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RESUMO 

 

O tema da responsabilidade social empresarial (RSE) é crescentemente relevante no contexto 
contemporâneo em que as empresas são pressionadas a prestar conta de suas atividades a uma 
ampla gama de stakeholders. Genericamente, a RSE é estudada no que concerne a seus 
reflexos para a empresa, como, por exemplo, sua imagem para o mercado, sem que seja, 
contudo, atribuída ao tema a devida relevância para o público interno, inclusive quanto ao seu 
engajamento. O presente trabalho tem como objetivo investigar as relações entre a percepção 
das práticas de responsabilidade social empresarial interna e o comprometimento 
organizacional. Como parâmetro para as práticas de responsabilidade social internas, foram 
adotados os indicadores propostos pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, referentes ao tema público interno, que é composto pelos subtemas: diálogo e 
participação, respeito ao indivíduo e trabalho decente (INSTITUTO ETHOS, 2012). No que 
se refere ao tema da responsabilidade social empresarial, o trabalho apoia-se, ainda, em Melo 
Neto e Froes (1999; 2001), Furtado e Pena (2006) e Tenório (2006). Em relação ao tema do 
comprometimento organizacional, foram consideradas as dimensões afetiva, normativa e 
instrumental, propostas por Meyer, Allen e Smith (1993). No tocante a esse tema, utilizaram-
se ainda, como referências Bastos (1993), Borges-Andrade (2002), Tomei (1994) e Leite 
(2008). Este trabalho classifica-se, metodologicamente, como um estudo exploratório e 
descritivo, de natureza quali-quantitativa. É, também, uma pesquisa bibliográfica, documental 
e de campo, realizada por meio de um estudo de caso, em uma empresa do setor de energia 
eólica do Ceará. Os instrumentos de coleta utilizados foram documentos, entrevista 
semiestruturada e questionário fechado. As técnicas de análise de dados empregadas foram a 
da categorização e da análise de conteúdo, na fase qualitativa, e, para a fase quantitativa, fez-
se uso da estatística descritiva para a aferição da percepção das práticas de RSI e das 
dimensões do comprometimento organizacional, bem como, um teste de correlação, para 
aferir a existência de correlação significativa entre os dois temas, utilizando, para tanto, o 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os resultados apontam que a 
empresa pesquisada encontra-se em um estágio básico de ações de Responsabilidade Social 
Interna. Ou seja, a empresa encontra-se apenas em nível reativo quanto às exigências legais. 
Verificou-se ainda, a predominância da dimensão afetiva do comprometimento 
organizacional. Esse resultado é bastante positivo, tendo em vista que demonstra que os 
funcionários sentem orgulho e desejo de continuar na empresa, bem como se identificam e 
estão envolvidos na organização. Por fim, verificou-se que práticas de Responsabilidade 
Social Interna, no que se refere ao Trabalho Decente, influenciam positivamente na geração 
do comprometimento instrumental na empresa pesquisada. Isto é, as ações no tocante à 
política de remuneração; benefícios e carreira; cuidados com saúde, segurança e condições de 
trabalho; compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade; 
comportamento nas demissões; e, preparação para a aposentadoria podem fazer os 
funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego melhor, em 
termos do que se define como trabalho decente. 
 
 
Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial; Público interno; Comprometimento 
organizacional e Setor de energia eólica. 

 



 

ABSTRACT 

 

The theme of corporate social responsibility (CSR) is increasingly relevant in the 
contemporary context, where companies are pressured to give an account of their activities to 
a wide range of stakeholders. Generally, CSR is studied as a way of measuring the reflections 
that the company has in society, for example, his image to market. However, it is made so as 
not to be attributed to the subject the appropriate relevance to the workforce, inclusive about 
their engagement. The present study aims to investigate the relationships between the 
perception of corporate social responsibility practices and internal organizational 
commitment. As a parameter for the internal practices of social responsibility, we adopted the 
indicators proposed by the Ethos Institute for Business and Social Responsibility, related to 
the subject internal public which consists of sub-themes: dialogue and participation, respect 
for the individual and decent work (ETHOS Institute, 2012). Whit regard to the issue of 
corporate social responsibility, the work relies on Melo Neto and Froes (1999, 2001), Furtado 
and Pena (2006) and Tenorio (2006). On the subject of organizational commitment, we 
considered the affective, normative and instrumental dimensions, as proposed by Meyer, 
Allen and Smith (1993). Regarding this issue, we used as references Bastos (1993), Borges-
Andrade (2002), Tomei (1994) and Milk (2008). This work is classified, methodologically, as 
an exploratory and descriptive study, qualitative and quantitative in nature. It is also of 
character bibliographic, documental and field, conducted through a case study in a company's 
wind energy sector of Ceará. The instruments of collect used were documents, interviews 
semi-structured and closed questionnaire. The data analysis techniques employed were: 
categorization and content analysis, in the qualitative phase, and, for the quantitative phase, it 
was used descriptive statistics to measure the perception of Internal Social Responsability 
(ISR) and the dimensions of organizational commitment, as well as a correlation test to 
measure the existence of significant correlation between the two issues, using, for this 
purpose, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results show that the 
company studied is in a stage of basic shares Internal Social Responsibility. That is, the 
company is located just in reactive level as the legal requirements. It was also the 
predominance of the affective dimension of organizational commitment. This result is very 
positive, considering that demonstrates that employees feel pride and desire to remain with 
the company as well as identify and are involved in the organization. Finally, it was found 
that Social responsibility practices internal in relation to Decent Work, positively influence 
the generation of commitment instrumental in the company researched. That is, the actions 
regarding the remuneration policy, benefits and career, health care, safety and working 
conditions, commitment to professional development and employability; behavior in layoffs, 
and preparing for retirement can make employees perceive that in other companies would not 
find better job in terms of what is defined as decent work. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Internal public; Organizational commitment and 
Wind Energy Sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) vem ganhando cada vez mais destaque 

no contexto organizacional, tendo em vista o agravamento de problemas sociais e ambientais 

por todo o mundo. Atualmente, observa-se também uma crescente tomada de consciência por 

parte da sociedade acerca desse assunto, a partir da compreensão que essa é uma temática que 

não se restringe ao escopo dos governos, devendo, então, ser considerada igualmente no 

âmbito das organizações. É neste sentido que as organizações sentem a pressão para adotarem 

uma postura socialmente responsável na condução de suas atividades. 

 

Aspectos como fraudes contábeis e corrupção também fortaleceram a preocupação 

com a responsabilidade social empresarial, em particular na sua dimensão ética. Demanda-se 

uma elevação dos padrões éticos na conduta das atividades organizacionais, em vista da 

volatilidade dos mercados e da luta predatória pela lucratividade, que podem levar a 

comportamentos oportunísticos que devem ser coibidos. 

