (2009) de particionar aleatoriamente a amostra, trabalhando a análise fatorial 

exploratória em uma amostra e depois confirmando o modelo na outra amostra através da 

análise fatorial confirmatória. Na AFC foram seguidas todas as etapas propostas em Marôco 

(2010). Assim, a amostra de 552 funcionários foi dividida em duas amostras de 276 

funcionários. 

5.3.1 Análise do Comprometimento Organizacional 

A aplicação da AFE por meio do método de extração das componentes principais, 

com rotação ortogonal varimax do comprometimento organizacional com base no critério do 

autovalor superior a 1, evidenciou inicialmente 4 fatores que explicam 63,672% variância dos 

dados, a um índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,860 e uma significância de 0,001 no 

teste de esfericidade de Bartlet. Os valores da diagonal da matriz de correlação anti-imagem 

estão acima de 0,5 para todas as variáveis. A estrutura fatorial inicial dos 18 itens do 

comprometimento organizacional está na Tabela 7.  

Tabela 7 – Análise Fatorial Exploratória inicial do Comprometimento Organizacional 

V Construto Comunalidade F1 F2 F3 F4 

CA1 

C
o
m

p
r
o

m
e
ti

m
e
n

to
 A

fe
ti

v
o
 

Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto de minha 

carreira nesta organização. 
,631 ,779    

CA2 
Eu sinto como se os problemas da organização 

fossem meus 
,458 ,635    

CA3 
Eu tenho um forte sentimento de "pertencimento" à 

minha organização 
,801 ,874    

CA4 
Eu me sinto "emocionalmente ligado" a esta 

organização 
,697 ,794    

CA5 
Eu me sinto como "parte da família" na minha 

organização. 
,715 ,829    

CA6 
Esta organização tem um grande significado pessoal 

para mim 
,723 ,839    

CI1 

C
o

m
p

r
o

m
e
ti

m
e
n

to
 I

n
st

r
u

m
e
n

ta
l 

Neste momento, ficar nesta organização é uma 

questão de necessidade, tanto quanto desejo 
,597 ,701    

CI2 
Seria muito difícil para mim deixar minha 

organização agora, mesmo se eu quisesse. 
,727    ,781 

CI3 
Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha 

vida ficaria bastante desestruturada. 
,706    ,794 

CI4 
Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 

organização. 
,614  ,691  ,352 

CI5 

Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa 

organização, eu poderia considerar trabalhar em 

outro lugar. 

,384  ,585   

CI6 

Uma das poucas consequências negativas de deixar 

esta organização seria a escassez de alternativas 

disponíveis. 

,766  ,868   

CN1 C o m p r o m e t i m e n t o  N o r m a t i v o
 Eu sinto obrigação de permanecer nesta organização ,640  ,674 ,393  
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CN2 
Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não 

seria certo deixar esta organização agora. 
,695   ,771  

CN3 
Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização 

agora. 
,746   ,792  

CN4 Esta organização merece minha lealdade. ,427 ,571    

CN5 
Eu não deixaria esta organização agora, porque tenho 

uma obrigação moral com as pessoas daqui. 
,668   ,777  

CN6 Eu devo muito a esta organização. ,467 ,542    

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao analisar a Tabela 7, percebe-se que há itens com comunalidades menores que 

0,5, fato que sugere sua retirada do modelo conforme Hair Jr. et al. (2009). Assim, foi-se 

rodando diferentes modelos de AFE a cada exclusão de variável que era eliminada por ter 

uma comunalidade menor que 0,5; ou caso a diferença entre as cargas fatoriais de uma 

variável que se relacione com mais de um fator for menor que 0,15, conforme Worthington e 

Whittaker (2006) recomendam. Assim as variáveis CI5, CN6, CN4, CA2 foram eliminadas 

por terem uma comunalidade menor que 0,5. 

O modelo final, que está na Tabela 8, demonstrou 4 fatores que explicam 

71,522% da variação dos dados, obteve um KMO de 0,855, uma significância de 0,0001 no 

teste de Bartlett e obteve valores da diagonal da matriz de correlação anti-imagem acima de 

0,5 para todas as variáveis. 

Tabela 8 – Análise Fatorial Exploratória Final do Comprometimento Organizacional 

V Construtos Itens Comunalidade F1 F2 F3 F4 

CA1 

CA 

Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto de 

minha carreira a este banco. 
,656 ,796    

CA3 
Eu tenho um forte sentimento de 

"pertencimento" a este banco. 
,790 ,875    

CA4 
Eu me sinto "emocionalmente ligado" a este 

banco. 
,707 ,797    

CA5 
Eu me sinto como "parte da família" neste 

banco. 
,741 ,844    

CA6 
Este banco tem um grande significado 

pessoal para mim 
,729 ,843    

CI1 
Neste momento, ficar neste banco é uma 

questão de necessidade, tanto quanto desejo 
,616 ,715    

CI2 

CIAS 

Seria muito difícil deixar este banco agora, 

mesmo se eu quisesse. 
,811    ,835 

CI3 
Se eu decidisse deixar este banco agora, 

minha vida ficaria bastante desestruturada. 
,785    ,844 

CI4 

CIBA 

Eu acho que teria poucas alternativas se 

deixasse este banco. 
,665   ,762  

CI6 
Uma das poucas consequências negativas de 
deixar este banco seria a escassez de 

alternativas disponíveis. 

,784   ,872  

CN1 
Eu sinto obrigação de permanecer neste 

banco. 
,651  ,426 ,667  

CN2 
CN 

Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto 

que não seria certo deixar este banco agora. 
,669  ,766   

CN3 Eu me sentiria culpado se deixasse este ,746  ,796 ,300  
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banco agora. 

CN5 

Eu não deixaria este banco agora, porque 

tenho uma obrigação moral com as pessoas 

daqui. 

,662  ,781   

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 8 apresenta que as variáveis do comprometimento afetivo (CA1, CA2, 

CA3, CA4, CA5 e CA6) agrupam-se com uma variável do comprometimento instrumental 

(CI1), esse fator foi denominado comprometimento afetivo. Uma variável do 

comprometimento normativo (CN1) se agrupa com duas variáveis do CI (CI4 e CI6), esse 

fator foi nomeado comprometimento instrumental de baixa alternativa. Os itens CI1 e CI2 

formaram o comprometimento instrumental de alto sacrifício. Os itens CN2, CN3 e CN5 

formaram o comprometimento normativo. Essa divisão fatorial corrobora com os estudos de 

Gonzáles e Guillén (2008), Rego (2003) e Iverson e Buttigieg (1999). 

A partir da estrutura fatorial encontrada na AFE, foi realizada uma AFC. Os 

coeficientes foram estimados através do método de máxima verossimilhança e a avaliação do 

ajustamento do modelo foi realizada conforme Marôco (2010). O modelo de medida inicial 

está na Figura 12. 

Figura 12 – Análise Fatorial Confirmatória inicial do CO 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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O modelo fatorial inicial de uma amostra de 276 funcionários revelou pesos 

fatoriais maiores que 0,5 e significantes a 0,001, o que confirma a validade fatorial do 

modelo. Os valores da normalidade multivariada seguiram o padrão esperado e aceitável, 

visto que os valores de assimetria (sk) foram menores que 3 e os valores de achatamento ou 

curtose (ku) foram menores que 10. Em relação aos índices de ajustamento, verificou-se que 

alguns tiveram bons (SRMR=0,006; CFI=0,928; GFI=0,904; RMSEA=0,081; 

P(rmsea<=0.05)=0,001) e aceitável ajustamento (χ²(71)=200,076; p=,000; χ²df=2,818; 

PCFI=0,724; PGFI=0,611). Porém, foi verificado, através da distância quadrada de 

Mahalanobis (DM2), a existência de dois Outliers, que foram retirados da análise. O novo 

modelo ficou conforme a Figura 13. 

Figura 13 – Análise Fatorial Confirmatória final do CO 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 O novo modelo apresentou índice de ajustamentos melhores (SRMR=0,060; 

CFI=0,941; GFI=0,922; RMSEA=0,076; P(rmsea<=0.05)=0,002; χ²(59)=153,114; p=,000; 

χ²df=2,595; PCFI=0,712; PGFI=0,598; MECVI=0,808). Os pesos fatoriais foram maiores que 

0,5; os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a normalidade multivariada dos 

dados; não foram encontrados Outliers. Os índices de modificação também não evidenciaram 

fortes relações entre os erros. As cargas fatoriais padronizadas, o valor do critical ratio (CR) e 

dos erros padrão e os valores de p são apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Resultados do Modelo de Medida da AFC de CO 

Variável Relação Construto Carga fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

ca6 <--- CA 1,000 ,823 
   

ca5 <--- CA 1,003 ,812 ,065 15,448 *** 

ca4 <--- CA 1,093 ,880 ,063 17,279 *** 

ca3 <--- CA 1,052 ,825 ,067 15,809 *** 

ci3 <--- AS 1,000 ,716 
   

ci2 <--- AS 1,154 ,798 ,139 8,325 *** 

ci4 <--- BA 1,000 ,656 
   

cn3 <--- CN 1,000 ,816 
   

cn2 <--- CN 1,139 ,796 ,093 12,316 *** 

cn5 <--- CN ,788 ,665 ,075 10,562 *** 

ci6 <--- BA ,702 ,507 ,107 6,557 *** 

cn1 <--- BA 1,047 ,729 ,130 8,071 *** 

ci1 <--- CA ,823 ,650 ,072 11,487 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para verificar a validade do modelo, utilizou-se as medidas de validade 

convergente, confiabilidade composta e validade discriminante, conforme sugere Marôco 

(2010). O modelo obteve índices satisfatórios de validade. 

A Confiabilidade Composta deve ser maior ou igual a 0,7, os índices foram: 

CCCA=0,940; CCBA=0,764; CCAS=0,825; CCCN=0,878. A avaliação da validade convergente 

pode ser medida por valores de variância extraída média (VEM), que devem ser superiores a 

0,5. Os valores da VEM foram: VEMCA= 0,761; VEMBA=0,524; VEMAS=0,703; 

VEMCN=0,707.  

A validade discriminante verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. O teste para verificar essa validade é a comparação das 

VEM dos fatores com o quadrado das suas correlações, a VEM deve ser maior que o 

quadrado da correlação, seus valores podem ser verificados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Verificação da validade discriminante do CO 

Relação R2 VEMCA VEMBA VEMAS VEMCN 

CA <--> CN 0,274 0,94 0,764 0,825 0,878 

AS <--> CN 0,276 0,94 0,764 0,825 0,878 

BA <--> CN 0,362 0,94 0,764 0,825 0,878 

CA <--> AS 0,177 0,94 0,764 0,825 0,878 

CA <--> BA 0,124 0,94 0,764 0,825 0,878 

AS <--> BA 0,416 0,94 0,764 0,825 0,878 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De forma a avaliar se o ajustamento do modelo modificado é significativamente 

melhor que no modelo original, realizou-se um teste de diferenças de χ 
2
, já que o modelo 

original é aninhado (por eliminação de itens) do modelo original (Marôco, 2010). Testam-se 

assim as hipóteses: 

H0: χ0
2 = χ𝑠

2 (o modelo simplificado e o original têm a mesma qualidade de 

ajustamento) Vs.  

H1: χ0
2 ≠ χ𝑠

2 (a qualidade de ajustamento é diferente nos dois modelos)  

A estatística de teste é: χ 
2

dif = χ 
2

0 - χ 
2

S = 200,076 – 153,114 = 46,962. Com 71–

59=12 graus de liberdade.  

Segundo a tabela de distribuição de Qui-Quadrado, para α=0,05, observa-se χ
2
 0,95; 

(12)= 21,026. Sendo χ 
2

dif = 46,962> χ
2
 0,95; (12) = 21,026, rejeita-se H0. Assim, pode-se concluir 

que o modelo simplificado se ajusta melhor a estrutura correlacional observada entre os itens 

na amostra. Esse resultado associado à melhora dos índices de ajustamento evidencia um 

melhor ajuste do modelo com as modificações propostas. 

5.3.2 Modelo de 2ª ordem do CO 

Ancorado na teoria de que existe um construto latente de comprometimento, 

formado pela combinação dos quatro fatores já abordados e pela verificação das significantes 

e consideráveis correlações entre os fatores, sugere-se a existência de um fator de 2ª ordem 

denominado comprometimento. O modelo proposto com esse fator de 2ª ordem está na Figura 

14. 



87 

 

 

Figura 14 – Análise Fatorial Confirmatória inicial do CO com um construto de 2ª ordem 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo com o construto de 2ª ordem apresentou índice de ajustamentos 

razoáveis, com uma leve piora em relação ao modelo anterior sem o fator de 2ª ordem 

(SRMR=0,0667; CFI=0,936; GFI=0,918; RMSEA=0,078; P(rmsea<=0.05)=0,001; 

χ²(61)=162,788; p=,000; χ²df=2,669; PCFI=0,732; PGFI=0,615; MECVI=0,828). Os pesos 

fatoriais foram maiores que 0,5; os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a 

normalidade multivariada dos dados; não foram encontrados Outliers. As cargas fatoriais 

padronizadas, o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p são 

apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11 – Resultados do Modelo de Medida da AFC de 2ª ordem do CO 

Variável Relação Construto Carga fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

CA <--- Comp ,809 ,584 ,122 6,621 *** 

CN <--- Comp 1,000 ,798    

AS <--- Comp ,956 ,718 ,156 6,124 *** 

BA <--- Comp ,861 ,763 ,137 6,273 *** 

ca6 <--- CA 1,000 ,824    

ca5 <--- CA 1,000 ,811 ,065 15,437 *** 

ca4 <--- CA 1,093 ,881 ,063 17,321 *** 

ca3 <--- CA 1,052 ,825 ,066 15,834 *** 

ci3 <--- AS 1,000 ,688    
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Variável Relação Construto Carga fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

ci2 <--- AS 1,250 ,830 ,159 7,880 *** 

ci4 <--- BA 1,000 ,633    

cn3 <--- CN 1,000 ,821    

cn2 <--- CN 1,130 ,794 ,092 12,309 *** 

cn5 <--- CN ,779 ,661 ,074 10,513 *** 

ci6 <--- BA ,722 ,503 ,113 6,397 *** 

cn1 <--- BA 1,114 ,748 ,143 7,791 *** 

ci1 <--- CA ,820 ,648 ,072 11,462 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Todos os construtos e variáveis de medida apresentaram relacionamentos 

significantes. 

5.3.3 Análise da Satisfação no trabalho 

A aplicação da AFE por meio do método de extração das componentes principais, 

com rotação ortogonal varimax da satisfação no trabalho com base no critério do autovalor 

superior a 1, demonstrou inicialmente 5 fatores que explicam 68,361% variância dos dados, a 

um índice de KMO de 0,898 e uma significância de 0,001 no teste de esfericidade de Bartlet. 

Os valores da diagonal da matriz de correlação anti-imagem estão acima de 0,5 para todas as 

variáveis. A estrutura fatorial inicial dos 20 itens da satisfação no trabalho está na Tabela 12. 

Tabela 12 – Análise Fatorial inicial da Satisfação no Trabalho 

V Itens referentes a Satisfação Comunalidades F1 F2 F3 F4 

ST1 

C
o

m
 o

 t
ra

b
a

lh
o
 Meu trabalho é interessante ,718   ,731  

ST2 Sinto-me bem em relação à quantidade 

de responsabilidade em meu trabalho. 
,677 ,302  ,712  

ST3 Eu preferia estar realizando outro 

trabalho. 
,680   ,639  

ST4 Sinto-me realizado em executar o meu 

trabalho. 
,774 ,301  ,773  

ST5 

C
o
m

 a
 c

h
e
fi

a
 Os gestores com quem trabalho me 

apoiam. 
,778 ,766  ,324  

ST6 Os gestores com quem trabalho são 

competentes 
,696 ,770    

ST7 Meus supervisores me escutam. ,671 ,744    

ST8 Os gestores me tratam de forma justa. ,733 ,784    

ST9 

C
o

m
 c

o
le

g
a
s 

d
e
 

tr
a
b

a
lh

o
 

As pessoas com quem eu trabalho me 

dão apoio suficiente. 
,696 ,796    

ST10 Neste banco, quando eu peço às 

pessoas para executarem um trabalho, 

ele é feito. 

,636 ,746    

ST11 Eu gosto de trabalhar com as pessoas 

deste banco. 
,550 ,671    

ST12 Neste banco, eu trabalho com pessoas 

responsáveis. 
,529 ,582   ,312 

ST13 

C o m
 

o
 

sa
l

á
r io
 Este banco paga melhor do que os 

concorrentes. 
,677    ,766 
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ST14 Meu salário é adequado com as 

responsabilidades que tenho. 
,704    ,772 

ST15 Eu sou mal remunerado pelo o que eu 

faço. 
,823     

ST16 Meus benefícios são generosos. ,559    ,658 

ST17 

C
o
m

 a
s 

p
r
o
m

o
ç
õ
e
s Eu gosto do critério pelo qual este 

banco promove seus funcionários. 
,629  ,597  ,349 

ST18 Promoções são frequentes neste banco. ,671  ,782   

ST19 Se eu fizer um bom trabalho, eu 

provavelmente serei promovido. 
,722  ,775   

ST20 Estou satisfeito com a minha 

progressão neste banco. 
,751  ,789   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao analisar a Tabela 12, percebe-se que não há itens com comunalidades menores 

que 0,5. Porém existem itens com uma diferença menor que 0,15 nos escores dos pesos 

fatoriais, o que indica sua eliminação. Então, foi-se realizando diferentes modelos de AFE a 

cada exclusão de variável eliminada. As variáveis ST3, ST16, ST10 e ST12 foram eliminadas 

por terem diferenças menores que 0,15 nos escores dos pesos fatoriais e a variável ST11 foi 

eliminada por ter um índice de comunalidade menor que 0,5. A estrutura fatorial final pode 

ser verificada na Tabela 13.  

Tabela 13 – Análise Fatorial final da Satisfação no Trabalho 

V Itens referentes a Satisfação Comunalidades F1 F2 F3 F4 

ST1 

C
o

m
 o

 

tr
a

b
a

lh
o
 Meu trabalho é interessante ,760     ,811   

ST2 Sinto-me bem em relação à quantidade 

de responsabilidade em meu trabalho. 

,683 ,321   ,725   

ST4 Sinto-me realizado em executar o meu 

trabalho. 

,720 ,318   ,747   

ST5 

C
o

m
 a

 c
h

e
fi

a
 e

 

C
o

le
g

a
s 

Os gestores com quem trabalho me 

apoiam. 