 

Lourenço e Schröder (2003) explicam que a questão social passou à pauta empresarial 

há mais de 40 anos, estando o assunto em constante amadurecimento, deixando de restringir-

se a apenas à filantropia e passando a ocupar posição estratégica nas empresas. Isso se deve, 

em parte, ao fato de que a adoção de uma postura ética e comprometida com o social passou a 

ser valorizada pelo cliente, tornando-se, portanto, um diferencial competitivo para as 

organizações. 

 

A própria noção de sucesso empresarial está sendo questionada, trocando-se o pano de 

fundo dos resultados apenas econômicos para um cenário que exige resultados também 

sociais e ambientais. Assim, em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, as 

organizações conscientizam-se da importância de considerar os interesses de outros grupos, 

afetados por sua atuação: fornecedores, empregados, comunidade, consumidores, sociedade e 

meio ambiente, e não mais só os acionistas (MAYNARD; MEHRTENS, 1993). 

 

Tendo em vista a abrangência do tema responsabilidade social empresarial em suas 

dimensões econômica, social e ambiental (MELO NETO; FRÓES, 1999), a dimensão social, 

foco deste trabalho, possibilita visualizar o papel da organização diante de uma perspectiva 
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interna, envolvendo a necessidade de se compreender os comportamentos e atitudes de 

comprometimento dos funcionários para com a organização, mediante a adoção de práticas e 

estratégias de responsabilidade social por parte da organização. 

 

1.1 Delimitação e relevância 

 

O tema da responsabilidade social empresarial vem sendo discutido e pesquisado não 

apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Além de ser avaliado como uma relevante estratégia 

competitiva, o gerenciamento socialmente responsável das organizações impulsiona a 

formulação de um parâmetro ético e consciente do contexto político-econômico na atualidade, 

permeado pelos efeitos da internacionalização (SILVEIRA, 2008). 

 

No Brasil, a discussão no meio organizacional sobre o papel social das empresas 

também vem ganhando espaço crescente, embora as motivações para o exercício da 

responsabilidade social sejam de diferentes naturezas. Nos últimos quatro anos, 

principalmente, tem havido uma corrida das empresas na direção de assumirem posturas 

socialmente responsáveis, o que implica a necessidade de profundas transformações em várias 

dimensões dos seus negócios (COUTINHO; MACEDO-SOARES, 2002). 

 

Dessa forma, os debates acerca do tema “responsabilidade social empresarial” passam 

fundamentalmente pelas vias do relacionamento da empresa para com a sociedade e pelo 

entendimento da própria sociedade em relação às práticas empresariais em geral, e, nesse 

sentido, vem se apresentando ao longo dos últimos anos como um dos maiores desafios para a 

teoria das organizações (PEREIRA; CAMPOS FILHO, 2007). Destarte, a responsabilidade 

social empresarial, muito mais do que um conjunto de ações sociais, implica um modo de 

gestão da empresa que contempla preocupações éticas e discricionárias, além das financeiras e 

legais (CARROLL, 1999). 

 

Como toda organização está inserida em um dado contexto, a realização de suas 

atividades econômicas e a prestação dos seus serviços provocam mudanças sociais, culturais, 

ambientais e econômicas nos ambientes em que estão inseridas. Dessa maneira, deve ser 

estabelecida uma relação de transparência para com as partes envolvidas nesse processo de 

transformação do ambiente (SANTOS, 2008). 
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Nessa perspectiva, o processo de responsabilidade social deve possuir uma orientação 

“de dentro para fora”. Ou seja, a organização deve primar pela qualidade do ambiente laboral 

e respeitar as relações que mantém com seus funcionários para, a partir daí, dirigir-se rumo a 

uma dimensão externa da responsabilidade social empresarial. 
 

Apesar de existir uma quantidade crescente de pesquisas que tratam sobre as diversas 

dimensões da responsabilidade social empresarial, avaliando seu impacto tanto no 

desempenho organizacional quanto no desempenho financeiro, existem ainda poucos 

trabalhos que se concentram no estudo do impacto da responsabilidade social sobre os 

funcionários (TURKER, 2009). 

 

Stites e Michael (2011) afirmam que atualmente não existe nenhuma medida 

comparável de percepção da responsabilidade social empresarial. Como resultado, a 

investigação nesta área tem sido fragmentada e carece de uma medida abrangente.   

 

De acordo com Rupp et al. (2006), os funcionários formulam juízos sobre as 

preocupações sociais subjacentes às ações organizacionais, sobre os resultados decorrentes 

destas e sobre a forma como os indivíduos, dentro e fora da organização, são tratados como 

resultado dessas ações. Esses juízos combinados modelam as percepções dos funcionários, no 

que diz respeito ao nível de responsabilidade social das organizações com que colaboram, 

ativando assim respostas atitudinais, entre as quais se encontra o seu comprometimento 

organizacional. Esses fatores podem proporcionar consequências positivas ao nível de 

resultados organizacionais preponderantes para a competitividade e eficácia organizacionais 

(rotatividade, absenteísmo, orientação para a inovação, desempenho global dos indivíduos, 

satisfação, comportamentos extra-função) e para o bem-estar do funcionário. 

 

Por isso, é de fundamental importância que as organizações conheçam a percepção 

que os seus funcionários têm sobre as práticas de responsabilidade social interna adotadas, os 

impactos gerados por essas ações, bem como as perspectivas de mudanças que elas podem 

gerar e se essas práticas contribuem para a geração de comprometimento por parte dos 

funcionários. 

 

Silva (2005) afirma que as organizações, ao serem reconhecidas como socialmente 

responsáveis, adquirem diferenciais de competitividade e, com a imagem valorizada, 
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aumentam a probabilidade de ter funcionários mais comprometidos e parceiros mais 

colaborativos, melhorando, consequentemente, o desempenho organizacional. 

 

De forma sucinta, comprometimento organizacional é o vínculo psicológico que liga o 

indivíduo à organização, refletindo uma identificação deste com sua cultura, valores e 

políticas (MEYER; ALLEN, 1997). Bandeira, Marques e Veiga (1999) destacam que o ponto 

em comum das definições de comprometimento organizacional, ainda que não tenha um 

enfoque único, consiste em um estado psicológico que caracteriza a relação do indivíduo com 

a organização, sendo que o que os diferencia é a natureza desse estado. 

 

Assim, com base na evidência de que o comprometimento pode afetar diversas 

atitudes e comportamentos importantes, do ponto de vista organizacional − tais como: 

assiduidade, intenções de abandonar a organização, abandono efetivo, pontualidade, atitudes 

em face da mudança, desempenho individual, comportamentos de cidadania e de negligência, 

e desempenho organizacional (DIAS; MAESTRO FILHO, 2008) −, torna-se importante a 

compreensão acerca do indivíduo e das instituições, no que diz respeito aos impactos gerados 

por ações referentes à responsabilidade social interna. 

 

Nessa direção, tomando como objeto de estudo uma empresa do setor de energia, a 

Bons Ventos Geradora de Energia Eólica S/A, o presente trabalho apresenta como escopo de 

investigação a dimensão interna da responsabilidade social empresarial, que se baseia, 

particularmente, nos aspectos ligados ao público interno (funcionários) da organização. 

 

Das empresas envolvidas com energia renovável de vários países, desenvolvidos e em 

desenvolvimento, as do setor eólico foram as que mais perceberam a possibilidade de criação 

de vantagem competitiva. Com isso, essas empresas passaram a investir no segmento, 

buscando os benefícios potenciais da geração da energia dos ventos e superando as barreiras 

encontradas para se consolidar como uma alternativa bem sucedida (LEWIS; VISER, 2007). 

 

No entanto, a expansão do setor trará também alguns desafios. Um deles, apontado por 

empreendedores, é a falta de mão de obra qualificada para trabalhar na implantação e 

operação dos projetos. Não existem brasileiros para suprir a necessidade por pessoal 

preparado. Há um déficit de qualificação profissional em todas as áreas (BRASELCO, 2012). 
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Em paralelo à preocupação com o recrutamento e formação de pessoal, há que se pensar em 

estratégias que contribuam para a retenção e comprometimento. 

 

Destarte, para o sucesso de empreendimentos dessa natureza, é necessário que as 

empresas estejam conscientes da influência dos seus stakeholders sobre seus negócios. Nesse 

sentido, Frooman (1999) ressalta a necessidade de se avaliar os interesses de cada stakeholder 

e o poder que cada um exerce sobre a sua gestão, analisando as responsabilidades 

(econômicas, legais, éticas ou discricionárias) que possuem para cada um deles, assim como 

as oportunidades ou ameaças que podem representar aos interesses da empresa. 

 

Dessa forma, a empresa necessita implementar uma estratégia que seja capaz de 

alinhar os diferentes necessidades e anseios de seus stakeholders internos com os de seus 

vários stakeholders externos. 

 

Para uma gestão ser considerada transparente, necessita que existam critérios 

fundamentados e valores a partir dos quais as decisões e conflitos deverão ser resolvidos 

(PENA, 2007). 

 

Nesse sentido, os indicadores sociais de responsabilidade social podem ser utilizados 

como instrumentos, permitindo que as organizações os utilizem para direcionar as suas 

estratégias, bem como avaliar a eficácia das metas e iniciativas planejadas. Esses instrumentos 

podem também ser considerados como instrumentos norteadores que possibilitam a 

mensuração do nível de responsabilidade social nas organizações (KARKOTLI; ARAGÃO, 

2004). 

 

Sendo assim, para fins de realização do presente trabalho, o mesmo apresenta como 

escopo de investigação a dimensão interna da responsabilidade social empresarial que baseia, 

particularmente, nos aspectos ligados às ações e práticas da empresa direcionadas ao seu 

público interno (funcionários) e o comprometimento organizacional. 

 

Diante do exposto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Como a percepção 

das práticas de responsabilidade social interna influenciam o comprometimento 

organizacional dos funcionários em uma empresa do setor de energia eólica? 
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1.2 Pressupostos 

 

Considerando o estudo a ser realizado na Bons Ventos, empresa do setor de energia 

eólica, e partindo do pressuposto central que nessa empresa as práticas de responsabilidade 

social interna exercem influência no comprometimento organizacional de seus funcionários, 

conceberam-se os seguintes pressupostos específicos: 

 

1) Em relação às práticas de responsabilidade social interna, a empresa encontra-se 

em um estágio básico de ações; 

2) A dimensão dominante do comprometimento organizacional é a afetiva; 

3) Práticas de responsabilidade social interna influenciam positivamente na geração 

do comprometimento organizacional. 

 

1.3 Objetivos geral e específicos 

 

Para responder ao problema proposto, o objetivo geral da pesquisa é investigar de que 

forma a percepção das práticas de responsabilidade social interna influenciam o 

comprometimento organizacional dos funcionários em uma empresa do setor de energia 

eólica. Para que o objetivo geral seja atendido, este trabalho irá: 

4) Identificar a percepção do estágio atual de práticas responsabilidade social interna 

em que a empresa se encontra; 

5) Identificar a dimensão dominante do comprometimento organizacional do público 

interno da empresa; 

6) Analisar as relações entre a percepção das práticas de responsabilidade social 

interna e as dimensões do comprometimento organizacional. 

 

1.4 Metodologia 

 

Em relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, no 

que se refere à abordagem do problema e à natureza dos dados. Quanto aos fins, a pesquisa é 
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exploratória-descritiva. Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, realizada mediante um estudo de caso, tendo os dados de campo sido levantados 

mediante a aplicação de um questionário estruturado e a realização de entrevistas. 

 

Yin (2001) afirma que o estudo de caso pode basear-se em qualquer mescla de provas 

quantitativas e qualitativas. Portanto, a abordagem quali-quantitativa neste trabalho serviu 

como base para evidenciar resultados mais próximos à realidade. 

 

Tomando-se por base a classificação de Collis e Hussey (2005), a pesquisa é 

exploratória porque, apesar de utilizar-se de modelos teóricos já utilizados, buscam-se 

relacionamentos ainda pouco explorados em pesquisas empíricas. E descritiva porque objetiva 

descrever o comportamento dos fenômenos. Neste caso, analisar a relação existente entre a 

percepção das práticas de responsabilidade social interna e o comprometimento 

organizacional dos funcionários na empresa pesquisada, proporcionado uma visão acerca da 

realidade dessa organização. 

 

Quanto à unidade de análise, a presente pesquisa foi desenvolvida na empresa Bons 

Ventos Geradora de Energia S/A. Os sujeitos da pesquisa compõem o núcleo gestor e o corpo 

funcional da empresa. 

 

1.5 Estrutura 

 

Esta dissertação é composta por 07 (sete) seções, conforme elencado a seguir: 

 

A seção 1 (Introdução) é constituída, após uma breve apresentação das principais 

temáticas do trabalho, pelos seguintes elementos: delimitação do tema e relevância, 

pressupostos, objetivos gerais e específicos, metodologia e estrutura geral da dissertação. 

 

Na seção 2 (Responsabilidade social empresarial) apresenta-se um levantamento da 

literatura concernente ao tema da responsabilidade social empresarial. É subdividida em 05 

subseções: conceito e evolução histórica; a dimensão interna da RSE; indicadores sociais e 

instrumentos de avaliação; indicadores Ethos de RS e relações entre a RS e o CO. 
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Na seção 3 (Comprometimento organizacional) dá-se continuidade ao levantamento da 

literatura, no que diz respeito à segunda principal temática foco deste trabalho, destacando os 

seguintes tópicos: o comprometimento na relação funcionário-organização; origem e 

principais vertentes conceituais; comprometimento e suas implicações para a organização; 

bem como as dimensões do comprometimento (afetivo, instrumental ou calculativo e 

normativo). 

 

Na seção 4 (Metodologia) apresenta-se os procedimentos metodológicos empregados 

na elaboração desta dissertação, sendo estruturada em sub-tópicos que abordam a 

classificação da pesquisa, a unidade de análise e os sujeitos da pesquisa, instrumento de coleta 

de dados, tratamento e técnicas de análise de dados empregadas. 