,826 ,847       

ST6 Os gestores com quem trabalho são 

competentes 

,762 ,827       

ST7 Meus supervisores me escutam. ,715 ,803       

ST8 Os gestores me tratam de forma justa. ,775 ,822       

ST9 As pessoas com quem eu trabalho me 

dão apoio suficiente. 

,662 ,776       

ST13 

C
o
m

 o
 

sa
lá

r
io

 

Este banco paga melhor do que os 

concorrentes. 

,606     ,438 ,621 

ST14 Meu salário é adequado com as 

responsabilidades que tenho. 

,687     ,343 ,721 

ST15 Eu sou mal remunerado pelo o que eu 

faço. 

,555       ,706 

ST17 

C
o
m

 a
s 

p
r
o

m
o
çõ

e
s 

Eu gosto do critério pelo qual este 
banco promove seus funcionários. 

,618   ,609 ,327   

ST18 Promoções são frequentes neste banco. ,749   ,828     

ST19 Se eu fizer um bom trabalho, eu 

provavelmente serei promovido. 

,721   ,769     

ST20 Estou satisfeito com a minha 

progressão neste banco. 

,754   ,788     

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao analisar a Tabela 13, observa-se que o item ST9, da satisfação com colegas do 

trabalho, agrupou-se com os itens de satisfação com a chefia, itens ST5, ST6, ST7 e ST8. Tal 

fato é de fácil compreensão, já que ambas as categorias tratam de colegas do trabalho. 

A partir da estrutura fatorial encontrada na AFE, foi realizada uma AFC em uma 

2ª amostra. Os coeficientes foram estimados através do método de máxima verossimilhança e 

a avaliação do ajustamento do modelo foi realizada conforme Marôco (2010). O modelo de 

medida inicial está na Figura 15. 

Figura 15 – Análise Fatorial Confirmatória inicial da Satisfação no Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O modelo fatorial inicial de uma amostra de 274 funcionários apresentou valores 

da normalidade multivariada: |Sk|<3 e |Ku|<10. Em relação aos índices de ajustamento, 

verificou-se que tiveram bons (SRMR=0,0493; CFI=0,968; GFI=0,935; RMSEA=0,055; 

χ²df=1,833; P(rmsea<=0.05)=0,255) e aceitáveis ajustamento (χ²(84)=153,968; p=0,002; 

PCFI=0,775; PGFI=0,654;). Porém, verificou-se que o item ST15 obteve um peso fatorial de 

0,31, índice baixo, o que indica a sua retirada. Outra modificação realizada no modelo de 
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medida foi a exclusão de dois Outliers encontrado através da distância quadrada de 

Mahalanobis (DM
2
). O modelo final está na Figura 16. 

Figura 16 – Análise Fatorial Confirmatória final da Satisfação 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O novo modelo apresentou índice de ajustamentos similares ao anterior 

(SRMR=0,0466; CFI=0,968; GFI=0,934; RMSEA=0,060; P(rmsea<=0.05)=0,121; 

χ²(71)=140,736; p=,000; χ²df=1,982; PCFI=0,756; PGFI=0,632; MECVI=0,785). Os valores 

de assimetria e curtose evidenciaram a normalidade multivariada dos dados; e não foram 

encontrados Outliers. Os índices de modificação também evidenciaram covariância entre os 

erros e4 e e7 no valor de 12,3 e as variáveis e18 e S_Chefia_Colegas no valor de 13,5. Como 

os valores não foram altos e como o relacionamento não foi com variáveis que se agrupam no 

mesmo fator, não foi executado nenhuma alteração com essas informações. Outro ponto que 

justifica a manutenção do modelo é que as variáveis fazem parte de um mesmo construto, 

satisfação no trabalho, isso justifica o relacionamento entre os erros (MARÔCO, 2010). As 

cargas fatoriais padronizadas, o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de 

p são apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Resultados do Modelo de Medida da AFC da Satisfação no Trabalho 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

st4 <--- S_trabalho 1,000 ,809    

st2 <--- S_trabalho ,953 ,697 ,083 11,414 *** 

st1 <--- S_trabalho 1,009 ,851 ,076 13,297 *** 

st9 <--- S_Chefia_Colegas 1,000 ,688    

st8 <--- S_Chefia_Colegas 1,551 ,874 ,117 13,243 *** 

st7 <--- S_Chefia_Colegas 1,496 ,878 ,113 13,296 *** 

st6 <--- S_Chefia_Colegas 1,353 ,832 ,107 12,671 *** 

st5 <--- S_Chefia_Colegas 1,654 ,902 ,122 13,609 *** 

st13 <--- S_Salário 1,000 ,739    

st20 <--- S_promoção 1,000 ,747    

st19 <--- S_promoção 1,248 ,881 ,088 14,119 *** 

st18 <--- S_promoção ,860 ,688 ,078 11,069 *** 

st17 <--- S_promoção 1,067 ,815 ,081 13,217 *** 

st14 <--- S_Salário 1,210 ,779 ,182 6,649 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os coeficientes fatoriais foram maiores que 0,5 e significantes, o que confirma a 

validade fatorial do modelo.  

A Confiabilidade Composta deve ser maior ou igual a 0,7, os índices foram: 

CCST=0,896; CCSC=0,955; CCSS=0,827; CCSP=0,919. A avaliação da validade convergente 

pode ser medida por valores da VEM, que devem ser superiores a 0,5. Os valores da VEM 

foram: VEMST=0,744; VEMSC=0,810; VEMSS=0,705; VEMSP=0,740.  

A validade discriminante verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. O teste para verificar essa validade é a comparação das 

VEM dos fatores com o quadrado das suas correlações, a VEM deve ser maior que o 

quadrado da correlação, seus valores podem ser verificados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Verificação da validade discriminante da Satisfação no trabalho 

Relação R
2
 VEMST VEMSC VEMSS VEMSP 

S_trabalho <--> S_Chefia_Colegas 0,275 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_Chefia_Colegas <--> S_Salário 0,125 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_trabalho <--> S_Salário 0,201 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_trabalho <--> S_promoção 0,222 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_Salário <--> S_promoção 0,187 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_Chefia_Colegas <--> S_promoção 0,365 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_trabalho <--> S_Chefia_Colegas 0,275 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_Chefia_Colegas <--> S_Salário 0,125 0,744 0,810 0,705 0,740 

S_trabalho <--> S_Salário 0,201 0,744 0,810 0,705 0,740 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observando os índices de validade propostos por Marôco (2010), o modelo de 

medida obteve validade fatorial, discriminante e convergente, e confiabilidade composta. 

Para verificar se as alterações propostas foram significativas, realizou um teste 

com a distribuição do Qui-Quadrado A estatística de teste obteve o valor: χ 
2

dif = χ 
2

0 - χ 
2

S = 

153,968 – 140,736 = 13,23, com 84–71=13 graus de liberdade. Segundo a tabela de 

distribuição de Qui-Quadrado, para α=0,05, observa-se χ 
2
 0,95; (13)= 22,362. Sendo χ

2
dif = 

13,23 < χ
2
 0,95; (13) = 22,362, não se rejeita H0. Assim, pode-se concluir que não há diferenças 

estatisticamente significantes entre o modelo final e o modelo inicial. Contudo a melhora do 

MECVI, que passou de 0,844 para 0,785, demonstra um melhor ajuste do modelo com as 

modificações propostas. 

5.3.4 Modelo de 2ª ordem da satisfação no trabalho 

O modelo com a variável latente de 2ª ordem apresentou índices de parecidos com 

os do modelo anterior (SRMR=0,0510; CFI=0,967; GFI=0,932; RMSEA=0,061; 

P(rmsea<=0.05)=0,099; χ²(73)=146,773; p=,000; χ²df=2,011; PCFI=0,775; PGFI=0,648; 

MECVI=0,792). O modelo está na Figura 17 e as cargas fatoriais padronizadas, o valor do 

critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p estão na Tabela 16. 

Tabela 16 – Resultados do Modelo de Medida da AFC da Satisfação no Trabalho 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

S_Chefia_Colegas <--- Satisfação ,845 ,770 ,125 6,752 *** 

S_trabalho <--- Satisfação 1,000 ,666    

S_Salário <--- Satisfação ,691 ,537 ,140 4,922 *** 

S_promoção <--- Satisfação 1,266 ,764 ,178 7,131 *** 

st4 <--- S_trabalho 1,000 ,806    

st2 <--- S_trabalho ,949 ,692 ,084 11,319 *** 

st1 <--- S_trabalho 1,019 ,857 ,077 13,254 *** 

st9 <--- S_Chefia_Colegas 1,000 ,688    

st8 <--- S_Chefia_Colegas 1,550 ,873 ,117 13,233 *** 

st7 <--- S_Chefia_Colegas 1,497 ,878 ,113 13,304 *** 

st6 <--- S_Chefia_Colegas 1,354 ,832 ,107 12,678 *** 

st5 <--- S_Chefia_Colegas 1,654 ,901 ,122 13,603 *** 

st13 <--- S_Salário 1,000 ,706    

st17 <--- S_promoção 1,000 ,815    

st14 <--- S_Salário 1,328 ,816 ,214 6,213 *** 

st18 <--- S_promoção ,806 ,689 ,068 11,942 *** 

st19 <--- S_promoção 1,169 ,881 ,073 15,929 *** 

st20 <--- S_promoção ,938 ,747 ,071 13,224 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Todos os construtos e variáveis de medida apresentaram relacionamentos 

significantes, os valores de assimetria e curtose evidenciaram a normalidade multivariada dos 

dados; a distância quadrada de Mahalanobis não encontrou Outliers. 

Figura 17 – Análise Fatorial Confirmatória de 2ª ordem da Satisfação no Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

5.3.5 Análise dos Valores Éticos Corporativos 

A análise fatorial Exploratória dos valores éticos corporativos demonstrou 1 fator 

que explica 58,260% variância dos dados. A significância do teste de esfericidade de Bartlet 

foi 0,001 e o índice de KMO foi de 0,783. Os valores da diagonal da matriz de correlação 

anti-imagem estão acima de 0,5 para todas as variáveis. A estrutura fatorial inicial dos itens da 

satisfação no trabalho está na tabela 17. 

Tabela 17 – Análise fatorial inicial dos Valores Éticos Corporativos 

V Construto Comunalidade F1 

ET1 

Valores Éticos 

Corporativos 

Gerentes da minha empresa frequentemente se envolvem 

em comportamentos antiéticos 
,129 ,359 

ET2 
Para ter sucesso nessa empresa, é necessário se 

comprometer com a ética. 
,496 ,704 

ET3 
A alta gestão dessa empresa deixa bem claro que os 
comportamentos antiéticos não serão tolerados. 

,786 ,887 

ET4 

Se um gerente dessa empresa teve um comportamento 

antiético que resultou em um ganho pessoal (e não da 

empresa), ele será prontamente repreendido. 

,717 ,847 
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ET5 

Se um gerente dessa empresa teve um comportamento 

antiético que resultou em um ganho da empresa (e não 

pessoal), ele será prontamente repreendido. 

,785 ,886 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao observar a Tabela 17, percebe-se que, conforme a teoria, os dados 

evidenciaram um único fator. No entanto, é importante destacar que o primeiro item da escala 

apresentou uma comunalidade menor que 0,5. Por isso esse item foi excluído e foi feita uma 

nova análise, que pode ser verificada na Tabela 18. 

Tabela 18 – Análise fatorial final dos Valores Éticos Corporativos 

V Construto Comunalidade F1 

ET2 

Valores Éticos 

Corporativos 

Para ter sucesso nessa empresa, é necessário se 

comprometer com a ética. 

,497 ,705 

ET3 
A alta gestão dessa empresa deixa bem claro que os 

comportamentos antiéticos não serão tolerados. 

,786 ,887 

ET4 
Se um gerente dessa empresa teve um comportamento 
antiético que resultou em um ganho pessoal (e não da 

empresa), ele será prontamente repreendido. 

,752 ,867 

ET5 

Se um gerente dessa empresa teve um comportamento 

antiético que resultou em um ganho da empresa (e não 

pessoal), ele será prontamente repreendido. 

,789 ,888 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A nova análise demonstrou 1 fator que explica 58,26%, com um KMO de 0,791 e 

significância do teste de esfericidade de Bartlet foi 0,001. Os valores da diagonal da matriz de 

correlação anti-imagem estão acima de 0,5 para todas as variáveis. A variável ET2 apresentou 

uma comunalidade de 0,497, que por arredondamento considerou-se 0,5. Por isso, essa 

variável não foi excluída.  

A partir da estrutura fatorial encontrada na AFE, foi realizada uma AFC em uma 

2ª amostra. Os coeficientes foram estimados através do método de máxima verossimilhança. 

O modelo de medida inicial está na Figura 18. 
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Figura 18 – Análise Fatorial Confirmatória dos Valores Éticos Corporativos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo fatorial de uma amostra de 272 funcionários apresentou valores da 

normalidade multivariada: |Sk|<3 e |Ku|<10. No entanto, o modelo apresentou 1 outlier, que 

foi excluído. O novo modelo, com 271 funcionários, apresentou bons (SRMR=0,0397; 

CFI=0,977; GFI=0,982), aceitáveis (χ²df=4,905; χ²(2)=9,810; p=0,007; 

P(rmsea<=0.05)=0,044) e péssimos índices de ajustamento (PCFI=0,326; PGFI=0,196; 

RMSEA=0,120). Não houve alteração dos graus de liberdade, por isso não cabe o teste do 

qui-quadrado para verificação da melhora do ajustamento. 

 Ao analisar os modelos, verificou-se que o item ET2 obteve um peso fatorial de 

0,42, o que indica a sua retirada. No entanto, optou-se por não retirar esse item devido aos 

poucos itens desse único construto. Conforme MO modelo apresentou um bom índice de 

confiabilidade compósita, valor de 0,856, e uma VEM de 0,614. As cargas fatoriais 

padronizadas, o valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p são 

apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 – Resultados do Modelo de Medida da AFC dos Valores Éticos Corporativos 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

et2_1 <--- V_éticos 1,000 ,414    

et3_1 <--- V_éticos 1,423 ,646 ,236 6,029 *** 

et4_1 <--- V_éticos 1,815 ,816 ,281 6,454 *** 

et5_1 <--- V_éticos 2,049 ,865 ,317 6,472 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3.6 Análise da Percepção de PRSC 

A aplicação da AFE por meio do método de extração das componentes principais, 

com rotação ortogonal varimax da PRSC com base no critério do autovalor superior a 1, 

demonstrou inicialmente 3 fatores que explicam 72,299% variância dos dados, a um índice de 

KMO de 0,934 e uma significância de 0,001 no teste de esfericidade de Bartlet. Os valores da 

diagonal da matriz de correlação anti-imagem estão acima de 0,5 para todas as variáveis. A 

estrutura fatorial inicial está na Tabela 20. 

Tabela 20 – Análise fatorial inicial da PRSC 

V Construto Comunalidade F1 F2 F3 

PR1 

RSC voltadas 

para a 

sociedade e 

meio 

ambiente 

Participa de atividades que visam proteger e 

melhorar a qualidade do meio ambiente 
,752 ,793   ,316 

PR2 

Investe na criação de uma vida melhor para 

futuras gerações. 
,815 ,799 ,349   

PR3 

Implementa programas ambientais para 
minimizar o seu impacto negativo sobre o 

meio ambiente. 
,803 ,845     

PR4 

Busca o crescimento sustentável, 

considerando as gerações futuras. 
,827 ,807 ,355   

PR5 

Apoia organizações não governamentais 

(ONGs) que trabalham na solução de 

problemas sociais e ambientais. 
,765 ,840     

PR6 

Contribui com campanhas e projetos que 

promovem o bem-estar da sociedade. 
,786 ,835     

PR7 

Incentiva seus funcionários a participar de 

atividades voluntárias. 
,640 ,704 ,300   

PR8 

RSC voltada 

para 

empregados 

Tem uma política de encorajar os 
empregados a desenvolver suas competências 

e carreiras. 
,618 ,603 ,440   

PR9 

Está preocupada com as necessidades e 

desejos dos funcionários. 
,743 ,450 ,735   

PR10 

Implementa políticas flexíveis para garantir 

um bom equilíbrio entre a vida privada e o 

trabalho para seus funcionários. 
,740 ,435 ,742   

PR11 

Toma decisões administrativas justas em 

relação aos empregados. 
,742   ,801   

PR12 

Financia os empregados que queiram 

adquirir treinamento adicional. 
,377 ,391   ,424 

PR13 

RSC voltadas 

para os 

clientes 

Respeita os direitos do consumidor, além das 

exigências legais. 
,737   ,662 ,484 

PR14 

Fornece informações completas e precisas 

sobre seus produtos aos clientes. 
,751   ,689 ,482 

PR15 

Dá grande importância à satisfação do 

cliente com a qualidade dos produtos e 

serviços. 
,743   ,710 ,440 

PR16 
RSC voltadas 

para o 

governo 

Paga seus impostos de forma regular e 

contínua. 
,729     ,825 

PR17 

Cumpre completamente e prontamente a 

legislação 
,720   ,367 ,749 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao observar a Tabela 20, percebe-se que há itens com comunalidades menores 

que 0,5 e itens com uma diferença menor que 0,15 nos escores dos pesos fatoriais, o que 

indica sua eliminação. Foi-se, assim, realizando diferentes modelos de AFE a cada exclusão 

de variável eliminada. A variável PR08 foi eliminada por ter diferenças menores que 0,15 nos 

escores dos pesos fatoriais e a variável PR12 foi eliminada por ter um índice de comunalidade 

menor que 0,5. A estrutura fatorial final pode ser verificada na Tabela 21.  

A nova análise evidenciou 3 fatores que explicam 75,88%, com um KMO de 

0,929 e significância do teste de esfericidade de Bartlet foi 0,001. Os valores da diagonal da 

matriz de correlação anti-imagem estão acima de 0,5 para todas as variáveis. 

Tabela 21 – Análise fatorial final da PRSC 

V  Construto Comunalidade F1 F2 F3 

PR1 

RSC 

voltadas 

para a 

sociedade e 

meio 

ambiente 

Participa de atividades que visam proteger e 

melhorar a qualidade do meio ambiente 
,767 ,805   ,310 

PR2 

Investe na criação de uma vida melhor para 

futuras gerações. 
,822 ,798 ,348   

PR3 

Implementa programas ambientais para 

minimizar o seu impacto negativo sobre o 

meio ambiente. 
,822 ,857     

PR4 

Busca o crescimento sustentável, considerando 

as gerações futuras. 
,839 ,815 ,354   

PR5 

Apoia organizações não governamentais 

(ONGs) que trabalham na solução de 
problemas sociais e ambientais. 