 

Nas seções 5, 6 e 7 serão apresentados, posteriormente, a apresentação e análise dos 

resultados (seção 5), as considerações finais (seção 6) e as referências utilizadas na 

dissertação (seção 7). 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Nesta seção, o tema responsabilidade social empresarial é apresentado em cinco 

tópicos. O primeiro tópico apresenta a conceituação do tema, bem como a gradativa evolução 

histórica, abordando-se como esta surgiu e como evoluiu até os dias atuais. O segundo tópico 

apresenta a dimensão interna da RSE. O terceiro e quarto tópicos realizam uma abordagem 

sobre os diversos indicadores sociais e instrumentos de avaliação existentes, enfatizando os 

indicadores do Instituto Ethos, particularmente os relacionados ao público interno. Por fim, 

relaciona-se a RSE e o comprometimento organizacional. 

 

2.1 Conceito e evolução histórica 

 

Em termos históricos, não se pode determinar de forma precisa quando surgiu a 

responsabilidade social, entretanto, vários feitos que surgiram com a Revolução Francesa em 

1789 foram caracterizados como responsabilidade social. Nesse período, foi promulgada a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por meio da Liga das Nações, sendo 

atualizada em 1793 e 1795. Porém, somente em 1948 foi publicado um texto unificado, 

através da United Nations (UN), que trouxe grande representatividade e penetração global: a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente nos séculos XVIII e XIX teve início 

uma revolução no âmbito social com a revolta do proletariado em decorrência das opressões 

sofridas na era industrial (ZARPELON, 2006). 

 

Souza e Oliveira (2006) defendem que as bases da reflexão social nasceram com 

Robert Owen, em sincronia com a Revolução Industrial, tendo o chamado Socialismo Utópico 

como base. Dentre outros empreendedores da época, Robert Owen contribuiu para o tema da 

responsabilidade social empresarial por tratar de assuntos da esfera pública e privada de uma 

forma sagaz, ficando conhecido como inovador social. 

 

Já Silva (2005) e Xavier e Souza (2004) conduzem o histórico a partir do fim do 

século XIX, apresentando duas correntes de pensamento: a escola social-econômica e a escola 

do pensamento econômico clássico. A primeira intercede pela atuação da empresa na busca da 

promoção do bem-estar social, tendo, como precursor, Andrew Carnegie, autor do livro O 

Evangelho da Riqueza, no qual estabelece dois princípios: o da caridade e o da custódia. O 

princípio da caridade exigia que os membros mais afortunados auxiliassem os menos 
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afortunados e o princípio da custódia determinava que as empresas e os indivíduos ricos se 

colocassem como guardiões ou zeladores, mantendo suas propriedades em custódia para 

benefício da sociedade como um todo. 

 

A segunda escola, representada por Milton Friedman, defende que a responsabilidade 

social da empresa consiste em gerar lucro para seus acionistas, já que em uma sociedade 

capitalista o desempenho econômico é a principal responsabilidade social. Nessa visão, a 

responsabilidade social é uma obrigação, pois as empresas precisam estar em conformidade 

com as exigências da lei. Assim, uma empresa lucrativa beneficia a sociedade criando novos 

empregos, pagando salários justos para a melhoria de vida de seus funcionários e de suas 

condições de trabalho, além de contribuir para o bem-estar público, através do pagamento dos 

seus impostos. 

 

Guimarães (1984) destaca que o debate sobre o significado do comportamento 

socialmente responsável, que se cobra das organizações, exige um entendimento do 

desenvolvimento econômico-social-político que culminou ao estabelecimento da moderna 

sociedade capitalista atual. Torna-se, portanto, evidente, que as principais questões referentes 

à responsabilidade social não podem ser discutidas sem que seja abolida a barreira erguida 

entre o econômico e o social. 

 

Conforme enfatiza Kreitlon (2003), foram as transformações e excessos do 

capitalismo que deram origem a um questionamento ético, na medida em que as organizações 

privadas, transformadas em gigantescos conglomerados e multinacionais, começaram a dar 

mostras de um poder sem precedentes, em que os conflitos relativos à questão ambiental, 

além das grandes reivindicações sociais que emergiram nos anos 60, também contribuíram 

para a formalização dos crescentes ataques e questionamentos vis-à-vis das organizações. 

 

No meio organizacional e acadêmico, os estudos sobre responsabilidade social tiveram 

início nos Estados Unidos, na década de 1960. Na Europa, autores como Bowen, Chamberlain 

e outros contribuíram para o entendimento deste novo conceito. Contudo, continuou 

prevalecendo a representação clássica do conceito de responsabilidade social até a década de 

1950. A responsabilidade empresarial é entendida como a capacidade empresarial de geração 

de lucros, criação de empregos, pagamento de impostos e cumprimento das obrigações legais 

(TENÓRIO, 2006). 
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A abordagem da atuação social empresarial surgiu no início do século XX, com o 

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

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

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

voluntariado empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social corporativa e, por 

último, desenvolvimento sustentável. Conceitos que se complementam e, algumas vezes, se 

confundem dentro da temática de Responsabilidade Social Empresarial (TENÓRIO, 2006). 

 

Tenório (2006) diferencia o conceito de RSE dos conceitos de filantropia empresarial 

e cidadania empresarial e explica que a literatura atual sugere três diferentes interpretações 

para esse conceito. Em uma visão mais simplificada, industrial, significa o simples 

cumprimento das obrigações legais e o comprometimento com o desenvolvimento econômico. 

Pode significar, ainda, o envolvimento da empresa em atividades comunitárias. Essa visão não 

é consensual, pois, para alguns autores, tais como Fischer e Schommer (2000) e Melo Neto e 

Fróes (1999), seria melhor expressa pelo conceito de cidadania empresarial. Nessa acepção, o 

conceito é entendido como um compromisso com a sociedade, na busca pela melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. Por último, significa uma série de compromissos da 

empresa com sua cadeia produtiva: clientes, funcionários, fornecedores, comunidades, meio 

ambiente e sociedade. 

 

Assim, a responsabilidade social empresarial vem se tornando um assunto cada vez 

mais difundido e relevante na sociedade, pois é unânime entre os autores que as empresas 

estão ligadas, direta ou indiretamente, a diversas pessoas, grupos ou entidades que possuem 

interesses nas mesmas. Há uma complexa rede de relacionamentos, diretos ou implícitos, 

entre os stakeholders, e isso configura a necessidade de olhar a responsabilidade social sob 

outra ótica (TENÓRIO, 2006). 

 

Nesse caso, a empresa assume uma série de compromissos com sua cadeia produtiva: 

clientes, funcionários, fornecedores, comunidade, meio ambiente e sociedade (TENÓRIO, 

2006). 

 

Sendo assim, o conceito de responsabilidade social empresarial permeia parâmetros 

diversos, que, embora tenham se aprimorado ao longo do tempo, seguem os seguintes pontos:  
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Embora as definições de RSE variem de acordo com o contexto histórico e social em 
que são formuladas, e sobretudo em função dos interesses e da posição ocupada no 
espaço social pelo grupo que as formula – o qual tende a ressaltar determinados 
aspectos e princípios em detrimento de outros – existe um razoável entendimento, 
ou “consenso mínimo”, hoje em dia, quanto ao fato de que uma empresa 
socialmente responsável deve demonstrar três características básicas: a) reconhecer 
o impacto que causam suas atividades sobre a sociedade na qual está inserida; b) 
gerenciar os impactos econômicos, sociais e ambientais de suas operações, tanto a 
nível local como global; c) realizar esses propósitos através de diálogo permanente 
com suas partes interessadas, às vezes, através de parcerias com outros grupos e 
organizações (KREITLON, 2003, p. 8). 

 

Entende-se o conceito responsabilidade social empresarial como a iniciativa da 

empresa de tornar-se proativa em relação ao impacto de suas ações diante de seus 

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

(BARROS, 2008). 

 

A tendência atual é perceber a responsabilidade social empresarial como nova retórica 

de cidadania empresarial, associada à gestão compartilhada com stakeholders relevantes. A 

responsabilidade social passa a ser identificada como a capacidade da empresa em responder 

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

ação gerencial, apontando para a responsabilidade dos administradores para com aqueles a 

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

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

considerando as dimensões social, econômica e ambiental (SILVA, 2005). 

 

2.2 A dimensão interna da responsabilidade social empresarial 

 

Apesar das diferenças de abordagens, que fazem com que o conceito de RSE seja 

considerado em construção, Pena (2004) constatou, em revisão de literatura, que a maioria 

dos trabalhos publicados em revistas e congressos de administração faz referência à teoria dos 

stakeholders, o que o levou a inferir que essa parece já estar incorporada à construção teórica 

da RSE. 

 

Os stakeholders podem ser definidos como qualquer grupo ou indivíduo que é afetado 

ou que afeta o alcance dos objetivos das organizações. Assim, de acordo com Melo Neto e 

Froes (1999; 2001), quando considerada a organização, a RSE apresenta duas dimensões, a 

externa e a interna, sendo esta última foco do presente trabalho. 
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Conforme Melo Neto e Froes (1999; 2001), o exercício da responsabilidade social 

externa corresponde ao desenvolvimento de ações sociais empresariais relacionadas aos seus 

diversos públicos, entre os quais clientes, fornecedores e a comunidade em geral, sendo que a 

responsabilidade social interna, por sua vez, focaliza os empregados da empresa, ou seja, o 

público interno. 

 

Guimarães (2009) argumenta que a concepção de responsabilidade social empresarial, 

antes de ser uma ferramenta gerencial que almeja o ambiente externo, deve perpassar pela 

precisão de difusão no ambiente interno como forma de expansão das práticas incorporadas, 

repercutindo fora da empresa. Para que isto ocorra, o colaborador interno deverá ser foco de 

elevada atenção por parte da organização, pois o entendimento e a percepção deste a respeito 

do processo de desenvolvimento das práticas e a incorporação destas ações possibilitarão que 

ocorra propagação dessas práticas, transformando a legitimação e a aceitação tácita em 

energia moral, que impulsionará a organização a alcançar suas metas, na esfera estratégica da 

responsabilidade social. 

 

Assim, compreende-se que não é somente dando apoio ao desenvolvimento da 

comunidade e preservando o meio ambiente que uma empresa cumprirá seu papel socialmente 

responsável. É também importante que ela volte sua atenção para o seu público interno, 

investindo no bem estar de seus funcionários e dependentes, promovendo um ambiente de 

trabalho saudável e uma comunicação transparente, justificando os investimentos dos seus 

investidores e garantindo a integração com seus parceiros, assegurando, assim, a satisfação de 

seus stakeholders (BARROS, 2008). 

 

Dessa maneira, as organizações devem estar atentas a todos esses públicos. Sendo que, 

para ser considerada uma empresa socialmente responsável, ela deve “investir no bem-estar 

dos seus funcionários e dependentes e em um ambiente de trabalho saudável, além de 

promover comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas, assegurar sinergia com seus 

parceiros e garantir a satisfação dos seus clientes e/ou consumidores” (MELO NETO e 

FROES, 1999 p. 84). 

 

Pena et al. (2005, p. 6) mostram as principais ações de responsabilidade social interna 

desenvolvidas pelas organizações: 
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Investimento no bem-estar dos empregados e seus dependentes; preservação dos 
direitos trabalhistas; programas de remuneração e participação nos resultados; 
gestão participativa, respeito aos direitos humanos, assistência médica, social, 
odontológica, alimentar e de transporte; investimentos na qualificação dos 
empregados; e gestão do ambiente e das condições de trabalho, que envolve 
questões como jornada de trabalho, organização do trabalho, materiais e 
equipamentos, segurança e saúde do trabalhador e outras.  

 

Nessa perspectiva, Melo Neto e Froes (2001) fazem uma crítica ao balanço social, por 

considerarem unicamente como variáveis do exercício da responsabilidade social interna a 

administração de benefícios e remuneração, pagamento de dividendos, assistência médica, 

dentre outras, demonstrando no resumo apresentado no Quadro 1 outras áreas de avaliação 

que são negligenciadas por várias empresas consideradas cidadãs: 

 

Quadro 1 – Áreas de RSI negligenciadas por empresas consideradas cidadãs. 
Área O que avalia 

Gestão do trabalho Avalia a qualidade do gerenciamento da organização do 
trabalho no que tange a jornada, carga, formas de 
organização, desenho de cargos e postos e uso e 
desenvolvimento de talentos, habilidades e competências 
técnico-profissionais. 

Gestão do ambiente de trabalho Avalia a qualidade do gerenciamento das condições físicas, 
sociais e psicológicas que afetam o desempenho das 
pessoas no trabalho. Neste item, são trabalhados conceitos 
como cultura, clima organizacional, ergonomia e ambiente 
físico. 

Gestão da relevância social da vida 
no trabalho 

Avalia a percepção e visão dos empregados em relação à 
imagem, à responsabilidade social, à qualidade dos 
produtos e serviços da empresa, e à sua valorização e 
participação no trabalho. 

Gestão do trabalho e espaço total de 
vida 

Avalia se existe equilíbrio entre a vida pessoal do 
empregado e a vida no trabalho. 

Gestão dos direitos dos empregados Avalia se a empresa protege seus empregados mediante a 
adoção dos direitos trabalhistas, da manutenção da sua 
privacidade pessoal e liberdade de expressão e garantia de 
tratamento imparcial. 

Gestão do crescimento e 
desenvolvimento dos empregados 

Avalia a capacidade da empresa de gerenciar o crescimento 
e desenvolvimento dos empregados e a capacidade de 
proporcionar-lhes segurança no emprego. 

Gestão de benefícios e remuneração Avalia a política e a gestão dos benefícios da empresa, 
diretos e indiretos, e seu sistema de remuneração. 