,777 ,845     

PR6 

Contribui com campanhas e projetos que 

promovem o bem-estar da sociedade. 
,786 ,834     

PR7 

Incentiva seus funcionários a participar de 

atividades voluntárias. 
,622 ,689 ,306   

PR9 

RSC 

voltada 

para 

empregados 

e clientes 

Está preocupada com as necessidades e 

desejos dos funcionários. 
,735 ,434 ,739   

PR10 

Implementa políticas flexíveis para garantir 

um bom equilíbrio entre a vida privada e o 

trabalho para seus funcionários. 
,751 ,425 ,754   

PR11 
Toma decisões administrativas justas em 
relação aos empregados. 

,748   ,809   

PR13 

Respeita os direitos do consumidor, além das 

exigências legais. 
,742   ,660 ,489 

PR14 

Fornece informações completas e precisas 

sobre seus produtos aos clientes. 
,761   ,682 ,497 

PR15 

Dá grande importância à satisfação do cliente 

com a qualidade dos produtos e serviços. 
,745   ,707 ,445 

PR16 
RSC 

voltadas 

para o 

governo 

Paga seus impostos de forma regular e 

contínua. 
,718     ,817 

PR17 

Cumpre completamente e prontamente a 

legislação 
,746   ,354 ,771 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A estrutura fatorial final agrupou os itens PR1 a PR7 no fator RSC voltadas para a 

sociedade e meio ambiente, conforme o enquadramento teórico inicial. Os fatores RSC 
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voltadas para os empregados se aglutinou com RSC voltada para os clientes. O fator RSC 

voltada para o governo confirmou a teoria. 

Em seguida, utilizou-se estrutura fatorial encontrada na AFE para rodar a AFC na 

2ª amostra com 271 funcionários. A AFC inicial está na Figura 19. 

Figura 19 – Análise Fatorial Confirmatória inicial das práticas de RSC 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo fatorial inicial apresentou valores da normalidade multivariada: |Sk|<3 e 

|Ku|<10. Pesos fatoriais significantes maiores que 0,5.  Verificou-se índices de ajustamento 

bons (SRMR=0,0762), aceitáveis (CFI=0,860; χ²(87)=531,133; PCFI=0,712) e péssimos 

(PGFI=0,556; GFI=0,767; χ²df=6,105; RMSEA=0,138; P(rmsea<=0.05)=0,001). A distância 

quadrada de Mahalanobis indicou 12 Outliers, que foram retirados da análise. A análise dos 

índices de modificação evidenciou uma covariância entre os erros ep1 e ep2; ep5 e ep6; ep6 e 

ep7; ep9 e ep10; ep9 e ep11; ep14 e ep15. Como os itens estão associados ao mesmo fator, foi 

adicionadas trajetórias de covariâncias entre esses erros, para melhorar o ajustamento do 

modelo. O modelo final está representado na Figura 20. 
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Figura 20 – Análise Fatorial Confirmatória final das práticas de RSC 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O novo modelo exibiu índice de ajustamentos melhores (SRMR=0,0715; 

CFI=0,967; GFI=0,918; RMSEA=0,072; P(rmsea<=0.05)=0,004; χ²(80)=187,786; 

χ²df=2,347; PCFI=0,737; PGFI=0,612; MECVI=1,058). Os pesos fatoriais foram maiores que 

0,5; os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a normalidade multivariada dos 

dados; não foram encontrados Outliers. Os índices de modificação não evidenciaram fortes 

relações entre os erros. As cargas fatoriais padronizadas, o valor do critical ratio (CR) e dos 

erros padrão e os valores de p estão na Tabela 22. 

Tabela 22 – Resultados do Modelo de Medida da AFC dos Valores Éticos Corporativos 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

pr4 <--- RscSMA 1,000 ,950    

pr3 <--- RscSMA ,930 ,909 ,035 26,829 *** 

pr2 <--- RscSMA ,960 ,875 ,040 23,723 *** 

pr1 <--- RscSMA ,892 ,819 ,045 19,860 *** 

pr10 <--- RscEC 1,000 ,673    

pr9 <--- RscEC ,984 ,656 ,063 15,619 *** 

pr16 <--- RscGov 1,000 ,702    

pr5 <--- RscSMA ,764 ,789 ,042 18,309 *** 

pr6 <--- RscSMA ,808 ,811 ,041 19,483 *** 

pr7 <--- RscSMA ,649 ,629 ,053 12,210 *** 

pr11 <--- RscEC ,832 ,581 ,076 10,936 *** 

pr13 <--- RscEC 1,384 ,888 ,113 12,244 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

pr14 <--- RscEC 1,170 ,818 ,102 11,488 *** 

pr15 <--- RscEC 1,136 ,773 ,104 10,930 *** 

pr17 <--- RscGov 1,688 ,962 ,172 9,817 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para verificar a validade do modelo, utilizou-se as medidas de validade sugerida 

por Marôco (2010). A Confiabilidade Composta deve ser maior ou igual a 0,7, os índices 

foram: CCRSCMA=0,965; CCRSCEC=0,923; CCRSCGOV=0,892. A avaliação da validade 

convergente pode ser medida por valores da VEM, que devem ser superiores a 0,5. Os valores 

da VEM foram: VEMRSCMA=0,799; VEMRSCEC=0,670; VEMRSCGOV=0,808. 

A validade discriminante verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. O teste para verificar essa validade é a comparação das 

VEM dos fatores com o quadrado das suas correlações, a VEM deve ser maior que o 

quadrado da correlação, seus valores podem ser verificados na Tabela 23. 

Tabela 23 – Verificação da validade discriminante da PRSC 

Relação R
2
 VEMRSCMA VEMRSCEC VEMRSCGOV 

RscSMA <--> RscEC 0,558 0,799 0,67  

RscSMA <--> RscGov 0,146 0,799  0,808 

RscEC <--> RscGov 0,461  0,67 0,808 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Logo, o modelo de medida obteve confiabilidade composta, validade fatorial, 

discriminante e convergente. 

Para verificar se as alterações propostas foram significativas, realizou um teste 

com a distribuição do Qui-Quadrado A estatística de teste assume o valor de: χ 
2

dif = χ 
2

0 - χ 
2

S 

= 531,133– 187,786 = 343,347. Com 87–80= 7 graus de liberdade. Segundo a tabela de 

distribuição de Qui-Quadrado, para α=0,05, observa-se χ
2
 0,95; (7)= 14,067. Sendo χ 

2
dif = 

343,347> χ 
2
 0,95; (7)= 14,067, rejeita-se H0. Assim, pode-se concluir que o modelo 

simplificado se ajusta melhor a estrutura correlacional observada entre os itens na amostra. 

Esse resultado associado a melhora do MECVI, que passou de 2,227 para 1,058, demonstra 

um melhor ajuste do modelo com as modificações propostas. 
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5.3.7 Modelo de 2ª ordem de PRSC 

Fundamentado no arcabouço teórico e na alta correlação entre os fatores da PRSC, 

foi rodado um modelo com um fator de 2ª ordem, denominado percepção de RSC. O modelo 

com a variável latente de 2ª ordem apresentou os mesmos índices de ajustes que o modelo de 

1ª ordem. O modelo está na Figura 21 e as cargas fatoriais padronizadas. Os índices de 

ajustamento não foram alterados com a inclusão do construto de 2ª ordem. 

Figura 21 – Análise Fatorial Confirmatória do modelo de 2ª ordem da percepção de práticas de RSC 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor do critical ratio (CR) e dos erros padrão e os valores de p estão na Tabela 

24. 

Tabela 24 – Resultados do Modelo de Medida da AFC dos Valores Éticos Corporativos 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

RscSMA <--- PRSC 1,000 ,648    

RscEC <--- PRSC 1,331 1,152 ,194 6,869 *** 

RscGov <--- PRSC ,536 ,590 ,078 6,889 *** 

pr4_1 <--- RscSMA 1,000 ,950    

pr3_1 <--- RscSMA ,930 ,909 ,035 26,829 *** 

pr2_1 <--- RscSMA ,960 ,875 ,040 23,723 *** 

pr1_1 <--- RscSMA ,892 ,819 ,045 19,860 *** 

pr10_1 <--- RscEC 1,000 ,673    
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

pr9_1 <--- RscEC ,984 ,656 ,063 15,619 *** 

pr16_1 <--- RscGov 1,000 ,702    

pr5_1 <--- RscSMA ,764 ,789 ,042 18,309 *** 

pr6_1 <--- RscSMA ,808 ,811 ,041 19,483 *** 

pr7_1 <--- RscSMA ,649 ,629 ,053 12,210 *** 

pr11_1 <--- RscEC ,832 ,581 ,076 10,936 *** 

pr13_1 <--- RscEC 1,384 ,888 ,113 12,244 *** 

pr14_1 <--- RscEC 1,170 ,818 ,102 11,488 *** 

pr15_1 <--- RscEC 1,136 ,773 ,104 10,930 *** 

pr17_1 <--- RscGov 1,688 ,962 ,172 9,817 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5.4 Modelo Geral 

Após a validação dos construtos individualmente, foi realizado uma AFC do 

modelo geral com todos os construtos com o objetivo de realizar o ajuste final e aferir os 

escores dos construtos, conforme recomendação de Marôco (2010). A AFC do modelo inicial 

está na Figura 22. 

Figura 22 – Análise Fatorial Confirmatória inicial do modelo geral 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo fatorial inicial de uma amostra de 535 funcionários revelou pesos 

fatoriais maiores que 0,5 e significantes a 0,001, conforme Tabela 25, o que confirma a 
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validade fatorial do modelo. O método utilizado foi o da máxima verossimilhança. Os valores 

da normalidade multivariada seguiram o padrão esperado e aceitável. Os índices de 

ajustamento apresentaram bons (SRMR=0,0642; CFI=0,928; RMSEA=0,047; PCFI=0,866; 

χ²df=2,204; P(rmsea<=0.05)=0,935) e aceitáveis (GFI=0,850; χ²(965)=2126,746; p=0,001; 

PGFI=0,759) ajustamento. Ressalta-se que apesar do qui-quadrado e seu valor p ter 

apresentado péssimo ajustamento, eles foram enquadrados como ajustamento aceitável, pois o 

alto número da amostra inflaciona o valor do qui-quadrado influenciando na estatística do 

teste (HAIR Jr. et al., 2009). A distância quadrada de Mahalanobis (DM2) indicou a 

existência de 43 Outliers, que foram retirados da análise.  

Os índices de modificação evidenciaram covariâncias entre os erros. Foram 

excluídas as variáveis CI1 e CN1, pois o erro ligado a essas variáveis estava relacionado com 

vários outros erros. CI1 estava relacionada com os erros: eas, valor de 43,692; ei2, valor de 

31,666; eca, valor de 24,058; ecn, valor de 14,786; e eba, valor de 14,362. CN1 estava 

relacionada com os erros: ecn, valor de 66,758; e en3, valor de 20,309. Foi adicionada a 

relação de cov ariância entre os erros ep12 e ep14, valor de 21,967. Foi adicionada a relação 

de covariância entre os erros ep5 e ep7, valor de 16,412. Foi adicionada a relação de 

covariância entre os erros e5 e e6 valor 12,637. O novo modelo ficou conforme a Figura 23. 

Figura 23 – Análise Fatorial Confirmatória final do modelo geral 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O novo modelo exibiu índice de ajustamentos melhores (SRMR=0,0593; 

CFI=0,943; GFI=0,858; RMSEA=0,045; P(rmsea<=0.05)=0,996; χ²(875)=1746,294; 

χ²df=1,996; PCFI=0,872; PGFI=0,758; MECVI=4,072). Os pesos fatoriais foram maiores que 

0,5 e significantes a 0,001, o que confirma a validade fatorial do modelo, conforme Tabela 25. 

Os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a normalidade multivariada dos dados; 

não foram encontrados Outliers. Os índices de modificação não evidenciaram fortes relações 

entre os erros. 

Tabela 25 – Resultados do Modelo da AFC do modelo Geral 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

RscSMA <--- PRSC 1,000 ,792    

RscEC <--- PRSC 1,048 1,011 ,067 15,724 *** 

RscGov <--- PRSC ,532 ,681 ,052 10,198 *** 

CA <--- Comp 2,042 ,938 ,243 8,406 *** 

CN <--- Comp 1,000 ,493    

AS <--- Comp ,729 ,417 ,163 4,488 *** 

BA <--- Comp ,601 ,266 ,149 4,025 *** 

S_Chefia_Colegas <--- Satisfação ,698 ,682 ,060 11,669 *** 

S_trabalho <--- Satisfação 1,000 ,816    

S_Salário <--- Satisfação ,748 ,632 ,076 9,909 *** 

S_promoção <--- Satisfação 1,029 ,788 ,080 12,903 *** 

pr4_1 <--- RscSMA 1,000 ,938    

pr3_1 <--- RscSMA ,915 ,895 ,027 33,731 *** 

pr2_1 <--- RscSMA ,953 ,887 ,029 32,830 *** 

pr1_1 <--- RscSMA ,847 ,809 ,033 25,975 *** 

pr10_1 <--- RscEC 1,000 ,733    

pr9_1 <--- RscEC 1,056 ,733 ,045 23,538 *** 

pr16_1 <--- RscGov 1,000 ,692    

pr5_1 <--- RscSMA ,772 ,795 ,031 25,122 *** 

pr6_1 <--- RscSMA ,835 ,811 ,032 26,207 *** 

pr7_1 <--- RscSMA ,696 ,684 ,037 18,923 *** 

pr11_1 <--- RscEC ,939 ,698 ,050 18,727 *** 

pr13_1 <--- RscEC 1,131 ,816 ,064 17,706 *** 

pr14_1 <--- RscEC 1,043 ,786 ,062 16,946 *** 

pr15_1 <--- RscEC 1,099 ,792 ,064 17,179 *** 

pr17_1 <--- RscGov 1,703 ,950 ,129 13,163 *** 

ca6_1 <--- CA 1,000 ,834    

ca5_1 <--- CA 1,051 ,853 ,046 23,045 *** 

ca4_1 <--- CA 1,081 ,862 ,046 23,406 *** 

ca3_1 <--- CA 1,094 ,855 ,047 23,097 *** 

ci3_1 <--- AS 1,000 ,578    

ci2_1 <--- AS 1,751 ,997 ,290 6,043 *** 

ci4_1 <--- BA 1,000 ,793    

cn3_1 <--- CN 1,000 ,801    

cn2_1 <--- CN 1,062 ,787 ,071 14,899 *** 

cn5_1 <--- CN ,799 ,681 ,058 13,744 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

ci6_1 <--- BA ,746 ,668 ,184 4,047 *** 

et2_1 <--- V_éticos 1,000 ,564    

et3_1 <--- V_éticos 1,256 ,764 ,103 12,251 *** 

et4_1 <--- V_éticos 1,354 ,841 ,105 12,895 *** 

et5_1 <--- V_éticos 1,494 ,873 ,114 13,100 *** 

st4_1 <--- S_trabalho 1,000 ,824    

st2_1 <--- S_trabalho ,936 ,700 ,059 15,937 *** 

st1_1 <--- S_trabalho ,937 ,825 ,049 18,975 *** 

st9_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,000 ,774    

st8_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,269 ,895 ,058 21,902 *** 

st7_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,217 ,867 ,058 21,057 *** 

st6_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,200 ,834 ,060 19,933 *** 

st5_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,343 ,869 ,064 21,038 *** 

st13_1 <--- S_Salário 1,000 ,783    

st17_1 <--- S_promoção 1,000 ,797    

st14_1 <--- S_Salário 1,112 ,782 ,096 11,539 *** 

st18_1 <--- S_promoção ,815 ,696 ,051 15,987 *** 

st19_1 <--- S_promoção 1,137 ,857 ,056 20,396 *** 

st20_1 <--- S_promoção 1,009 ,796 ,054 18,781 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para verificar a validade do modelo, utilizou-se as medidas de validade sugerida 

por Marôco (2010). A Confiabilidade Composta dos fatores foram: CCRSCMA=0,97; 

CCRSCEC=0,93; CCRSCGOV=0,88; CCCA=0,95; CCCN=0,88; CCCAS=0,83; CCCBA=0,81; CCVLE= 

0,91; CCST=0,89; CCSC=0,96; CCSS=0,85; CCSP=0,92. Todos maiores que 0,7. 

A avaliação da validade convergente pode ser medida por valores da VEM, que 

devem ser superiores a 0,5. Os valores da VEM dos fatores foram: VEMRSCMA=0,81; 

VEMRSCEC=0,71; VEMRSCGOV=0,80; VEMCA=0,83; VEMCN=0,70; VEMAS=0,71; 

VEMBA=0,68; VEMVLE=0,71; VEMST=0,74; VEMSC=0,83; VEMSS=0,74; VEMSP=0,74. 

Todos foram superiores a 0,5. 