Fonte: Melo Neto e Froes (2001, p. 111).  
 

Dessa forma, para que uma empresa seja considerada socialmente responsável não 

basta apenas respeitar os direitos fundamentais dos seus funcionários já consolidados na 

legislação brasileira e nos requisitos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 

empresa deve extrapolar e investir no desenvolvimento profissional e pessoal dos 
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funcionários, bem como no aprimoramento das condições laborais e no melhoramento de seus 

relacionamentos com os empregados. Devem ainda preocupar-se com o respeito às culturas 

locais, demonstrado uma relação responsável e ética com as minorias discriminadas e 

entidades que representam seus interesses (INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

Dentre os inúmeros fatores positivos apontados como decorrentes da responsabilidade 

social interna, Melo Neto e Froes (2001) explicam que os funcionários e seus dependentes, 

como agentes sociais, desempenham inúmeros papéis dentro e fora da empresa, pois podem 

ser, por exemplo, promotores da responsabilidade social empresarial quando atuam como 

voluntários em programas sociais. São, ainda, porta-vozes da empresa na sociedade e na 

comunidade, podendo divulgar as ações sociais da empresa, dando o testemunho dos 

benefícios recebidos junto a familiares e vizinhos. Tornam-se, portanto, promotores do 

marketing social da empresa e contribuem para a promoção da cidadania corporativa junto aos 

demais funcionários e ao público em geral. 

 

Contudo, de acordo com Silva (2005), está na produtividade o maior ganho obtido 

pela empresa no processo de gestão dos investimentos sociais junto ao seu público interno. 

Esta viria como decorrência de uma maior satisfação, motivação e comprometimento por 

parte dos funcionários. Ademais, a prática social por parte das empresas leva seus 

funcionários a percebê-la como mais respeitada, admirada e reconhecida por parte do 

governo, da sociedade, da comunidade, dos acionistas, clientes, fornecedores e demais 

parceiros (MELO; FROES, 2001), podendo gerar sentimentos e comportamentos positivos 

destes em relação à organização. 

 

Nesse sentido, Melo Neto e Froes (1999) afirmam que a responsabilidade social 

interna contribui para motivar os funcionários, no sentido de melhorar seu desempenho, criar 

um ambiente agradável de trabalho e proporcionar o bem-estar dos trabalhadores, gerando 

enormes ganhos de produtividade. Os autores acrescentam, ainda, que algumas empresas 

começam a estender suas ações internas para a rede de funcionários de empresas contratadas, 

terceirizadas, fornecedores e parcerias. 

 

Diante do exposto, pode-se constatar que a RSE compreende todos os stakeholders. 

Entretanto, para autores como Arruda e Navran (2000) e Pena (2003), a responsabilidade 

social interna precede, em termos de congruência e consistência, a responsabilidade social 
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externa. Isso tem a ver com a importância de a empresa dar o exemplo, de começar de si 

mesma, do seu interior, fazendo de seus próprios procedimentos internos um exemplo para, 

somente depois, avançar para a comunidade e a sociedade, premissa essa que Pena (2003) 

chamou de condição esotérica. 

 

Segundo Furtado e Pena (2006), tais premissas fazem do stakeholder trabalhador 

(também chamado de público interno), um público privilegiado para as pesquisas interessadas 

em verificar a consistência (termo de Arruda e Navran, 2000) entre o discurso empresarial e 

as suas relações de trabalho. 

 

Furtado e Pena (2006) destacam que em um estudo exploratório − realizado por 

Werlang (2003) com gestores de recursos humanos de organizações ligadas a institutos de 

RSE ou premiadas por algumas dessas instituições − constatou que o desenvolvimento de 

práticas de RSE internas e externas proporcionou maior comprometimento e engajamento dos 

funcionários. Contudo, mesmo as organizações mais interessadas no tema da RSE 

reconhecem que o relacionamento com o público interno, nessa vertente, ainda se encontra em 

um estágio inicial. 

 

Isso pôde ser constatado na auto-avaliação sobre RSE que empresas filiadas ao Ethos 

realizam anualmente, sem qualquer finalidade de premiação ou divulgação, onde essas 

empresas consideram que sua atuação com o público interno é uma das piores, em 

comparação com a atuação em relação aos demais stakeholders (FURTADO; PENA, 2006). 

Em pesquisa realizada com empresas de energia elétrica, o público interno também obteve o 

menor índice de responsabilidade social (52), ficando acima apenas de fornecedores (42), em 

um índice de 0 a 100 (CBIEE; COMUNITAS, 2005). 

 

2.3 Indicadores sociais e instrumentos de avaliação 

 

O atual ambiente econômico competitivo impõe a necessidade de maior transparência 

às organizações em suas relações com a sociedade em geral. Com isso, aumenta o leque de 

interessados nas informações e nos resultados gerados pelas organizações (SANTOS, 2008). 

 

Segundo Cohen e Franco (2002), embora existam opiniões opostas a respeito da 

utilidade da avaliação de projetos sociais, não se pode negar que esta contribui para aumentar 
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a racionalidade na tomada de decisões, identificando problemas, selecionando alternativas de 

solução, prevendo suas consequências e otimizando a utilização de recursos disponíveis. 

Destarte, o desenvolvimento de indicadores é um dos instrumentos fundamentais para a 

construção desse processo de avaliação. 

 

Karkotli e Aragão (2004, p. 101) destacam que os indicadores sociais de 

responsabilidade social são “instrumentos que a organização pode se utilizar para direcionar 

as suas estratégias, também avaliar a eficácia das metas e iniciativas planejadas para a 

parceria e transformação do seu entorno”. Esses instrumentos podem também ser 

considerados como instrumentos norteadores que permitem a mensuração do nível de 

responsabilidade social nas organizações. 

 

Ademais, mesmo depois de medir o grau de responsabilidade social da organização 

com a sociedade, os indicadores fornecem uma auto-análise e um modelo de gestão para as 

organizações que precisam de nortes para tornarem-se mais socialmente responsáveis e para 

que possam também avaliar suas ações (BARROS, 2008). 

 

Conforme esclarece Coelho (2004), as ferramentas de gestão social existentes podem 

ser classificadas de acordo com a sua função: orientar, certificar, relatar e avaliar a 

performance da atuação social. Para as três primeiras categorias, tem-se como exemplo os 

Indicadores Ethos, a norma SA 8000 e o Balanço Social, respectivamente. 

 

No entanto, o autor destaca que existe uma carência significativa na avaliação de 

desempenho sob a perspectiva dos diversos públicos envolvidos, conjugando aspectos 

qualitativos e quantitativos na construção de indicadores de desempenho. Dessa forma, 

apresenta as ferramentas mais utilizadas (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Ferramentas de gestão social mais utilizadas. 