A validade discriminante verifica se os itens de um fator não estão 

correlacionados com outros fatores. Conforme Marôco (2010), o teste para verificar essa 

validade é a comparação das VEM dos fatores com o quadrado das suas correlações, a VEM 

deve ser maior que o quadrado da correlação, seus valores podem ser verificados na Tabela 

26. 
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Tabela 26 – Verificação da validade discriminante do Modelo Geral 

Correlação R2 VEM VEM 

RscSMA <> RscEC 0,64 VEM RscSMA 0,81 VEM RscEC 0,71 

RscSMA <> RscGov 0,24 VEM RscSMA 0,81 VEM RscGov 0,80 

RscSMA <> CA 0,32 VEM RscSMA 0,81 VEM CA 0,83 

RscSMA <> AS 0,05 VEM RscSMA 0,81 VEM AS 0,71 

RscSMA <> BA 0,02 VEM RscSMA 0,81 VEM BA 0,68 

RscSMA <> CN 0,07 VEM RscSMA 0,81 VEM CN 0,70 

RscSMA <> V_éticos 0,34 VEM RscSMA 0,81 VEM V_éticos 0,71 

RscSMA <> S_trabalho 0,26 VEM RscSMA 0,81 VEM S_trabalho 0,74 

RscSMA <> S_Chefia_Cole
gas 

0,21 VEM RscSMA 0,81 VEM 
S_Chefia_Colegas 

0,83 

RscSMA <> S_Salário 0,17 VEM RscSMA 0,81 VEM S_Salário 0,74 

RscSMA <> S_Promoção 0,27 VEM RscSMA 0,81 VEM S_Promoção 0,74 

RscEC <> RscGov 0,49 VEM RscEC 0,71 VEM RscGov 0,80 

RscEC <> CA 0,44 VEM RscEC 0,71 VEM CA 0,83 

RscEC <> AS 0,04 VEM RscEC 0,71 VEM AS 0,71 

RscEC <> BA 0,00 VEM RscEC 0,71 VEM BA 0,68 

RscEC <> CN 0,08 VEM RscEC 0,71 VEM CN 0,70 

RscEC <> V_éticos 0,52 VEM RscEC 0,71 VEM V_éticos 0,71 

RscEC <> S_trabalho 0,40 VEM RscEC 0,71 VEM S_trabalho 0,74 

RscEC <> S_Chefia_Cole

gas 

0,33 VEM RscEC 0,71 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

RscEC <> S_Salário 0,27 VEM RscEC 0,71 VEM S_Salário 0,74 

RscEC <> S_Promoção 0,43 VEM RscEC 0,71 VEM S_Promoção 0,74 

RscGov <> CA 0,19 VEM RscGov 0,80 VEM CA 0,83 

RscGov <> AS 0,02 VEM RscGov 0,80 VEM AS 0,71 

RscGov <> BA 0,00 VEM RscGov 0,80 VEM BA 0,68 

RscGov <> CN 0,02 VEM RscGov 0,80 VEM CN 0,70 

RscGov <> V_éticos 0,32 VEM RscGov 0,80 VEM V_éticos 0,71 

RscGov <> S_trabalho 0,16 VEM RscGov 0,80 VEM S_trabalho 0,74 

RscGov <> S_Chefia_Cole

gas 

0,09 VEM RscGov 0,80 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

RscGov <> S_Salário 0,10 VEM RscGov 0,80 VEM S_Salário 0,74 

RscGov <> S_Promoção 0,14 VEM RscGov 0,80 VEM S_Promoção 0,74 

CA <> AS 0,16 VEM CA 0,83 VEM AS 0,71 

CA <> BA 0,05 VEM CA 0,83 VEM BA 0,68 

CA <> CN 0,18 VEM CA 0,83 VEM CN 0,70 

CA <> V_éticos 0,25 VEM CA 0,83 VEM V_éticos 0,71 

CA <> S_trabalho 0,54 VEM CA 0,83 VEM S_trabalho 0,74 

CA <> S_Chefia_Cole

gas 

0,23 VEM CA 0,83 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

CA <> S_Salário 0,26 VEM CA 0,83 VEM S_Salário 0,74 

CA <> S_Promoção 0,39 VEM CA 0,83 VEM S_Promoção 0,74 

AS <> BA 0,34 VEM AS 0,71 VEM BA 0,68 

AS <> CN 0,27 VEM AS 0,71 VEM CN 0,70 

AS <> V_éticos 0,04 VEM AS 0,71 VEM V_éticos 0,71 
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AS <> S_trabalho 0,06 VEM AS 0,71 VEM S_trabalho 0,74 

AS <> S_Chefia_Cole

gas 

0,06 VEM AS 0,71 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

AS <> S_Salário 0,01 VEM AS 0,71 VEM S_Salário 0,74 

AS <> S_Promoção 0,07 VEM AS 0,71 VEM S_Promoção 0,74 

BA <> CN 0,20 VEM BA 0,68 VEM CN 0,70 

BA <> V_éticos 0,03 VEM BA 0,68 VEM V_éticos 0,71 

BA <> S_trabalho 0,00 VEM BA 0,68 VEM S_trabalho 0,74 

BA <> S_Chefia_Cole

gas 

0,00 VEM BA 0,68 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

BA <> S_Salário 0,01 VEM BA 0,68 VEM S_Salário 0,74 

BA <> S_Promoção 0,01 VEM BA 0,68 VEM S_Promoção 0,74 

CN <> V_éticos 0,06 VEM CN 0,70 VEM V_éticos 0,71 

CN <> S_trabalho 0,13 VEM CN 0,70 VEM S_trabalho 0,74 

CN <> S_Chefia_Cole

gas 

0,06 VEM CN 0,70 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

CN <> S_Salário 0,13 VEM CN 0,70 VEM S_Salário 0,74 

CN <> S_Promoção 0,07 VEM CN 0,70 VEM S_Promoção 0,74 

V_éticos <> S_trabalho 0,20 VEM V_éticos 0,71 VEM S_trabalho 0,74 

V_éticos <> S_Chefia_Cole

gas 

0,19 VEM V_éticos 0,71 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

V_éticos <> S_Salário 0,12 VEM V_éticos 0,71 VEM S_Salário 0,74 

V_éticos <> S_Promoção 0,33 VEM V_éticos 0,71 VEM S_Promoção 0,74 

S_trabalho <> S_Chefia_Cole

gas 

0,34 VEM S_trabalho 0,74 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 

S_trabalho <> S_Salário 0,29 VEM S_trabalho 0,74 VEM S_Salário 0,74 

S_trabalho <> S_Promoção 0,33 VEM S_trabalho 0,74 VEM S_Promoção 0,74 

S_Chefia_Colega

s 

<> S_Salário 0,14 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 VEM S_Salário 0,74 

S_Chefia_Colega

s 

<> S_Promoção 0,37 VEM 

S_Chefia_Colegas 

0,83 VEM S_Promoção 0,74 

S_Salário <> S_Promoção 0,27 VEM S_Salário 0,74 VEM S_Promoção 0,74 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Logo, o modelo geral obteve confiabilidade composta, validade fatorial, 

discriminante e convergente. 

De forma a avaliar se o ajustamento do modelo modificado é significativamente 

melhor que no modelo original, realizou-se um teste de diferenças de χ 
2
. Logo, testaram-se 

assim as hipóteses: 

H0: χ0
2 = χ𝑠

2 (o modelo simplificado e o original têm a mesma qualidade de 

ajustamento). 

Vs.  
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H1: χ0
2 ≠ χ𝑠

2 (a qualidade de ajustamento é diferente nos dois modelos). 

A estatística de teste assumiu o valor de: χ 
2

dif = χ 
2

0 - χ 
2

S =2126,745– 1746,294= 

380,451, com 965–875=90 graus de liberdade.  Segundo a tabela de distribuição de Qui-

Quadrado, para α=0,05, observa-se χ 
2
 0,95; (90)= 113,145. Sendo χ 

2
dif = 380,451> χ 

2
 0,95; (90) = 

113,145, rejeita-se H0. Assim, pode-se concluir que o modelo simplificado se ajusta melhor à 

estrutura correlacional observada entre os itens na amostra. O valor do MECVI também 

sugere que o modelo ajustado apresenta um melhor ajustamento, pois o modelo inicial 

apresentou um valor de 4,459 e o modelo ajustado apresentou um valor de 4,072. 

Seguindo orientação de Marôco (2010), após a validação do modelo geral é 

possível calcular os escores dos construtos, conforme Quadro 10. 

Quadro 10 – Cálculo dos escores dos fatores 

Construto Fórmula 

Satisfação 

st20*0,036+st19*0,052+st18*0,025+st14*0,034+st17*0,037+st13*0,038+st5*0,021+st6*0,016+st7

*0,028+st8*0,035+st9*0,017+st1*0,072+st2*0,033+st4*0,068+et5*0,015+et4*0,013+et3*0,008+e

t2*0,003+ci6*0,003+cn5*0,005+cn2*0,007+cn3*0,009+ci4*0,005+ci2*0,014+ca3*0,04+ca4*0,04

3+ca5*0,041+ca6*0,036+pr17*0,016+pr15*0,031+pr14*0,014+pr13*0,039+pr11*0,014+pr7*0,00

1+pr6*0,002+pr5*0,002+pr16*0,003+pr9*0,013+pr10*0,015+pr1*0,002+pr2*0,006+pr3*0,008+p

r4*0,013 

V_éticos 

st20*0,002+st19*0,003+st18*0,001+st14*0,002+st17*0,002+st13*0,002+st5*0,001+st6*0,001+st7

*0,002+st8*0,002+st9*0,001+st1*0,004+st2*0,002+st4*0,004+et5*0,227+et4*0,189+et3*0,118+e
t2*0,049+ci2*0,001+ca3*0,002+ca4*0,002+ca5*0,002+ca6*0,001+pr17*0,009+pr15*0,018+pr14

*0,008+pr13*0,023+pr11*0,008+pr7*0,001+pr6*0,001+pr5*0,001+pr16*0,002+pr9*0,008+pr10*

0,009+pr1*0,001+pr2*0,003+pr3*0,004+pr4*0,007 

Comp 

st20*0,009+st19*0,012+st18*0,006+st14*0,008+st17*0,009+st13*0,009+st5*0,005+st6*0,004+st7

*0,006+st8*0,008+st9*0,004+st1*0,017+st2*0,008+st4*0,016+et5*0,003+et4*0,002+et3*0,001+e

t2*0,001+ci6*0,005+cn5*0,009+cn2*0,012+cn3*0,014+ci4*0,008+ci2*0,023+ca3*0,065+ca4*0,0

7+ca5*0,067+ca6*0,06+pr17*0,004+pr15*0,008+pr14*0,003+pr13*0,01+pr11*0,004+pr6*0,001+

pr5*0,001+pr16*0,001+pr9*0,003+pr10*0,004+pr1*0,001+pr2*0,001+pr3*0,002+pr4*0,003 

PRSC 

st20*0,006+st19*0,009+st18*0,004+st14*0,006+st17*0,006+st13*0,007+st5*0,004+st6*0,003+st7

*0,005+st8*0,006+st9*0,003+st1*0,012+st2*0,006+st4*0,012+et5*0,027+et4*0,023+et3*0,014+e

t2*0,006+ci6*0,001+cn5*0,001+cn2*0,001+cn3*0,002+ci4*0,001+ci2*0,003+ca3*0,007+ca4*0,0

08+ca5*0,008+ca6*0,007+pr17*0,063+pr15*0,124+pr14*0,055+pr13*0,154+pr11*0,056+pr7*0,0

05+pr6*0,01+pr5*0,009+pr16*0,011+pr9*0,053+pr10*0,062+pr1*0,009+pr2*0,023+pr3*0,03+pr
4*0,051 

S_promoç

ão 

st20*0,185+st19*0,261+st18*0,125+st14*0,009+st17*0,188+st13*0,011+st5*0,006+st6*0,004+st7

*0,008+st8*0,01+st9*0,005+st1*0,02+st2*0,009+st4*0,019+et5*0,004+et4*0,003+et3*0,002+et2

*0,001+ci6*0,001+cn5*0,001+cn2*0,002+cn3*0,002+ci4*0,001+ci2*0,004+ca3*0,011+ca4*0,012

+ca5*0,011+ca6*0,01+pr17*0,004+pr15*0,009+pr14*0,004+pr13*0,011+pr11*0,004+pr6*0,001+

pr5*0,001+pr16*0,001+pr9*0,004+pr10*0,004+pr1*0,001+pr2*0,002+pr3*0,002+pr4*0,004 

S_Salário 

st20*0,009+st19*0,013+st18*0,006+st14*0,303+st17*0,01+st13*0,338+st5*0,006+st6*0,004+st7*

0,007+st8*0,009+st9*0,004+st1*0,019+st2*0,008+st4*0,017+et5*0,004+et4*0,003+et3*0,002+et

2*0,001+ci6*0,001+cn5*0,001+cn2*0,002+cn3*0,002+ci4*0,001+ci2*0,004+ca3*0,01+ca4*0,011

+ca5*0,011+ca6*0,009+pr17*0,004+pr15*0,008+pr14*0,004+pr13*0,01+pr11*0,004+pr6*0,001+

pr5*0,001+pr16*0,001+pr9*0,003+pr10*0,004+pr1*0,001+pr2*0,001+pr3*0,002+pr4*0,003 

S_Chefia_

Colegas 

st20*0,003+st19*0,005+st18*0,002+st14*0,003+st17*0,003+st13*0,003+st5*0,133+st6*0,099+st7

*0,171+st8*0,219+st9*0,103+st1*0,006+st2*0,003+st4*0,006+et5*0,001+et4*0,001+et3*0,001+c

n2*0,001+cn3*0,001+ci2*0,001+ca3*0,004+ca4*0,004+ca5*0,004+ca6*0,003+pr17*0,001+pr15*

0,003+pr14*0,001+pr13*0,003+pr11*0,001+pr9*0,001+pr10*0,001+pr2*0,001+pr3*0,001+pr4*0,
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001 

S_trabalho 

st20*0,013+st19*0,019+st18*0,009+st14*0,013+st17*0,014+st13*0,014+st5*0,008+st6*0,006+st7

*0,01+st8*0,013+st9*0,006+st1*0,303+st2*0,138+st4*0,283+et5*0,006+et4*0,005+et3*0,003+et

2*0,001+ci6*0,001+cn5*0,002+cn2*0,003+cn3*0,003+ci4*0,002+ci2*0,005+ca3*0,014+ca4*0,01

6+ca5*0,015+ca6*0,013+pr17*0,006+pr15*0,011+pr14*0,005+pr13*0,014+pr11*0,005+pr6*0,00

1+pr5*0,001+pr16*0,001+pr9*0,005+pr10*0,006+pr1*0,001+pr2*0,002+pr3*0,003+pr4*0,005 

CN 

st20*0,002+st19*0,003+st18*0,001+st14*0,002+st17*0,002+st13*0,002+st5*0,001+st6*0,001+st7

*0,002+st8*0,002+st9*0,001+st1*0,004+st2*0,002+st4*0,004+et5*0,001+ci6*0,001+cn5*0,195+c
n2*0,276+cn3*0,323+ci4*0,002+ci2*0,005+ca3*0,015+ca4*0,017+ca5*0,016+ca6*0,014+pr17*0,

001+pr15*0,002+pr14*0,001+pr13*0,002+pr11*0,001+pr9*0,001+pr10*0,001+pr4*0,001 

BA 

st20*0,002+st19*0,002+st18*0,001+st14*0,001+st17*0,002+st13*0,002+st5*0,001+st6*0,001+st7

*0,001+st8*0,001+st9*0,001+st1*0,003+st2*0,001+st4*0,003+ci6*0,303+cn5*0,002+cn2*0,002+

cn3*0,003+ci4*0,475+ci2*0,004+ca3*0,012+ca4*0,013+ca5*0,012+ca6*0,011+pr17*0,001+pr15

*0,001+pr14*0,001+pr13*0,002+pr11*0,001+pr9*0,001+pr10*0,001+pr4*0,001 

AS ci2*0,565+ci3*0,003 

CA 

st20*0,008+st19*0,011+st18*0,005+st14*0,007+st17*0,008+st13*0,008+st5*0,004+st6*0,003+st7

*0,006+st8*0,007+st9*0,003+st1*0,015+st2*0,007+st4*0,014+et5*0,002+et4*0,002+et3*0,001+c
i6*0,005+cn5*0,008+cn2*0,011+cn3*0,013+ci4*0,008+ci2*0,02+ca3*0,19+ca4*0,205+ca5*0,195

+ca6*0,175+pr17*0,004+pr15*0,007+pr14*0,003+pr13*0,009+pr11*0,003+pr6*0,001+pr5*0,001

+pr16*0,001+pr9*0,003+pr10*0,003+pr1*0,001+pr2*0,001+pr3*0,002+pr4*0,003 

RscGov 

st20*0,001+st19*0,001+st17*0,001+st13*0,001+st1*0,001+st4*0,001+et5*0,002+et4*0,002+et3*

0,001+ca3*0,001+ca4*0,001+ca5*0,001+ca6*0,001+pr17*0,457+pr15*0,01+pr14*0,005+pr13*0,

013+pr11*0,005+pr6*0,001+pr5*0,001+pr16*0,077+pr9*0,004+pr10*0,005+pr1*0,001+pr2*0,00

2+pr3*0,002+pr4*0,004 

RscEC 

st20*0,007+st19*0,011+st18*0,005+st14*0,007+st17*0,008+st13*0,008+st5*0,004+st6*0,003+st7

*0,006+st8*0,007+st9*0,003+st1*0,015+st2*0,007+st4*0,014+et5*0,033+et4*0,027+et3*0,017+e

t2*0,007+ci6*0,001+cn5*0,001+cn2*0,002+cn3*0,002+ci4*0,001+ci2*0,003+ca3*0,009+ca4*0,0

09+ca5*0,009+ca6*0,008+pr17*0,076+pr15*0,115+pr14*0,051+pr13*0,144+pr11*0,052+pr7*0,0

05+pr6*0,012+pr5*0,011+pr16*0,013+pr9*0,049+pr10*0,057+pr1*0,011+pr2*0,027+pr3*0,036+

pr4*0,061 

RscSMA 

st20*0,001+st19*0,001+st18*0,001+st14*0,001+st17*0,001+st13*0,001+st7*0,001+st8*0,001+st1

*0,002+st2*0,001+st4*0,001+et5*0,003+et4*0,003+et3*0,002+et2*0,001+ca3*0,001+ca4*0,001+
ca5*0,001+ca6*0,001+pr17*0,008+pr15*0,016+pr14*0,007+pr13*0,02+pr11*0,007+pr7*0,032+p

r6*0,069+pr5*0,065+pr16*0,001+pr9*0,007+pr10*0,008+pr1*0,062+pr2*0,16+pr3*0,213+pr4*0,

357 

Fonte: Baseado em Marôco. 

5.5 Modelo Estrutural  

Após a confirmação do modelo, é possível testar as hipóteses do estudo. O 

modelo está na Figura 24. 
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Figura 24 – Modelo Estrutural inicial 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo, de uma amostra de 492 funcionários, exibiu índices de ajustamentos 

um pouco piores que o modelo anterior (SRMR=0,0570; CFI=0,938; GFI=0,851; 

RMSEA=0,047; P(rmsea<=0.05)=0,944; χ²(876)=1828,849; χ²df=2,088; PGFI=0,753; 

PCFI=0,868; MECVI=4,236). Os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a 

normalidade multivariada dos dados; não foram encontrados outliers. Os índices de 

modificação não evidenciaram fortes relações entre os erros. Os pesos fatoriais foram maiores 

que 0,5, no entanto as relações VEC → CO e VEC → ST não foram significantes, conforme 

Tabela 27. 

Tabela 27 – Resultados do Modelo Estrutural Inicial 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

PRSC <--- V_éticos ,755 ,756 ,071 10,641 *** 

Satisfação <--- V_éticos -,070 -,074 ,067 -1,040 ,298 

Satisfação <--- PRSC ,871 ,923 ,087 10,056 *** 

Comp <--- PRSC ,517 ,870 ,075 6,849 *** 

Comp <--- V_éticos -,076 -,129 ,046 -1,674 ,094 

RscSMA <--- PRSC 1,000 ,793    

RscEC <--- PRSC 1,018 ,971 ,064 15,863 *** 

RscGov <--- PRSC ,524 ,666 ,052 10,000 *** 

CA <--- Comp 2,003 ,928 ,246 8,136 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

CN <--- Comp 1,000 ,495    

AS <--- Comp ,762 ,431 ,165 4,629 *** 

BA <--- Comp ,638 ,286 ,151 4,220 *** 

S_Chefia_Colegas <--- Satisfação ,753 ,708 ,065 11,527 *** 

S_trabalho <--- Satisfação 1,000 ,786    

S_Salário <--- Satisfação ,770 ,633 ,081 9,532 *** 

S_promoção <--- Satisfação 1,089 ,799 ,087 12,475 *** 

pr4_1 <--- RscSMA 1,000 ,937    

pr3_1 <--- RscSMA ,916 ,895 ,027 33,632 *** 

pr2_1 <--- RscSMA ,954 ,887 ,029 32,781 *** 

pr1_1 <--- RscSMA ,849 ,810 ,033 25,984 *** 

pr10_1 <--- RscEC 1,000 ,743    

pr9_1 <--- RscEC 1,063 ,748 ,045 23,794 *** 

pr16_1 <--- RscGov 1,000 ,697    

pr5_1 <--- RscSMA ,773 ,796 ,031 25,095 *** 

pr6_1 <--- RscSMA ,837 ,812 ,032 26,236 *** 

pr7_1 <--- RscSMA ,698 ,684 ,037 18,935 *** 

pr11_1 <--- RscEC ,948 ,714 ,050 18,971 *** 

pr13_1 <--- RscEC 1,097 ,801 ,062 17,551 *** 

pr14_1 <--- RscEC 1,017 ,778 ,060 16,916 *** 

pr15_1 <--- RscEC 1,076 ,785 ,063 17,176 *** 

pr17_1 <--- RscGov 1,678 ,943 ,130 12,902 *** 

ca6_1 <--- CA 1,000 ,833    

ca5_1 <--- CA 1,048 ,849 ,046 22,758 *** 

ca4_1 <--- CA 1,087 ,865 ,046 23,405 *** 

ca3_1 <--- CA 1,098 ,857 ,048 23,064 *** 

ci3_1 <--- AS 1,000 ,587    

ci2_1 <--- AS 1,696 ,981 ,270 6,280 *** 

ci4_1 <--- BA 1,000 ,792    

cn3_1 <--- CN 1,000 ,803    

cn2_1 <--- CN 1,057 ,785 ,071 14,888 *** 

cn5_1 <--- CN ,796 ,681 ,058 13,739 *** 

ci6_1 <--- BA ,748 ,669 ,174 4,292 *** 

et2_1 <--- V_éticos 1,000 ,564    

et3_1 <--- V_éticos 1,257 ,765 ,103 12,258 *** 

et4_1 <--- V_éticos 1,353 ,840 ,105 12,887 *** 

et5_1 <--- V_éticos 1,494 ,874 ,114 13,103 *** 

st4_1 <--- S_trabalho 1,000 ,825    

st2_1 <--- S_trabalho ,943 ,707 ,059 15,947 *** 

st1_1 <--- S_trabalho ,930 ,819 ,050 18,507 *** 

st9_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,000 ,775    

st8_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,268 ,896 ,058 21,985 *** 

st7_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,215 ,867 ,058 21,102 *** 

st6_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,197 ,833 ,060 19,951 *** 

st5_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,339 ,868 ,064 21,055 *** 

st13_1 <--- S_Salário 1,000 ,775    

st17_1 <--- S_promoção 1,000 ,802    

st14_1 <--- S_Salário 1,133 ,790 ,099 11,408 *** 

st18_1 <--- S_promoção ,807 ,694 ,050 15,990 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

st19_1 <--- S_promoção 1,131 ,857 ,055 20,564 *** 

st20_1 <--- S_promoção ,999 ,792 ,053 18,794 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Foram retiradas as trajetórias valores éticos → comprometimento e valores 

éticos → satisfação, pois elas não foram significantes a um p de 0,05. Dessa forma, foi 

verificado um novo modelo estrutural, conforme Figura 25. 

Figura 25 – Modelo Estrutural final 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A piora do modelo com a retirada das trajetórias não foi estatisticamente, 

significante χ 
2

dif=1,93 e χ
2
 0,95; (2)=5,991. Assim, aceita-se H0. O modelo estrutural final expôs 

índices de ajustamento bons (SRMR=0,0626; CFI=0,938; RMSEA=0,047; χ²df=2,085; 

P(rmsea<=0.05)=0,948; PCFI=0,870; RNFI=0,908) e de aceitáveis (GFI=0,851; 

χ²(878)=1830,779; p=0,001; PGFI=0,755) ajustamentos. O índice RNFI foi calculado 

manualmente, conforme a seguir. 

RNFI =
2522,4192 − 1830,7792

2522,4192 − 1830,7792 − (878 − 875)
 (1) 

(2) 
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RNFI = 0,908 

Os valores de assimetria e curtose (ku) evidenciaram a normalidade multivariada 

dos dados; não foram encontrados outliers. Os índices de modificação não evidenciaram 

fortes relações entre os erros. Os pesos fatoriais foram maiores que 0,5 e significantes a um p 

de 0,001, conforme Tabela 28.  

Tabela 28 – Resultados do Modelo Estrutural Final 

Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

PRSC <--- V_éticos ,742 ,740 ,070 10,629 *** 

Satisfação <--- PRSC ,797 ,854 ,062 12,825 *** 

Comp <--- PRSC ,453 ,758 ,058 7,762 *** 

RscSMA <--- PRSC 1,000 ,798    

RscEC <--- PRSC 1,027 ,983 ,064 16,063 *** 

RscGov <--- PRSC ,522 ,669 ,052 10,037 *** 

CA <--- Comp 1,960 ,920 ,240 8,167 *** 

CN <--- Comp 1,000 ,501    

AS <--- Comp ,771 ,439 ,164 4,711 *** 

BA <--- Comp ,651 ,294 ,151 4,327 *** 

S_Chefia_Colegas <--- Satisfação ,760 ,711 ,066 11,491 *** 

S_trabalho <--- Satisfação 1,000 ,781    

S_Salário <--- Satisfação ,772 ,632 ,082 9,466 *** 

S_promoção <--- Satisfação 1,099 ,802 ,088 12,421 *** 

pr4_1 <--- RscSMA 1,000 ,937    

pr3_1 <--- RscSMA ,915 ,894 ,027 33,649 *** 

pr2_1 <--- RscSMA ,954 ,887 ,029 32,813 *** 

pr1_1 <--- RscSMA ,848 ,810 ,033 25,977 *** 

pr10_1 <--- RscEC 1,000 ,744    

pr9_1 <--- RscEC 1,063 ,749 ,045 23,865 *** 

pr16_1 <--- RscGov 1,000 ,696    

pr5_1 <--- RscSMA ,773 ,796 ,031 25,105 *** 

pr6_1 <--- RscSMA ,836 ,812 ,032 26,237 *** 

pr7_1 <--- RscSMA ,698 ,684 ,037 18,943 *** 

pr11_1 <--- RscEC ,944 ,712 ,050 18,986 *** 

pr13_1 <--- RscEC 1,096 ,802 ,062 17,644 *** 

pr14_1 <--- RscEC 1,014 ,777 ,060 16,976 *** 

pr15_1 <--- RscEC 1,074 ,785 ,062 17,241 *** 

pr17_1 <--- RscGov 1,684 ,945 ,130 12,927 *** 

ca6_1 <--- CA 1,000 ,832    

ca5_1 <--- CA 1,049 ,850 ,046 22,735 *** 

ca4_1 <--- CA 1,088 ,866 ,047 23,387 *** 

ca3_1 <--- CA 1,099 ,857 ,048 23,013 *** 

ci3_1 <--- AS 1,000 ,591    

ci2_1 <--- AS 1,672 ,974 ,261 6,398 *** 

ci4_1 <--- BA 1,000 ,795    

cn3_1 <--- CN 1,000 ,803    

cn2_1 <--- CN 1,058 ,786 ,071 14,903 *** 
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Variável Relação Construto 
Carga 

fatorial 

Carga 

Fatorial 

padronizada 

S.E. C.R. P 

cn5_1 <--- CN ,797 ,681 ,058 13,745 *** 

ci6_1 <--- BA ,743 ,667 ,169 4,389 *** 

et2_1 <--- V_éticos 1,000 ,565    

et3_1 <--- V_éticos 1,255 ,765 ,102 12,292 *** 

et4_1 <--- V_éticos 1,351 ,841 ,104 12,931 *** 

et5_1 <--- V_éticos 1,488 ,872 ,113 13,132 *** 

st4_1 <--- S_trabalho 1,000 ,825    

st2_1 <--- S_trabalho ,943 ,707 ,059 15,933 *** 

st1_1 <--- S_trabalho ,929 ,819 ,050 18,459 *** 

st9_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,000 ,775    

st8_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,268 ,896 ,058 21,987 *** 

st7_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,215 ,867 ,058 21,102 *** 

st6_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,197 ,833 ,060 19,950 *** 

st5_1 <--- S_Chefia_Colegas 1,339 ,868 ,064 21,056 *** 

st13_1 <--- S_Salário 1,000 ,775    

st17_1 <--- S_promoção 1,000 ,802    

st14_1 <--- S_Salário 1,135 ,791 ,100 11,369 *** 

st18_1 <--- S_promoção ,806 ,693 ,050 15,989 *** 

st19_1 <--- S_promoção 1,131 ,857 ,055 20,580 *** 

st20_1 <--- S_promoção ,998 ,792 ,053 18,800 *** 

PRSC <--- V_éticos ,742 ,740 ,070 10,629 *** 

Satisfação <--- PRSC ,797 ,854 ,062 12,825 *** 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme se observa na Tabela 28, as medidas de ajuste do modelo foram 

satisfatórias. Com a avaliação dos resultados do modelo de equações estruturais, dos índices 

de modificações e da validade dos construtos, verifica-se que a trajetória PRSC→ Satisfação 

apresentou o maior peso (β=0,854; p=0,001) seguida pela trajetória PRSC→ 

Comprometimento (β=0,758; p=0,001) e, por último, a trajetória Valores éticos→ PRSC 

(β=0,740; p=0,001). Logo, 76% da variância do CO é explicada pela PRSC; 85% da variância 

da ST é explicada pela PRSC; e 74% da variância da PRSC é explicada pelo VEC. 

Importante informar que as trajetórias diretas valores éticos→ comprometimento 

e valores éticos→ satisfação foram estatisticamente insignificante. No entanto o coeficiente 

estandardizado indireto de A em C pode ser calculado através da multiplicação do coeficiente 

estandardizado de A em B e pelo o coeficiente estandardizado de B em C. Logo, o coeficiente 

indireto da trajetória valores éticos→ satisfação é 0,632 (0,74 x 0,854) e o da trajetória 

Valores éticos→ Comprometimento é 0,561 (0,74 x 0,758). Esses valores são estatisticamente 

significantes com um p de 0,001, conforme os calculo apresentados a seguir. 
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Z Ética em Comp. =
0,742 × 0,453

√0,4532 × 0,072 + 0,7422 × 0,0582 + 0,0582 × 0,072

 

 
Z Ética em Comp.= 6,26 → Z encontrado > Z 0,975=1,96 → Sig.<0,001  
 

Z Ética em Sat. =
0,742 × 0,797

√0,7972 × 0,072 + 0,7422 × 0,0622 + 0,0622 × 0,072

 

 

Z Ética em Sat= 8,16 → Z encontrado > Z 0,975=1,96 →  Sig.<0,001 

Dessa forma, configura-se uma mediação da percepção de práticas de RSC, na 

relação valores éticos corporativos → comprometimento organizacional e valores éticos 

corporativos → satisfação no trabalho. 

5.6 Relacionamento dos construtos com as variáveis sociodemográficas. 

Após o cálculo dos escores dos respondentes dos construtos, foi realizada a 

análise descritiva dos escores, conforme Tabela 29. 

Tabela 29 – Escores nos construtos 

 Construtos N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Satisfação 492 ,933 4,437 3,046 ,6287 

V_éticos 492 ,723 3,606 2,596 ,6515 

Comp 492 ,507 2,421 1,651 ,3782 

PRSC 492 ,913 4,525 3,117 ,6615 

S_promoção 492 ,977 4,823 2,970 ,8331 

S_Salário 492 ,862 4,250 2,366 ,7079 

S_Chefia_Colegas 492 ,794 3,954 2,807 ,6656 

S_trabalho 492 1,004 4,936 3,353 ,7713 

CN 492 ,904 4,494 2,043 ,7467 

BA 492 ,868 4,271 2,349 ,7775 

AS 492 ,568 2,840 1,935 ,7088 

CA 492 ,983 4,765 3,288 ,8503 

RscGov 492 ,602 3,008 2,424 ,5159 

RscEC 492 ,954 4,721 3,271 ,6820 

RscSMA 492 1,057 5,281 3,692 ,8480 

Fonte: Dados da pesquisa. 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 
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Observa-se pela Tabela 29 que os escores ficam próximo a escala da pesquisa, que 

é de 1 a 5. Importante observar, que para comparar diferentes construtos têm que ser levado 

em consideração as escalas. 

Após a verificação dos escores, foram realizados teste de hipóteses para averiguar 

a influência das variáveis sociodemográficas nas percepções dos construtos por parte dos 

funcionários. Inicialmente foi testada a hipótese que funcionários envolvidos diretamente com 

ações sociais da empresa têm maiores níveis de satisfação no trabalho, percepção de práticas 

de responsabilidade social corporativa e comprometimento organizacional. Para isso foi 

realizado o um teste T para amostras independentes. 

Tabela 30 – Teste de diferenças de médias entre voluntários. 

Construto 
Participa de algum programa 

de voluntariado no Banco? 

N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Sim 85 3,199 

0,059 0,014 
Não 402 3,014 

Valores Éticos 
Sim 85 2,708 

0,396 0,077 
Não 402 2,571 

Comprometimento 
Sim 85 1,752 

,445 0,007 
Não 402 1,630 

PRSC 
Sim 85 3,315 

,136 0,002 
Não 402 3,075 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 30 evidencia que os funcionários voluntários pesquisados têm uma 

maior percepção de satisfação no trabalho, de comprometimento organizacional e de PRSC. 

Essas diferenças são estatisticamente significantes a um nível de significância de 0,05. 

Importante citar que a maior parte dos funcionários não são voluntários. As diferenças 

encontradas no construto VEC não foram estatisticamente significantes a um p de 0,05. 

Foi investigada ainda a influência da idade e do tempo de banco nas percepções 

dos empregados. Para isso, utilizou-se a correlação de Pearson, pois as variáveis eram 

escalares. A análise está na Tabela 31. 

Tabela 31 – Correlação de idade, tempo de banco e construtos da pesquisa. 

Variáveis Idade Tempo de empresa Satisfação V_éticos Comp. PRSC 

Idade 

Correlação  1 0,835** 0,185** 0,154** 0,212** 0,216** 

Sig.  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

N 487 473 487 487 487 487 

Tempo de empresa 

Correlação ,835** 1 0,201** 0,128** 0,221** 0,208** 

Sig. 0,001  0,001 0,005 0,001 0,001 

N 473 476 476 476 476 476 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A tabela 31 demonstra que há um relacionamento positivo e estatisticamente 

significante entre as variáveis, ou seja, quanto maior a idade e o tempo de empresa, maior é a 

ST, CO, VEC e PRSC. No entanto essa relação é baixa. 

Em relação às variáveis renda e escolaridade foi empregado o índice de correlação 

de Spearman, pois as variáveis são ordinais. Os resultados da análise estão na Tabela 32. 

Tabela 32 – Correlação de renda, escolaridade e construtos da pesquisa. 

Variáveis Renda Escolaridade Satisfação V_éticos Comp. PRSC 

Renda 

Correlação  1,000 0,279** 0,298** 0,217** 0,304** 0,278** 

Sig. . 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

N 486 486 486 486 486 486 

Escolaridade 

Correlação 0,279** 1,000 -0,033 -0,023 -0,019 -0,010 

Sig. 0,001 . 0,465 0,606 0,683 0,824 

N 486 488 488 488 488 488 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Percebe-se, através da Tabela 33, que não há correlação estatisticamente 

significante entre escolaridade e os construtos. Porém, a variável renda apresentou uma 

correlação positiva e estatisticamente significante com os construtos, ou seja, quanto maior a 

renda, maior é a ST, CO, VEC e PRSC. Contudo, essa relação não é alta. 

Em relação ao sexo, foi realizado um teste T de média para a averiguação da 

influencia dessa variável nos construtos estudados. A saída do teste está na Tabela 33. 

Tabela 33 – Teste de diferenças de médias para o sexo. 
Construto Sexo N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Masculino 299 3,126 

0,110 0,000 
Feminino 188 2,920 

Valores Éticos 
Masculino 299 2,624 

0,450 0,226 
Feminino 188 2,551 

Comprometimento 
Masculino 299 1,692 

0,363 0,003 
Feminino 188 1,587 

PRSC 
Masculino 299 3,166 

0,352 0,039 
Feminino 188 3,039 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Compreende-se, a partir da Tabela 33, que os homens apresentam maiores médias 

de ST, VEC, CO e PRSC. Essa diferença é estatisticamente significante a um p de 0,05 para 

os construtos satisfação, comprometimento e PRSC. 

No que se refere ao estado civil, utilizou-se a ANOVA para verificar sua 

influência nos construtos. O teste está na Tabela 34. 
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Tabela 34 – ANOVA do estado civil. 
Construto Estado civil N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 

Solteiro 117 2,900 

0,356 0,015 
Casado / União Estável 

/ Mora com alguém 

341 3,092 

Divorciado ou viúvo 29 3,106 

Valores Éticos 

Solteiro 117 2,554 

0,491 0,370 
Casado / União Estável 

/ Mora com alguém 

341 2,623 

Divorciado ou viúvo 29 2,482 

Comprometimento 

Solteiro 117 1,553 

0,645 0,005 
Casado / União Estável 

/ Mora com alguém 

341 1,680 

Divorciado ou viúvo 29 1,708 

PRSC 

Solteiro 117 2,976 

0,890 0,005 
Casado / União Estável 

/ Mora com alguém 

341 3,159 

Divorciado ou viúvo 29 3,181 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 34 indica que não há diferenças de percepção entre os diferentes estados 

civil para o construto VEC, para os demais a diferença entre as médias é estatisticamente 

significante. Dada essa diferença, foi realizado o teste post hoc de Bonferroni para aferir as 

diferenças entre as categorias do estado civil, conforme Tabela 35. 