Ferramentas  
de gestão social 

Objetivo 

Indicadores Ethos Objetiva avaliar a gestão, planejar e concretizar estratégias de 
relacionamento da empresa com seus diferentes públicos. Considerado 
de fácil aplicação e auto-avaliativo, o Instituto Ethos incentiva o 
preenchimento do questionário e fornece relatórios comparativos em 
relação ao grupo de benchmark das empresas líderes no segmento. 
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Continuação 

Ferramentas  
de gestão social 

Objetivo 

Balanço Social Trata-se de um registro contábil que discrimina as ações sociais 
considerando sua natureza (responsabilidade social interna ou externa), 
sua especificidade (doações, investimentos, dentre outros) e o valor 
gasto. 

Global Compact É uma iniciativa de cidadania corporativa voluntária que agrega 
empresas, agências da ONU, governos, entidades trabalhistas 
internacionais, sociedade civil e outros grupos, com o objetivo de 
disseminar os nove princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho e 
meio ambiente. 

AA1000 Accountability 1000 é um padrão de processo para a gestão da 
contabilidade, auditoria e relato da responsabilidade corporativa, lançada 
em novembro de 1999 pelo Institute of Social and Ethical 
AccountAbility – ISEA, a norma AA1000 tem o desafio de ser o primeiro 
padrão internacional de gestão de responsabilidade corporativa. A 
organização que adota a AA1000 deve seguir um processo contínuo de 
ciclos de atividades, que têm como principais passos a definição ou 
redefinição de valores, desenvolvimento de metas de performance ética e 
social e avaliação e comunicação do desempenho em relação às metas 
desenvolvidas. 

SA8000 É a primeira certificação de um aspecto da responsabilidade social de 
empresas com alcance global, foi lançada em 1997 pela CEPAA – 
Council on Economics Priorities Accreditation Agency, atualmente 
chamada SAI – Social Accountability International, organização não-
governamental norte-americana, a Social Accountability 8000 (SA8000). 
Com base em normas internacionais sobre direitos humanos e no 
cumprimento da legislação local referente, a SA8000 busca garantir 
direitos básicos dos trabalhadores envolvidos em processos produtivos. 

GRI A Global Reporting Initiative é uma instituição global independente que 
está desenvolvendo uma estrutura mundialmente aceita para relato de 
sustentabilidade, permitindo às empresas e outras organizações preparar 
relatórios sobre seu desempenho econômico, ambiental e social, 
comparáveis entre si. A GRI permite ainda às organizações comunicar 
ações tomadas para melhorar desempenho econômico, ambiental e 
social; os resultados de tais ações; estratégias futuras para melhoria. 

Fonte: Elaborado baseado em Coelho (2004). 

 

De acordo com Mendonça (2011), os instrumentos de avaliação são artefatos 

normativos que possibilitam auditoria, tendo como objetivo incentivar as organizações a 

implementar, manter e melhorar a qualidade de ações e práticas de caráter social, não somente 

no ambiente de trabalho, mas também em todas as áreas e direções que se pode exercer certo 

controle. 
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou um relatório de pesquisa 

sob o título “Ação Social das Empresas”, em 1999, apontando, dentre outros dados, que 

nenhuma das empresas pesquisadas conseguiu mensurar o retorno de suas ações sociais, 

embora reconheçam, intuitivamente, que o resultado é positivo. Os dados apresentados 

reforçam a necessidade de estudos sobre a avaliação de projetos sociais, um tema novo e 

ainda pouco explorado na bibliografia (COELHO, 2004). 

 

Para Barros (2008), a avaliação do nível de responsabilidade social é um desafio para 

a gestão, porque se caracteriza como pouco provável uma organização alcançar o nível pleno 

de responsabilidade social, devido principalmente às ações sociais serem construídas 

gradativamente por meio de processos, cuja medição se torna, portanto, complexa. 

 

2.4 Indicadores Ethos de responsabilidade social 

 

Os indicadores Ethos têm como pressuposto básico a transparência e o predomínio dos 

valores éticos no relacionamento com cada um dos públicos com que lida a empresa 

socialmente responsável. Ou seja, com todos os stakeholders (TENÓRIO, 2006). 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização não 

governamental criada em 1998, com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas 

brasileiras a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-se parceiro na 

construção de uma sociedade sustentável e justa, ajudando as organizações de modo a que 

estas possam, dentre outras coisas, compreender e incorporar de forma progressiva o conceito 

do comportamento empresarial socialmente responsável e assumir suas responsabilidades com 

todos aqueles que são atingidos por suas atividades (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

Destarte, os indicadores Ethos de Responsabilidade Social, que são referência 

internacional nesse assunto, constituem uma ferramenta, estruturada em forma de 

questionário, cujo objetivo é avaliar as práticas de responsabilidade social nas empresas. 

 
Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial são uma ferramenta 
de aprendizado e avaliação da gestão no que se refere à incorporação de práticas de 
responsabilidade social empresarial ao planejamento estratégico e ao monitoramento 
e desempenho geral da empresa. Trata-se de um instrumento de auto-avaliação e 
aprendizagem de uso essencialmente interno. A empresa interessada em avaliar suas 
práticas de responsabilidade social e se comparar com outras empresas, poderá 
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responder os Indicadores Ethos e verificar quais os pontos fortes da gestão e as 
oportunidades de melhoria (INSTITUTO ETHOS, 2011). 

 

O questionário dos Indicadores Ethos está organizado em sete temas: valores, 

transparência e governança; público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e 

clientes; comunidade; e governo e sociedade. Cada tema é divido em um conjunto de 

indicadores, cuja finalidade é explorar, em diferentes perspectivas, como a organização pode 

melhorar seu desempenho naquele aspecto (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

Para fins deste trabalho, serão utilizados os indicadores do tema Público Interno, 

conforme demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Indicadores Ethos de RS para o Público Interno. 

Tema: Público Interno 

Diálogo e Participação Relações com Sindicatos 
Gestão Participativa 

Respeito ao Indivíduo Compromisso com o futuro das crianças 
Compromisso com o desenvolvimento infantil 
Valorização da diversidade 
Compromisso com não-discriminação e promoção da equidade racial 
Compromisso com a promoção da equidade de gênero 
Relações com trabalhadores terceirizados 

Trabalho Decente Política de remuneração, benefícios e carreira 
Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho 
Compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade 
Comportamento nas demissões 
Preparação para a aposentadoria 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Indicadores Ethos (INSTITUTO ETHOS, 2007). 
 

Com relação à estrutura, cada indicador é formado por uma questão de profundidade, 

questões binárias e questões quantitativas (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

A questão de profundidade (ou indicador de profundidade) permite avaliar o atual 

estágio da gestão da organização em relação à determinada prática, sendo representado por 

quatro estágios, cujo nível de desempenho evolui do primeiro até o quarto estágio, permitindo 

à empresa situar-se na escala, conforme exemplifica o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Estágios de representação das práticas de responsabilidade social. 

Estágios Descrição 
Estágio 1 Representa um estágio básico de ações da empresa, no qual ela ainda se encontra 

em nível reativo às exigências legais. 
Estágio 2 Representa um estágio intermediário de ações, no qual a empresa mantém uma 

postura defensiva sobre os temas, mas já começa a encaminhar avanços em relação 
à conformidade de suas práticas. 