Tabela 35 – Bonferroni para estado civil. 
Construto Estado civil Estado civil Sig. do Teste 

Satisfação 

Solteiro 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
0,013 

Divorciado ou viúvo 0,338 

Casado / União Estável / Mora com 
alguém 

Solteiro 0,013 

Divorciado ou viúvo 1 

Divorciado ou viúvo 

Solteiro 0,338 

Casado / União Estável / Mora com 
alguém 

1 

Comprometimento 

Solteiro 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
0,005 

Divorciado ou viúvo 0,145 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 

Solteiro 0,005 

Divorciado ou viúvo 1 

Divorciado ou viúvo 

Solteiro 0,145 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
1 

PRSC 

Solteiro 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
0,03 

Divorciado ou viúvo 0,403 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 

Solteiro 0,03 

Divorciado ou viúvo 1 

Divorciado ou viúvo 

Solteiro 0,403 

Casado / União Estável / Mora com 

alguém 
1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As diferenças estatisticamente significantes que o teste de Bonferroni demonstrou 

foram entre solteiros e casados, em que casados avaliaram melhor os construtos PRSC, CO e 

VEC. 

No que concerne ao fato do funcionário ser sindicalizado ou não influenciar os 

escores do construto a Tabela 36 aborda essa questão. 

Tabela 36 – Teste de média para sindicalização 

Construto É sindicalizado? N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Sim 384 3,00359 

0,652 0,067 
Não 59 3,16519 

Valores Éticos 
Sim 384 2,58806 

0,639 0,171 
Não 59 2,71092 

Comprometimento 
Sim 384 1,74366 

0,391 0,077 
Não 59 1,84200 

PRSC 
Sim 384 3,11736 

0,737 0,043 
Não 59 3,30853 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao fato de o funcionário ser sindicalizado, compreende-se, diante da 

Tabela 36, que as diferenças de avaliação entre sindicalizados e não sindicalizados é 

estatisticamente significante apenas para a PRSC, p de 0,05. Ou seja, os funcionários não 

sindicalizados tem uma maior percepção de PRSC que os funcionários sindicalizados. 

No que diz respeito ao fato de o funcionário ser propenso a adesão à greve, a 

Tabela 37 explana as diferenças encontradas. 

Tabela 37 – Teste de média para propensão a adesão à greve. 

Construto 
Você aderiria à 

greve? 
N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Sim 234 2,781 

0,059 0,001 
Não 246 3,289 

Valores Éticos 
Sim 234 2,407 

0,005 0,001 
Não 246 2,770 

Comprometimento 
Sim 234 1,495 

0,026 0,001 
Não 246 1,798 

PRSC 
Sim 234 2,883 

0,028 0,001 
Não 246 3,327 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 37 evidencia uma diferença estatisticamente significante para todos os 

construtos quando se analisa funcionários propensos a aderir à greve e aqueles propensos a 

não aderir. Ressalta-se que essa foi a maior diferença de avaliações entre os construtos e a que 

obteve um menor p valor. 
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Em relação ao local em que o funcionário trabalha, a Tabela 38 demonstra a saída 

do teste de média para aqueles funcionários que trabalham em agência e aqueles que 

trabalham em unidades de apoio. 

Tabela 38 – Teste de média para unidade em que se trabalha. 

Construto 
Unidade em que 

se trabalha 
N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Agência 429 3,042 

0,438 0,852 
Unidade de apoio 51 3,059 

Valores Éticos 
Agência 429 2,601 

0,881 0,439 
Unidade de apoio 51 2,526 

Comprometimento 
Agência 429 1,651 

0,162 0,869 
Unidade de apoio 51 1,641 

PRSC 
Agência 429 3,101 

0,790 0,231 
Unidade de apoio 51 3,219 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise da Tabela 38 demonstra que as diferenças entre as médias de avaliação 

do construto entre funcionários de agência e funcionários de unidades de apoio não são 

estatisticamente significantes. 

No que se refere ao local onde se trabalha, a Tabela 39 explora as diferenças de 

média nos construtos estudados. 

Tabela 39 – Teste de média para local em que se trabalha. 

Construto 
Local em que 

trabalha 
N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Capital 327 2,974 

0,196 0,001 
Demais cidades 141 3,199 

Valores Éticos 
Capital 327 2,554 

0,955 0,053 
Demais cidades 141 2,680 

Comprometimento 
Capital 327 1,607 

0,165 0,001 
Demais cidades 141 1,746 

PRSC 
Capital 327 3,052 

0,788 0,003 
Demais cidades 141 3,247 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 39 evidencia que os funcionários lotados na capital apresentam um 

melhor índice de ST, CO e PRSC, sendo essa diferença estatisticamente significante. 

Ressalta-se que o construto VEC não apresentou diferença estaticamente significante a um p 

de 0,05. 

No que concerne ao cargo, a Tabela 40 demonstra as diferenças de índices dos 

construtos para os diferentes cargos pesquisados. 
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Tabela 40 – ANOVA das funções dos funcionários. 
Construto Cargo N Média Sig. Levene Sig. do Teste 

Satisfação 

Escriturário ou técnico 

bancário 

156 2,910 

0,568 0,001 

Assistente 67 2,789 

Gerente de carteira 

(gerência média) 

125 3,185 

Gerente de cliente de 

Alta renda 

10 3,203 

Gerente de Negócios ou 

Gerente Geral 

40 3,529 

Tesoureiro ou Gerente 

de Módulo 

20 3,402 

Caixa Executivo 41 2,916 

Analista 10 2,994 

Outro 18 3,042 

Valores Éticos 

Escriturário ou técnico 

bancário 

156 2,485 

0,024 0,001 

Assistente 67 2,365 

Gerente de carteira 

(gerência média) 

125 2,784 

Gerente de cliente de 

Alta renda 

10 2,870 

Gerente de Negócios ou 
Gerente Geral 

40 2,925 

Tesoureiro ou Gerente 

de Módulo 

20 2,697 

Caixa Executivo 41 2,418 

Analista 10 2,425 

Outro 18 2,572 

Comprometimento 

Escriturário ou técnico 

bancário 

156 1,561 

0,281 0,001 

Assistente 67 1,510 

Gerente de carteira 

(gerência média) 

125 1,723 

Gerente de cliente de 

Alta renda 

10 1,812 

Gerente de Negócios ou 

Gerente Geral 

40 1,943 

Tesoureiro ou Gerente 

de Módulo 

20 1,883 

Caixa Executivo 41 1,595 

Analista 10 1,578 

Outro 18 1,668 

PRSC 

Escriturário ou técnico 

bancário 

156 3,012 

0,019 0,001 

Assistente 67 2,816 

Gerente de carteira 

(gerência média) 

125 3,246 

Gerente de cliente de 

Alta renda 

10 3,269 

Gerente de Negócios ou 
Gerente Geral 

40 3,597 

Tesoureiro ou Gerente 

de Módulo 

20 3,504 

Caixa Executivo 41 2,935 

Analista 10 3,148 

Outro 18 3,046 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A análise da Tabela 40 demonstra que há diferenças estatisticamente significantes 

para os diferentes cargos pesquisados. Para a investigação dessa diferença entre as funções, 

foi realizado o teste post hoc de Bonferroni. O teste de Bonferroni demonstrou diferenças 

estatisticamente significantes a um p de 0,05 entre:  

– Escriturário e técnico bancário Vs Gerente de carteira para ST, VEC e CO. 

Gerentes de carteira apresentam melhores índices nesses construtos; 

– Escriturário e técnico bancário Vs Gerente de Negócios ou Gerente Geral para 

ST, VEC, CO e PRSC. Gerente de Negócios ou Gerente Geral apresentam melhores índices 

nesses construtos; 

– Escriturário e técnico bancário Vs Tesoureiro ou Gerente de Módulo para ST, 

CO e PRSC. Tesoureiro ou Gerente de Módulo apresentam melhores índices nesses 

construtos; 

– Assistente Vs Gerente de carteira para ST, VEC, CO e PRSC. Gerente de 

carteira apresentam melhores índices nesses construtos; 

– Assistente Vs Gerente de Negócios ou Gerente Geral para ST, VEC, CO e 

PRSC. Gerente de Negócios ou Gerente Geral apresentam melhores índices nesses construtos; 

– Assistente Vs Tesoureiro ou Gerente de Módulo para ST, CO e PRSC. 

Tesoureiro ou Gerente de Módulo apresentam melhores índices nesses construtos; 

– Gerente de carteira Vs Caixa Executivo para VEC, onde o Gerente de carteira 

apresenta melhor índice nesse construto; 

– Gerente de carteira Vs Gerente de Negócios ou Gerente Geral para CO, onde 

Gerente de Negócios ou Gerente Geral apresenta melhor índice nesse construto; 

– Gerente de Negócios ou Gerente Geral Vs Caixa Executivo para ST, VEC, CO e 

PRSC, onde Gerente de Negócios ou Gerente Geral apresenta melhores índices nesses 

construtos; 

– Tesoureiro ou Gerente de Módulo Vs Caixa Executivo para CO, onde 

Tesoureiro ou Gerente de Módulo apresenta melhor índice nesse construto;  
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Quanto ao fato de o funcionário possuir filhos, também foi realizado um teste de 

média, conforme Tabela 41. 

Tabela 41 – Teste de média em relação ao funcionário ter filho. 

Construto Possui filhos? N Média Sig. Levene Sig. Teste T. 

Satisfação 
Sim 309 3,119 

0,711 0,001 
Não 175 2,921 

Valores Éticos 
Sim 309 2,659 

0,472 0,006 
Não 175 2,489 

Comprometimento 
Sim 309 1,704 

0,954 0,001 
Não 175 1,559 

PRSC 
Sim 309 3,201 

0,448 0,001 
Não 175 2,971 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao fato de o funcionário possuir, verifica-se, através da Tabela 41, que 

os funcionários que possuem filhos apresentam melhores índices de ST, VEC, CO e PRSC. 

Essa diferença é estatisticamente significante. 

Os resultados da ANOVA e do teste T apontam para a necessidade de avaliar 

como as interações se manifestam entre os grupos, para isso, utilizou-se a árvore de regressão 

(algoritmo CRT – Classification and regression trees). As principais características de nós 

terminais foram obtidas e a árvore de regressão foi desenvolvida com os quatro construtos 

base dessa pesquisa como variável a ser analisada e com as seguintes variáveis 

sociodemográficas: cidade em que trabalha; possui filhos; cargo; tempo de empresa; renda; 

escolaridade; voluntariado; local em que trabalha; estado civil; sexo: e idade.  A Figura 26 

apresenta a árvore de regressão para a satisfação no trabalho. 

Ao se observar a figura 26, verifica-se que o nó terminal 12 apresenta a menor 

nível de ST, com uma média de 2,677. Nele estão contidos escriturários, técnicos bancários, 

assistentes, caixa executivo, analista e outros que tem mais que 2,5 anos de empresa; com 

idade maior que 42,5 anos; e trabalham na capital. O nó 5 apresenta aqueles funcionários com 

maior índice de satisfação, com uma média de 3,642. Esse nó é composto por gerentes de 

negócios, gerente geral, gerente de carteira, tesoureiro, gerente de módulo, gerente de cliente 

de alta renda que ganham acima de 14 salários mínimos (R$ 11.032,94). Interessante notar 

que 25,3% da amostra estão no nó 12, o que apresenta os funcionários mais insatisfeitos, que 

são aqueles que tem mais perspectivas em sair da empresa, pois estão no início da carreira e 

podem vislumbrar trabalhar em outra empresa. Por outro lado, o nó que apresenta o maior 

índice de satisfação é composto por funcionários que estão em cargos mais altos e recebem os 

maiores salários.  
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Figura 26 – Árvore de regressão da ST 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A estimativa do risco da amostra de modelação foi de 0,322 e a estimativa do 

risco da amostra de validação foi de 0,371. A proximidade destes valores sugere que o 

overfiting não ocorreu. A árvore de regressão fornece informações sobre quais variáveis 

exercem maior influência na ST. O cargo, com uma importância normalizada de 100%, é a 

característica que tem a maior influência sobre a ST. Cargo é mais importante do que a renda 

(88,4%), idade (70,3%), tempo de empresa (65,7%), possui filhos (21,2%), mora na capital 

(14,0%) e é voluntário (11,6%). A Figura 27 demonstra a árvore de regressão para a os 

valores éticos corporativos. 
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Figura 27 – Árvore de regressão dos VEC. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O nó terminal de maior média de percepção de valores éticos é o nó 5 (3,010), que 

incluem gerentes de negócios, gerente geral, gerente de carteira, tesoureiro, gerente de 

módulo, gerente de cliente de alta renda que ganham acima de 14 salários mínimos (R$ 

11.032,94). Ressalta-se que essa é mesma subdivisão do nó que apresenta os maiores níveis 

de satisfação no trabalho. O menor nível médio de percepção de VEC é registrado no nó 

terminal 4 (2,401), que engloba escriturários, técnicos bancários, assistentes, caixa executivo, 

analista e outros que tem mais que 2,5 anos de empresa.  
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A estimativa do risco da amostra de modelação foi de 0,377 e a estimativa do 

risco da amostra de validação foi de 0,407. A proximidade destes valores sugere que o 

overfiting não ocorreu. A árvore de regressão fornece informações sobre quais variáveis 

exercem maior influência na VEC. O cargo, com uma importância normalizada de 100%, é a 

característica pessoal que tem a maior influência sobre a VEC. Cargo é mais importante do 

que o renda (63,3%), tempo de empresa (54,0%), idade (43,9%) e possui filhos (22,7). A 

Figura 28 demonstra a árvore de regressão para o comprometimento organizacional.  

Figura 28 – Árvore de regressão do CO. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Árvore de regressão demonstram que nó 6 representa os funcionários com o maior 

nível de comprometimento (1,898). Esses funcionários mais comprometidos são os gerentes 

de negócios, gerente geral, gerente de carteira, tesoureiro, gerente de módulo, gerente de 

cliente de alta renda com mais de 17,5 anos de empresa. O menor nível de comprometimento 

está no nó 7  (1,470), que contém escriturários, técnicos bancários, assistentes, caixa 

executivo, analista e outros com mais de 2 anos e meio de empresa e menor que 39,5 anos de 

idade. Ressalta-se a inversão da influencia do tempo de empresa nos diferentes cargos: nos 

cargos mais altos, os que possuem mais tempo de empresa apresentam maior 

comprometimento; nos menores cargos acontece o inverso, os que possuem menor tempo de 

empresa apresentam maior comprometimento.  

A estimativa do risco da amostra de modelação foi de 0,119 e a estimativa do 

risco da amostra de validação foi de 0,137. A proximidade destes valores sugere que o 

overfiting não ocorreu. A árvore de regressão fornece informações sobre quais variáveis 

exercem maior influência na CO. O cargo, com uma importância normalizada de 100%, é a 

característica que tem a maior influência sobre o CO. Cargo é mais importante do que idade 

(95,4%%), tempo de empresa (86,8%), renda (73,0%), possui filhos (46,5%), e é voluntário 

(22,9%). A Figura 29 demonstra a árvore de regressão para a PRSC.  
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Figura 29 – Árvore de regressão da PRSC. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Figura 29 evidencia que o nó 5 apresenta o maior nível de PRSC (3,692). Nesse 

nó estão os gerentes de negócios e gerente geral com mais de 14,5 anos de empresa. O menor 

nível de PRSC está no nó 1  (2,963), que computa escriturários, técnicos bancários, 

assistentes, caixa executivo, analista e outros. Ressalta-se que o nó 1 se demonstrou vastante 

homogêneo, não possibilitando divisões.  

A estimativa do risco da amostra de modelação foi de 0,390 e a estimativa do 

risco da amostra de validação foi de 0,418. A proximidade destes valores sugere que o 

overfiting não ocorreu. A árvore de regressão fornece informações sobre quais variáveis 
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exercem maior influência na PRSC. O cargo, com uma importância normalizada de 100%, é a 

característica que tem a maior influência sobre a PRSC. Cargo é mais importante do que o 

renda (70,3%), idade (58,1%), tempo de empresa (50,7%), possui filhos (28,7%), e é 

voluntário (27,0%). A Figura 27 demonstra a árvore de regressão para a os valores éticos 

corporativos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Responsabilidade Social Corporativa pode ser uma vantagem competitiva das 

empresas no mercado. Porém os estudos focaram em demasia o mercado consumidor e 

deixaram de lado o público interno. Essa lacuna foi base desse trabalho que investiga quais os 

efeitos da percepção de RSC e os valores éticos corporativos no comprometimento e 

satisfação dos funcionários de um banco do Ceará.  O setor bancário foi o escolhido por ser 

reconhecidamente um setor que reforça a imagem de socialmente responsável. 

6.1 Discussão dos resultados 

Este trabalho avaliou se a percepção que os empregados têm das práticas de RSC 

e dos valores éticos nas empresas em que trabalham influencia o comprometimento e 

satisfação no trabalho destes. O estudo foi realizado em uma amostra de 552 empregados. 

A estatística descritiva caracterizou a amostra, demonstrando a predominância de 

homens, casados ou com união estável, com formação superior, sindicalizados que trabalham 

em agência. 

Ao verificar a avaliação das médias atribuídas pelos empregados para os 

construtos do estudo, percebeu-se que o comprometimento normativo, àquele que reflete um 

sentimento de obrigação em continuar na organização, obteve a menor média entre todos os 

fatores. O segundo menor é a satisfação com salário e o terceiro, satisfação com promoções. 

Os fatores que obtiveram melhor avaliação foi a percepção de RSC voltada para o governo, 

satisfação com colegas de trabalho e satisfação com a chefia. 

Entre os componentes de comprometimentos, o que apresenta a melhor média 

apesar de não ser alta, é comprometimento afetivo. Em um índice que varia entre 1 e 5, a 

média obtida foi 3,25, um pouco mais da metade. O Componente afetivo refere-se à ligação 

emocional, a identificação e o envolvimento do empregado com a organização. Logo, os 

funcionários estão propensos a ficar na organização mais pela ligação emocional, do que por 

uma obrigação ou pelos custos associados a uma possível saída.  

Em relação à satisfação no trabalho, verifica-se uma maior satisfação por parte 

dos funcionários com colegas de trabalho e com a chefia, ambos com uma média maior que 

3,5. A satisfação com a natureza do trabalho foi a terceira melhor avaliada, obtendo uma 

média de 3,20. A satisfação com o salário e com as promoções foram as duas piores, 

obtiveram médias inferiores ao centro da escala. Vale ressaltar que o banco X realizou uma 

pesquisa de satisfação em 2014 que indicou um bom índice de ST entre seus funcionários. No 
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entanto, os resultados apresentados no relatório anual de 2014 foram genéricos, o que torna 

impossível um paralelo entre as pesquisas. 

No que concerne aos VEC, verifica-se uma média acima do centro da escala, o 

que configura uma boa avaliação dos empregados quanto aos comportamentos éticos na 

empresa. Esse resultado era esperado, pois conforme relatório anual (2014) do banco X, 31% 

de seus funcionários realizaram treinamentos em 2014 sobre o tema, totalizando uma média 

de 13,7 horas entre os funcionários treinados. 

No que diz respeito à percepção de práticas de RSC, observa-se uma ótima 

avaliação dos empregados com as práticas ligadas ao governo, uma boa avaliação às práticas 

voltadas para o governo e sociedade e uma razoável avaliação com as práticas voltadas para 

os empregados. Esse tema foi bastante abordado nos treinamentos dos funcionários em 2014, 

já que 38,8% do corpo funcional realizou treinamento na área, o que totalizou uma média de 

21 horas entre os funcionários treinados. 

Ao analisar as médias de todos os fatores estudados, depreende-se que os 

funcionários avaliaram o banco X como uma organização engajada com as práticas de RSC, 

em especial para o governo, sociedade e meio ambiente. No entanto a organização dá menos 

importância às práticas voltadas para os empregados. Também se percebe que o banco X 

transmite valores e comportamentos éticos para seus empregados. Esses funcionários estão 

mais satisfeitos com seus companheiros (colegas e chefia) e menos satisfeitos com as políticas 

de RH do banco de salário e promoções. Percebe-se ainda que os funcionários estão mais 

propensos a permanecer no banco por razões emocionais. 

Esse estudo utilizou como instrumentos de coleta as escalas de Turker (2009a) 

para a aferição da percepção de RSC, Hunt et al. (1989) para medir valores éticos 

corporativos, Cellucci e DeVries (1978 apud VITELL; DAVIS, 1990) para aferir a satisfação 

no trabalho, Meyer, Allen e Smith (1993) para avaliar o comprometimento organizacional. 

As escalas utilizadas foram validadas com algumas alterações. A escala de 

comprometimento organizacional não seguiu o enquadramento teórico de três fatores na AFE. 

O componente instrumental, no modelo final, foi dividido em dois componentes que foram 

denominados: baixas alternativas e alto sacrifício. Essa divisão fatorial corrobora com os 

estudos de Gonzáles e Guillén (2008), Rego (2003) e Iverson e Buttigieg (1999). Na AFE 

foram excluídos 5 itens, 2 do componente normativo, 1 do instrumental e 2 do afetivo. Os 

índices de qualidade de ajustamento do modelo foram satisfatórios na AFC. Foi verificado um 
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fator de 2ª ordem, denominado Comprometimento organizacional, resultado da saturação dos 

quatro componentes citados. Os índices de qualidade de ajustamento do modelo de 2ª ordem 

revelaram um bom ajuste. No modelo final os itens CI1 e CN1, pois o erro ligado a essas 

variáveis estava relacionado com vários outros erros. 

A escala dos valores éticos corporativos teve a exclusão do item ET1, na AFE, 

devido a sua carga fatorial ser menor que 0,5, porém os demais itens se aglutinaram em um 

fator conforme a teoria. Na AFC o item ET2 apresentou um peso um peso fatorial 

estandardizado menor que 0,5, o que indicaria a sua retirada. No entanto, optou-se por não 

retirar esse item devido aos poucos itens desse único construto. Essa decisão mostrou-se 

acertada, pois no modelo final o item ET2 apresentou um peso fatorial estandardizado de 

0,56. Logo, esse item não piorou o modelo final. Os índices de ajustamento da AFC dos VEC 

foram ótimos, bons e sofríveis.  

A AFE da escala de Satisfação no trabalho apresentou quatro fatores. Foram 

excluídos cinco itens da análise e os fatores satisfação com chefia e satisfação com colegas se 

fundiram. Tal junção é de fácil compreensão, já que ambas as categorias tratam de colegas do 

trabalho. Na AFC foi excluído mais um item. Os índices de ajustamento apresentaram bons e 

aceitáveis ajustamentos. Também foi verificado um fator de 2ª ordem, denominado Satisfação 

no trabalho, resultado da saturação dos quatro componentes citados. O modelo com a variável 

latente de 2ª ordem também apresentou índice bons e aceitáveis. 

A AFE da escala de percepção de PRSC indicou a presença três fatores e a 

exclusão de 2 itens. A diferença fatorial para a escala original foi a fusão dos fatores práticas 

de RSC voltadas para o empregado e práticas de RSC voltadas para o cliente. Tal fato é 

interessante, e merece uma atenção especial. Andrade, Gosling e Lima (2011, p.179) citam 

que o relacionamento entre os bancos e esses públicos tem similaridades: “os bancos não 

demonstram uma preocupação real com esses públicos, mas sim uma relação unilateral de 

ganho”. No entanto, não se pode atrelar essa afirmação ao resultado encontrado, recomenda-

se uma pesquisa, de preferência qualitativa, para justificar essa similaridade. 

A AFC da escala de percepção de PRSC apresentou bons índices de ajustamento 

para o modelo de 1ª ordem e para o modelo de 2ª ordem. Não houve alterações no modelo 

final. 
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 Após a validação das escalas foram construídos dois modelos de equações 

estruturais a fim de responder aos objetivos do estudo. Todas as escalas apresentaram 

confiabilidade composta, validade discriminante e validade convergente. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a influência da percepção de práticas 

de responsabilidade social Corporativa e dos Valores Éticos Coorporativos na Satisfação no 

Trabalho e no Comprometimento Organizacional dos funcionários em um banco do estado do 

Ceará. O modelo final cumpriu esse objetivo ao realçar as relações estatisticamente 

significantes entre os construtos. 

Quanto ao alcance dos objetivos específicos, o primeiro objetivo específico, que é 

investigar a influência dos valores éticos corporativos na satisfação no trabalho, foi alcançado 

através do modelo de equações estruturais. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto 

objetivos específicos também foram alcançados com o modelo de equações estruturais que 

evidenciou as relações estatisticamente significantes entre os construtos. O sétimo objetivo 

específico, que busca avaliar a influência das variáveis sociodemográficas na percepção de 

práticas de responsabilidade social corporativa, no comprometimento organizacional, na 

percepção de valores éticos corporativos e na satisfação no trabalho, também foi alcançado 

com os testes ANOVA, Correlação de Pearson e Spearman, Teste T e árvore de regressão. 

6.2 Hipóteses da pesquisa 

A partir da pergunta de pesquisa foram formuladas sete hipóteses de pesquisa. 

Algumas foram confirmadas e outras refutadas.  

A primeira hipótese traçada é que os valores éticos corporativos influenciam 

positivamente a satisfação no trabalho. Essa hipótese foi confirmada em parte, já que foi 

encontrado um efeito, mediado pela percepção de RSC, positivo e significativo dos valores 

éticos na satisfação no trabalho, o que configura um efeito indireto. Esse resultado confirma 

os achados encontrados por Valentine e Fleischman (2008a). Salienta-se que os demais 

estudos anteriores (TZINER et al. 2011; VISWESVARAN;  DESHPANDE, 1996; KOH; 

BOO, 2001; VITELL;  DAVIS, 1990; DESHPANDE, 1996; VISWESVARAN; 

DESHPANDE; JOSEPH, 1998) encontraram um relacionamento direto, positivo e 

significante entre Valores Éticos corporativos e Satisfação no trabalho. No entanto, esses 

estudos não abordavam o construto percepção de RSC. 

A segunda hipótese afirma os valores éticos corporativos influenciam 

positivamente o comprometimento organizacional. Essa hipótese também foi confirmada em 
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parte, pois não foi verificado um relacionamento direto, como traçado na hipótese. No 

entanto, foi encontrado um efeito indireto, significativo e positivo do construto Valores Éticos 

Corporativos no Comprometimento Organizacional mediado pela Percepção de RSC. Estudos 

anteriores evidenciaram uma influencia positiva da percepção de ética no CO (VALENTINE; 

GODKIN; LUCERO, 2002; FRITZ; ARNETT; CONKEL, 1999; VALENTINE; BARNETT, 

2003; HUNT et al, 1989; TSAI; HUANG, 2007; SCHWEPKER JR., 2001;  TREVIÑO; 

BUTTERFIEL; MCCABE, 1998), contudo não consideraram no modelo a mediação da 

percepção de RSC. Dessa maneira os achados desta pesquisa não só confirma os resultados 

dos autores citados, como expande o campo de análise da relação percepção de ética e CO 

adicionando o efeito mediador da percepção de RSC. 

A terceira hipótese refere-se a influencia positiva dos valores éticos corporativos 

na percepção de práticas de responsabilidade social corporativa dos funcionários, foi 

confirmada. Esse resultado corroborou com os achados de Valentine e Fleischman (2008a) e 

Valentine e Fleischman (2008b). 

A quarta hipótese deste estudo, que é baseada nos estudos de Souza e Laros 

(2010), Bashir, Hassan e Cheema (2012), Valentine e Fleischman (2008a), e Lee et al (2013), 

afirma que a percepção de RSC influencia positivamente na satisfação no trabalho. Relação 

confirmada nesta pesquisa.  

A quinta hipótese deste estudo, a qual declara que a percepção de PRSC 

influencia positivamente o CO, foi confirmada. Esse achado corrobora com estudos anteriores 

(Brammer, Millington e Rayton (2007); Choi e Yu (2014); Ali et al. (2010); Queiroz (2014); 

Turker (2009b); Peterson (2004); Mortati (2009)) 

Na sexta hipótese delineada tem-se a correlação positiva entre satisfação no 

trabalho e CO. A Figura 22 demonstrou que a correlação entre os construtos é de 0,86. Esses 

resultados corroborou com estudos anteriores (MEYER et al. 2002; MATHIEU; ZAJAC, 

1990; SIQUEIRA; GOMIDE Jr., 2004). 

A sétima hipótese defende que funcionários envolvidos diretamente com ações 

sociais da empresa têm maiores níveis de satisfação no trabalho, percepção de PRSC e CO. 

Os resultados dos testes T evidenciaram a confirmação parcial dessa hipótese, pois não foi 

encontrado diferenças estatisticamente significantes para os VEC. 

Destarte que o fato de os funcionários respondentes considerarem que o banco em 

que trabalham tenha comportamentos éticos entre seus funcionários e seja socialmente 
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responsável, preocupando-se com questões que vão além das econômicas, influencia 

positivamente a satisfação do trabalho e o comprometimento organizacional dos respondentes. 

Ou seja, os VEC influenciam positivamente na percepção de PRSC, que por sua vez, 

influencia positivamente a ST e o CO. O Quadro 11 demonstra um resumo sobre a 

confirmação ou negação das hipóteses. 

Quadro 11 – Confirmação das hipóteses da pesquisa. 

Hipótese Confirmação da hipótese 

H1. Os valores éticos corporativos influenciam positivamente a 
satisfação do trabalho 

Confirmada em parte 

H2. Os valores éticos corporativos influenciam positivamente o 

comprometimento organizacional 
Confirmada em parte 

H3. Os valores éticos corporativos influenciam positivamente na 

percepção de RSC dos funcionários 
Confirmada 

H4. A percepção de RSC influencia positivamente na satisfação no 

trabalho 
Confirmada 

H5. A percepção de RSC influencia positivamente o CO Confirmada 

H6. Existe uma correlação positiva entre satisfação no trabalho e 

CO 
Confirmada 

H7. Funcionários envolvidos diretamente com ações sociais da 

empresa têm maiores níveis de satisfação no trabalho, percepção de 

RSC e CO 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

6.3 Implicações acadêmicas e gerenciais 

Como implicações acadêmicas deste estudo, destaca-se a validação das escalas de 

Turker (2009a) que mede a percepção de RSC; Hunt et al. (1989) que mede os valores éticos 

corporativos; Cellucci e DeVries (1978 apud VITELL; DAVIS, 1990) que afere a satisfação 

no trabalho; e de Meyer, Allen e Smith (1993) que avalia o comprometimento organizacional. 

Essas escalas foram confirmadas com poucas alterações, o que permitiu a alcance dos 

objetivos da pesquisa. 

A mediação da percepção de práticas de RSC, na relação valores éticos 

corporativos com comprometimento organizacional e valores éticos corporativos com 

satisfação foi uma relevante contribuição acadêmica, visto que poucos estudos 

(VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a) trabalhou VEC, PRSC e SAT e obteve o mesmo 

resultado e não se encontrou estudo que utilizou os construtos VEC, PRSC e CO. Logo, uma 

relação significante e pouco estudada foi evidenciada.  

Outra implicação importante foi a análise das variáveis demográficas nos 

construtos abordados. Satisfação no trabalho, comprometimento e percepção de RSC 

apresentaram resultados similares ao se verificar as influencias das variáveis demográficas. 
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Ao analisar o método CART verifica-se que as características pessoais cargo, renda, idade e 

tempo de empresa são as variáveis que mais influenciam os construtos ST, VEC, CO e PRSC. 

Os resultados mostraram que idade e tempo de empresa estão fracamente e 

positivamente correlacionados com os construtos ST, VEC, CO e PRSC. Apresentaram 

índices médios maiores e significantes na ST, CO e PRSC: homens, em relação às mulheres; 

sindicalizados, à não sindicalizados; residentes na capital, em relação aos que moram nas 

demais cidades do estado. Ao se comparar solteiros e casados, os casados avaliaram melhor 

os construtos PRSC, CO e VEC. Vale ressaltar que aqueles que não possuem filhos e aqueles 

mais propensos em aderir à greve apresentaram piores médias nos quatro construtos. O cargo 

foi a variável sociodemográfica que mais influenciou as médias dos construtos, em que 

funcionários que ocupavam cargos mais altos apresentaram índices médios maiores. 

O que torna as implicações acadêmicas mais relevantes é o fato da pesquisa ter 

tido uma grande amostra (552 funcionários que representam 22% da população) e ter sido 

realizada com muitos construtos se comparado com outras pesquisas do campo. Assim, essa 

pesquisa pode se torna referência de outras pesquisas acadêmicas em estudos da área. 

Em relação às implicações organizacionais deste estudo, os resultados revelam 

que a adesão da empresa ao comportamento ético e socialmente responsável afeta 

positivamente a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional dos funcionários. 

Logo, os investimentos de empresas que querem manter seus funcionários comprometidos e 

satisfeitos, devem dar importância à elaboração e disseminação efetiva de um código de ética, 

bem como à adesão de práticas de RSC.  

Para o desenvolvimento de uma cultura de valores éticos na organização, é 

importante que o sistema de recompensas financeiras, como remuneração e promoção, e não 

financeiras, como desenvolvimento e reconhecimento, levem em consideração o alinhamento 

do funcionário ao código de ética da organização e que esse documento leve em consideração 

aos anseios dos diferentes stakeholders (VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a). Por 

exemplo, muitas organizações se baseiam apenas nos resultados alcançados para definir 

promoções e remunerações de seus empregados, negligenciando como esses resultados foram 

atingidos. No sistema bancário isso é particularmente importante, pois, além dessas 

instituições não promoverem o uso responsável de seus produtos, é grande o número de 

denúncias no PROCON contra bancos (ANDRADE; GOSLING; LIMA, 2011).   
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Outro item importante para o desenvolvimento de uma cultura de valores éticos na 

organização é o sistema de punições. É preciso que o funcionário adquira a percepção de que 

não compensa infringir o código de ética, pois se o mesmo for pego, haverá uma justa punição 

por conta da transgressão. Assim o ganho que a violação traz, pode ser menor que a punição 

que ela pode causar. 

O treinamento e desenvolvimento é outra ferramenta que pode alinhar os 

funcionários aos valores éticos corporativos, pois eles podem esclarecer, explicar e reforçar a 

cultura ética para os funcionários (VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008a; CHOI; YU, 2014; 

VALENTINE; FLEISCHMAN, 2008b). 

A avaliação de desempenho pode ser utilizada como ferramenta para o 

desenvolvimento e manutenção de uma cultura de valores éticos corporativos, pois, se esse 

sistema se basear exclusivamente em resultados financeiros, os funcionários serão 

incentivados a tomar ações que visem o ganho individual, o que pode levar a uma infração ao 

código de ética da empresa (CHEN et al., 1997). Logo, a avaliação de desempenho deve levar 

em consideração a o alinhamento do funcionário à ética da organização. 

Destarte que os processos sistemas de punição e recompensas, treinamento e 

desenvolvimento e avaliação de desempenho, incluídos na gestão de pessoas, tem papel 

fundamental para o desenvolvimento, condução e manutenção dos valores éticos empresarial. 

Ressalta-se que a percepção de VEC e PRSC afeta positivamente a ST e CO. Logo, além de 

ter práticas de RSC e comportamento ético de seus funcionários, as empresas precisam 

disseminar essas ações entre seus empregados. Assim, a comunicação interna também tem 

papel fundamental na organização. 

A adesão do funcionário às práticas de RSC da empresa é outro ponto relevante. 

Desenvolver, disseminar e pôr em pratica programas de voluntariado na organização 

influencia positivamente a ST e CO dos funcionários, atitudes que podem gerar vantagem 

competitiva na empresa, pois ajudam a manter talentos. Logo, os gestores empresariais devem 

promover e incentivar a participação voluntária de seus funcionários a PRSC. 

 Um ponto importante a destacar, é a influencia indireta da percepção de valores 

éticos corporativos na satisfação e CO mediada pela percepção de RSC. Isso evidência que a 

percepção de PRSC, que nessa pesquisa trata de ações mais da empresa, é diretamente 

influenciada pelos comportamentos éticos praticados e percebidos pelos funcionários. Logo, 

para seus funcionários, a aparência de empresa socialmente responsável passa pela percepção 
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de empresa ser ética. Fato que deve ser considerado tanto em empresas que já estão inseridas 

na PRSC, como aquela que vão se inserir: as ações internas, comportamento ético de seus 

funcionários, devem preceder as ações externas, práticas de RSC. 

6.3 Limitações do estudo 

A seção de limitação do estudo tem o objetivo de evidenciar questões que devem 

ser levadas em consideração ao interpretar os resultados. A evidência dessas questões não tem 

o objetivo de desqualificar esse estudo e sim servir como base para novas pesquisas, para que 

elas possam agir sobre as limitações, melhorando os resultados de futuras pesquisas, 

colaborando para o desenvolvimento do campo. 

Como limitação desta pesquisa tem-se a representatividade da amostra, pois os 

respondentes foram escolhidos por conveniência e acessibilidade, o que limita a capacidade 

de generalização dos resultados. O recomendado, para uma representação da população, seria 

uma amostra probabilística, em que todos os elementos da população teriam a mesma 

probabilidade de compor a amostra. Contudo a amostra teve um número alto suficiente para 

poder rodar o modelo de equações estruturais e atingir o objetivo da pesquisa. Também é um 

fator limitante o fato desta pesquisa ser um estudo de caso, ou seja, uma única empresa do 

setor. O estudo seria mais representativo do setor se abrangesse mais bancos. 

A presença de muitos outliers pode ser considerado um fator limitante, pois 

10,8% da amostra foi constituída por outliers. Esse número alto pode ter ocorrido devido a 

maneira pela qual foi aplicado o instrumento de coleta: questionários auto preenchidos. Esse 

método retira o controle da qualidade das respostas pelo pesquisador, o que pode ter ajudado 

no aparecimento dos outliers. Logo, o método de aplicação, questionários auto preenchidos, 

também é considerada uma limitação.  

Outra limitação da pesquisa é o método utilizado. A survey tem a vantagem de 

possibilitar um maior número de respondentes, porém tem a desvantagem de não ser tão 

profunda quanto uma pesquisa qualitativa. Outro limitador da survey é que ela é um método 

concentrado a um recorte de opinião no tempo, não verificando processos em andamento ou 

mudanças. 

Apesar de se ter garantido o sigilo das informações prestadas pelos funcionários, a 

aplicação do questionário diretamente na organização, pode enviesar as respostas dos 

entrevistados, pois a falta de confiança dos participantes na confidencialidade da informação 
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apresentada, pode reduzir a veracidade das respostas, levando-os a dar respostas 

organizacionalmente mais aceitas.  

Importante citar que o modelo de equações estruturais não pode assegurar uma 

relação de causa e efeito, pode apenas fornecer evidências que o modelo suporta a teoria da 

causalidade. Conforme Marôco (2010) as condições para assegurar relação de causa e efeito, 

são isolamento, ausência de efeito quando não existe causa; associação, forte associação entre 

causa e resposta com ordem temporal; e direção, relação observada da causa para o efeito.  

6.4 Agenda para futuras pesquisas 

A partir dos resultados apresentados, sugerem-se pesquisas futuras sobre os temas 

percepção de RSC, valores éticos corporativos, satisfação e comprometimento organizacional 

acrescentando ao método survey um método qualitativo, em uma proposta de métodos mistos. 

Esse método qualitativo poderia ser entrevistas em profundidade com funcionários do setor de 

RH, gerentes ou grupos focais, aprofundando as questões sobre possíveis fatores 

determinantes das variáveis envolvidas, ajudando a explicar os principais resultados na 

pesquisa quantitativa. Também se sugere realizar experimentos com os funcionários, para 

buscar evidências e testar a causalidade das relações propostas. 

Futuras pesquisas podem explorar ainda os temas percepção de RSC, valores 

éticos corporativos, satisfação e comprometimento organizacional abordando outras empresas 

do campo, bem como outros setores. Trabalhos longitudinais também é uma boa opção, pois 

podem ajudar a verificar relações de causa e efeito.  

Outro ponto importante seria replicar este estudo em uma população maior, a 

nível nacional, em uma amostra probabilística. Também seria interessante adicionar mais 

variáveis na análise, stress, por exemplo. 
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APÊNDICE 1 – Instrumento de Coleta do pré-teste 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, 

ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Prezado (a), esta pesquisa foi elaborada por um estudante do PPAC-UFC, como 

requisito para a obtenção do título de mestre. O intuito da pesquisa foi investigar a percepção 

dos funcionários a cerca da responsabilidade corporativa, satisfação no trabalho e 

comprometimento organizacional das empresas em que trabalham. 

É garantido o total sigilo das informações contidas no questionário. As mesmas serão 

utilizadas somente para fins acadêmicos. Não existe resposta certa ou errada. Por favor, 

seja o mais sincero possível nas suas respostas. 

Obrigado pela sua participação.ASSERTIVAS 

1= Discordo Totalmente = Muito Baixo; 2 = Discordo = Baixo; 3= Nem Concordo, Nem 

Discordo = Médio; 4 = Concordo = Alto ; 5= Concordo Totalmente = Muito Alto 

 

Assinale o seu grau de concordância/discordância em relação a cada 

afirmação: 

Discordo           Concordo 

Totalmente    Totalmente                               

1 2 3 4 5 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

1. Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira nesta 

organização.  

     

2. Eu sinto como se os problemas da organização fossem meus.       

3. Eu tenho um forte sentimento de “pertencimento” à minha organização.      

4. Eu me sinto “emocionalmente ligado” a esta organização.      

5. Eu me sinto como “parte da família” na minha organização.      

6. Esta organização tem um grande significado pessoal para mim.       

7. Neste momento, ficar nesta organização é uma questão de necessidade, 

tanto quanto desejo.  

     

8. Seria muito difícil para mim deixar minha organização agora, mesmo se eu 

quisesse.  

     

9. Se eu decidisse deixar esta organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada.  

     

10.  Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização.       

11. Se eu já não tivesse me dedicado tanto a essa organização, eu poderia 

considerar trabalhar em outro lugar. 

     

12. Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas disponíveis. 

     

13. Eu sinto obrigação de permanecer nesta organização.      

14. Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar esta 

organização agora.  

     

15. Eu me sentiria culpado se deixasse esta organização agora.       

16. Esta organização merece minha lealdade.       

17. Eu não deixaria esta organização agora, porque tenho uma obrigação moral 

com as pessoas daqui.  

     

18. Eu devo muito a esta organização.       

19. Gerentes da minha empresa frequentemente se envolvem em 

comportamentos antiéticos.  

     

PERCEPÇÃO DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 
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20. Para ter sucesso nessa empresa, é necessário se comprometer com a ética.      

21. A alta gestão dessa empresa deixa bem claro que os comportamentos 

antiéticos não serão tolerados.  

     

22. Se um gerente dessa empresa teve um comportamento antiético que 

resultou em um ganho pessoal (e não da empresa), ele será prontamente 

repreendido.  

     

23. Se um gerente dessa empresa teve um comportamento antiético que 

resultou em um ganho da empresa (e não pessoal), ele será prontamente 

repreendido. 

     

Esta empresa...      

24. Participa de atividades que visam proteger e melhorar a qualidade do meio 

ambiente. 

     

25. Investe na criação de uma vida melhor para futuras gerações.      

26. Implementa programas ambientais para minimizar o seu impacto negativo 

sobre o meio ambiente. 

     

27. Busca o crescimento sustentável, considerando as gerações futuras.      

28. Apoia organizações não governamentais (ONGs) que trabalham na solução 

de problemas sociais e ambientais. 

     

29. Contribui com campanhas e projetos que promovem o bem-estar da 

sociedade. 

     

30. Incentiva seus funcionários a participar de atividades voluntárias.      

31. Tem uma política de encorajar os empregados a desenvolver suas 

competências e carreiras. 

     

32. Está preocupada com as necessidades e desejos dos funcionários.      

33. Implementa políticas flexíveis para garantir um bom equilíbrio entre a vida 

privada e o trabalho para seus funcionários. 

     

34. Toma decisões administrativas justas em relação aos empregados.      

35. Financia os empregados que queiram adquirir treinamento adicional.      

36. Respeita os direitos do consumidor, além das exigências legais.      

37. Fornece informações completas e precisas sobre seus produtos aos clientes.      

38. Dá grande importância à satisfação do cliente com a qualidade dos produtos 

e serviços. 

     

39. Paga seus impostos de forma regular e contínua.      

40. Cumpre completamente e prontamente a legislação.      

 

  No meu trabalho atual, sinto-me: As frases abaixo falam a respeito de alguns aspectos do seu 

trabalho atual. Marque a resposta que melhor representa o 

quanto você se sente satisfeito ou insatisfeito. 1=Totalmente 

insatisfeito; 2=Muito insatisfeito; 3= Insatisfeito; 4=Indiferente; 

5=Satisfeito; 6=Muito satisfeito; 7=Totalmente satisfeito. 

Totalmente                Totalmente 

Insatisfeito                     Satisfeito                               

1 2 3 4 5 6 7 

       41. Com o espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho 

       42. Com o número de vezes que já fui promovido nesta organização 

       43. Com o meu salário comparado com o quanto eu trabalho 

       44. Com o tipo de amizade que meus colegas demonstram por mim 

       45. Com o grau de interesse que minhas tarefas me despertam 

       46. Com o meu salário comparado à minha capacidade profissional 

       47. Com a maneira como esta organização realiza promoções de seu 

pessoal 

       48. Com a capacidade de meu trabalho absorver-me 

       49. Com as oportunidades de ser promovido nesta organização 

       50. Com o entendimento entre eu e meu chefe 

       51. Com o meu salário comparado aos meus esforços no trabalho 

       52. Com a maneira como meu chefe me trata 

       53. Com a variedade de tarefas que realizo 

       54. Com a confiança que eu posso ter em meus colegas de trabalho 

       55. Com a capacidade profissional do meu chefe 
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CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

56 – Idade:_______anos 
 

57 – Sexo: 
1. Masculino 

2. Feminino 

 

58 – Estado civil: 
1. Solteiro 

2. Casado / União Estável 

/ Mora com alguém 

3. Divorciado 

4. Viúvo 

 

59 – Em qual banco você 

trabalha? 

1. Banco do Brasil 

2. Caixa Econômica 
3. Itaú-Unibanco 
4. Santander 
5. Bradesco 
6. BNB 
7. HSBC 
8. Outro:___________________

__ 
 

60 – É sindicalizado? 
1. Sim 

2. Não 

 

61 – Você aderiu à greve 
este ano? 
1. Sim 

2. Não 

 

62 – Local em que trabalha: 

1. Agência 

2. Unidade de apoio 

3. Unidade Estratégica 

4. Outro:____________ 

 
63 – Participa de algum 

programa de 
voluntariado no 
Banco? 
1. Sim 

2. Não 

 

64 – Tempo de 

banco:______anos 

 

65 – Qual a sua renda? 

1. Até R$ 1.448,00 

2. R$ 1.448,01 - R$ 

2.896,00 

3. R$ 2.896,01 - R$ 

4.344,00  

4. R$ 4.344,01 - R$ 

6.120,00 

5. R$ 6.120,00 - R$ 

8.160,00  

6. R$ 6.120,00 - R$ 

8.160,00  

7. Acima de R$ 

8.160,00 

 

66 – Qual a sua 

escolaridade? 

(1) Fundamental ou 

menos 

(2) Médio 

(3) Superior Incompleto 

(4) Superior 

(5) Pós-Graduação 

Incompleta 

(6) Pós-Graduação 

completa 

 

67. Função: 
(1) Escriturário ou técnico 

bancário 

(2) Assistente 

(3) Gerente de carteira 

(gerência média) 

(4) Gerente de cliente de 

Alta renda 

(5) Gerente de Negócios ou 

Gerente Geral 

(6) Tesoureiro ou Gerente 

de Módulo 

(7) Caixa Executivo 

(8) Analista 

(9) Outro:______________

_ 

 

68. Possui Filhos? 
(1) Sim 

(2) Não 
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APÊNDICE 2 – Instrumento de Coleta  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 

CONTROLADORIA 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 

CONTABILIDADE 
 

Prezado (a), esta pesquisa foi elaborada por um estudante do PPAC-UFC, como requisito para 
a obtenção do título de mestre. O intuito da pesquisa foi investigar a percepção dos funcionários a 

cerca da responsabilidade corporativa, satisfação no trabalho e comprometimento organizacional das 

empresas em que trabalham. 

É garantido o total sigilo das informações contidas no questionário. As mesmas serão 
utilizadas somente para fins acadêmicos. Não existe resposta certa ou errada.  

Por favor, seja o mais sincero possível, obrigado. 

ASSERTIVAS 
1= Discordo Totalmente = Muito Baixo; 2 = Discordo = Baixo; 3= Nem Concordo, Nem Discordo = Médio; 

4 = Concordo = Alto ; 5= Concordo Totalmente = Muito Alto 
 

Assinale o seu grau de concordância/discordância em relação a cada 

afirmação: 

Discordo               

Concordo 

Totalmente         

Totalmente                               

1 2 3 4 5 

COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

1. Eu ficaria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira a este banco.       

2. Eu sinto como se os problemas deste banco fossem meus.       

3. Eu tenho um forte sentimento de “pertencimento” a este banco.      

4. Eu me sinto “emocionalmente ligado” a este banco.      

5. Eu me sinto como “parte da família” neste banco.      

6. Este banco tem um grande significado pessoal para mim.       

7. Neste momento, ficar neste banco é uma questão tanto de necessidade, 

quanto de desejo.  

     

8. Seria muito difícil para mim deixar esse banco agora, mesmo se eu 

quisesse.  

     

9. Se eu decidisse deixar este banco agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada.  

     

10. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse este banco.       

11. Se eu já não tivesse me dedicado tanto a este banco, eu poderia considerar 

trabalhar em outro lugar. 

     

12. Uma das poucas consequências negativas de deixar este banco seria a 

escassez de alternativas disponíveis. 

     

13. Eu sinto obrigação de permanecer neste banco.      

14. Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar este 

banco agora.  

     

15. Eu me sentiria culpado se deixasse este banco agora.       

16. Este banco merece minha lealdade.       

17. Eu não deixaria este banco agora, porque tenho uma obrigação moral com 

as pessoas daqui.  

     

18. Eu devo muito a este banco.       

SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

19. Meu trabalho é interessante.       

20. Sinto-me bem em relação à quantidade de responsabilidade em meu trabalho.       

21. Eu preferia estar realizando outro trabalho.       

http://www.ufc.br/portal


156 

 

 

22. Sinto-me realizado em executar o meu trabalho.      

23. Os gestores com quem trabalho me apoiam.      

24. Os gestores com quem trabalho são competentes.       

25. Meus supervisores me escutam.      

26. Os gestores me tratam de forma justa.      

27. As pessoas com quem eu trabalho me dão apoio suficiente.      

28. Neste banco, quando eu peço às pessoas para executarem um trabalho, ele é 

feito.  

     

29. Eu gosto de trabalhar com as pessoas deste banco.       

30. Neste banco, eu trabalho com pessoas responsáveis.       

31. Este banco paga melhor do que os concorrentes.       

32. Meu salário é adequado com as responsabilidades que tenho.       

33. Eu sou mal remunerado pelo o que eu faço.       

34. Meus benefícios são generosos.       

35. Eu gosto do critério pelo qual este banco promove seus funcionários.      

36. Promoções são frequentes neste banco.      

37. Se eu fizer um bom trabalho, eu provavelmente serei promovido.       

38. Estou satisfeito com a minha progressão neste banco.      

 1 2 3 4 5 

PERCEPÇÃO DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

39. Gerentes deste banco frequentemente se envolvem em comportamentos que 

eu considero antiéticos.  

     

40. Para ter sucesso neste banco, é necessário se comprometer com a ética.      

41. A alta gestão deste banco não deixa dúvidas que comportamentos antiéticos 

não serão tolerados pela direção.  

     

42. Se um(a) gerente deste banco tiver um comportamento antiético que resulte 

em um ganho pessoal, ele/ela será prontamente repreendido.  

     

43. Se um(a) gerente deste banco teve um comportamento antiético que 

resultou em um ganho corporativo, ele/ela será prontamente repreendido. 

     

Este banco... 

44. Participa de atividades que visam proteger e melhorar a qualidade do meio 

ambiente. 

     

45. Investe na criação de uma vida melhor para futuras gerações.      

46. Implementa programas ambientais para minimizar o seu impacto negativo 

sobre o meio ambiente. 

     

47. Busca o crescimento sustentável, considerando as gerações futuras.      

48. Apoia organizações não governamentais (ONGs) que trabalham na solução 

de problemas sociais e ambientais. 

     

49. Contribui com campanhas e projetos que promovem o bem-estar da 

sociedade. 

     

50. Incentiva seus funcionários a participar de atividades voluntárias.      

51. Tem uma política de encorajar os empregados a desenvolver suas 

competências e carreiras. 

     

52. Está preocupada com as necessidades e desejos dos funcionários.      

53. Implementa políticas flexíveis para garantir um bom equilíbrio entre a vida 

privada e o trabalho para seus funcionários. 

     

54. Toma decisões administrativas justas em relação aos empregados.      

55. Financia os empregados que queiram adquirir treinamento adicional.      

56. Respeita os direitos do consumidor, além das exigências legais.      

57. Fornece informações completas e precisas sobre seus produtos aos clientes.      

58. Dá grande importância à satisfação do cliente com a qualidade dos produtos 

e serviços. 

     

59. Paga seus impostos de forma regular e contínua.      

60. Cumpre completamente e prontamente a legislação.      

 

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 



56 – Idade:_______anos 

 

57 – Sexo: 
1. Masculino 

2. Feminino 

 

58 – Estado civil: 
1. Solteiro 

2. Casado / União Estável / 

Mora com alguém 

3. Divorciado 

4. Viúvo 

 

59 – Em qual banco você 

trabalha? 
1. Banco do Brasil 

2. Caixa Econômica 
3. Itaú-Unibanco 
4. Santander 
5. Bradesco 
6. BNB 
7. HSBC 
8. Outro:___________________ 
9.  

60 – É sindicalizado? 
1. Sim 

2. Não 

 

61 – Se a greve fosse hoje, 
você aderiria a 
mesma? 
1. Sim 

2. Não 

 

62 – Local em que trabalha: 

1. Agência 

2. Unidade de apoio 

3. Unidade Estratégica 

4. Outro:____________ 

 
63 – Participa de algum 

programa de 
voluntariado no 
Banco? 
1. Sim 

2. Não 

 

64 – Tempo de 

banco:_______anos 

 

65 – Qual a sua renda? 
1. Até R$ 1.448,00 

2. R$ 1.448,01 - R$ 

2.896,00 

3. R$ 2.896,01 - R$ 

4.344,00  

4. R$ 4.344,01 - R$ 

7.240,00 

5. R$ 7.240,01 - R$ 

10.136,00  

6. R$ 10.136,01 - R$ 

13.032,00  

7. Acima de R$ 

13.032,00 

66 – Qual a sua 

escolaridade? 
1. Fundamental ou menos 

2. Médio 

3. Superior Incompleto 

4. Superior 

5. Pós-Graduação 

Incompleta 

6. Pós-Graduação 

completa 

 

67. Função: 
1. Escriturário ou técnico 

bancário 

2. Assistente 

3. Gerente de carteira 

(gerência média) 

4. Gerente de cliente de Alta 

renda 

5. Gerente de Negócios ou 

Gerente Geral 

6. Tesoureiro ou Gerente de 

Módulo 

7. Caixa Executivo 

8. Analista 

9. Outro:_______________ 

 

68. Possui Filhos? 
1. Sim 

2. Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