Estágio 3 Representa um estágio avançado de ações, no qual já são reconhecidos os benefícios 
de ir além da conformidade legal, preparando-se para novas pressões 
regulamentadoras no mercado, da sociedade, etc. A responsabilidade social e o 
desenvolvimento sustentável são tidos como estratégicos para o negócio. 

Estágio 4 Representa um estágio proativo, no qual a empresa atingiu padrões considerados de 
excelência em suas práticas, envolvendo fornecedores, consumidores, clientes, a 
comunidade e também influenciando políticas públicas de interesse da sociedade. 

Estágio 0 Não há aplicação na empresa. 
Fonte: Instituto Ethos (2007, p. 5). 

 

Somente um dos estágios deve ser assinalado, onde será identificado o estágio que 

mais se aproxima da realidade da organização avaliada, devendo considerar, entretanto, que a 

opção por um estágio, pressupõe o cumprimento do nível anterior. Na hipótese de nenhum 

estágio corresponder à realidade da organização, deve-se assinalar um dos seguintes motivos: 

não havíamos tratado antes desse assunto; ou não vemos aplicação disso em nossa empresa 

(devendo nesse caso justificar). Caso algumas das referidas hipóteses sejam assinaladas, as 

questões adicionais (questões binárias ou indicadores binários) correspondentes devem ser 

consideradas automaticamente como não-aplicáveis. 

 

As questões adicionais são compostas por questões binárias (sim ou não), às quais 

objetivam qualificar o estágio escolhido. Dessa forma, contêm elementos de validação e 

aprofundamento do estágio de responsabilidade social identificado e ajudam a compreender 

quais práticas devem ser incorporadas à gestão dos negócios. 

 

Por fim, as questões quantitativas ou indicadores quantitativos propõem o 

levantamento sistemático de determinados dados, que podem ser avaliados segundo séries 

anuais e cruzados com outros (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

No presente trabalho, em função de seus objetivos e abrangência, somente serão 

utilizadas as questões de profundidade, tendo em vista que se busca conhecer a percepção que 

os funcionários estão tendo sobre o campo da responsabilidade social na instituição 
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pesquisada, não cabendo, nesse caso, a utilização das de mais questões (binárias e 

quantitativas). 

 

2.4.1 Diálogo e participação 
 

O subtema diálogo e participação, como destacado no Quadro 3, abrange os 

indicadores relações com sindicatos e gestão participativa. 

 

Com relação ao primeiro indicador relações com sindicatos, a empresa socialmente 

responsável deve favorecer a organização de seus empregados e buscar o alinhamento de seus 

interesses aos dos trabalhadores. Além de estabelecer negociações com as entidades sindicais, 

visando solucionar demandas coletivas, a empresa deve buscar consolidar a prática de 

interlocução transparente com essas entidades, em torno de objetivos compartilhados 

(INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

Isso tudo equivale à abertura que a empresa concede aos funcionários, no que diz 

respeito à construção das diretrizes que nortearão as ações corporativas, trazendo-os para o 

centro das discussões e permitindo que as sugestões, ideias e pontos de vista façam parte do 

modelo a ser implementado. Destaca-se ainda a importância da empresa em permitir e 

incentivar a participação dos funcionários em comitês de gestão, bem como ter um processo 

de discussões de informações econômico-financeira da empresa de forma aberta. 

 

Segundo o Instituto Ethos (2009), para garantir o cumprimento desse indicador, as 

organizações devem: 

 

a) Garantir o direito de associação e fornecer informações aos trabalhadores para se 

posicionarem em relação às demandas para a empresa, ao mercado e à pauta 

sindical; 

b) Identificar um líder interno (ou comissão de relações sindicais) para garantir o 

diálogo permanente. Consolidar um canal de comunicação e disponibilizar dados 

da empresa para subsidiar discussões coletivas e proposição de agenda de 

discussão; 

c) Identificar no sindicato um parceiro que pode atuar na concepção, implementação 

ou disseminação de projetos e iniciativas voltadas para os funcionários. 
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De acordo com Melo e Carvalho Neto (1998), as relações entre capital e trabalho são 

tratadas pelas escolas americana e inglesa como relações industriais, e pela escola francesa 

como relações profissionais, termo este que também é utilizado pela OIT – Organização 

Internacional do Trabalho. No Brasil, utiliza-se o termo relações de trabalho. 

 

O desenvolvimento dos sistemas de relações de trabalho teve por base a interação da 

atuação dos três atores sociais envolvidos: o Estado, por intermédio de suas instituições; os 

empresários, através de suas entidades de representação; e os trabalhadores, representados 

pelas centrais sindicais ou pelos sindicatos setoriais ou de categorias profissionais 

(GALVÃO; TRINDADE, 1999). 

 

Estando as relações de trabalho regidas pelas relações de poder entre os grupos de 

interesses no interior da organização, a mobilização coletiva dos trabalhadores, através de 

seus sindicatos, influencia em vários momentos as relações de trabalho. As relações entre 

empregados e empregadores se traduzem por uma lógica dupla, permanente e contraditória de 

afrontamento, negociação ou acomodação/aceitação. Para Melo (1991, p. 62), a ação da 

gestão de pessoas está centrada em dois campos: “(...) o de adequar a força de trabalho aos 

objetivos da organização e o de controlar o conflito nas relações de trabalho.” 

 

O discurso empresarial, no entanto, tem enfatizado, através das novas propostas de 

gestão, a necessidade do compromisso e da participação dos trabalhadores. Considera esses 

novos procedimentos um avanço na política de controle sobre o local de trabalho, posto que 

se baseia na incorporação do trabalhador, através da participação sindical, nas estratégias de 

desenvolvimento da organização e do processo de trabalho” (STEWART et al., 2004). 

 

Milkovich e Boudreau (2009) ressaltam que as relações trabalhistas constituem uma 

atividade relevante nas empresas filiadas a sindicatos. Também são de interesse da sociedade 

em sua totalidade. Advogam, porém, que ocorrem interferências negativas e positivas em 

relação aos funcionários, em consonância com a qualidade da relação existente entre a 

organização e o funcionário. 

 

Como consequências positivas podem ocasionar, por exemplo, incrementos 

financeiros na remuneração. Os pesquisadores verificam, entretanto, a retração tanto no 

engajamento nas atividades sindicais, bem como em paralisações. Ressaltam a importância 
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das negociações e dos relacionamentos, que devem se embasar no pressuposto do ganha-

ganha, propondo alguns modelos a serem implantados pelas organizações, como reuniões de 

brainstorning, encontros com a CIPA e instituição de comitês de empregados. 

 

No período de 1967 a 1977, o assunto era pouco debatido, fato compreensível em 

função do regime ditatorial sob o qual o país vivia. No final dos anos 1970, as ideias de 

“participação” começam a ganhar evidência, com o ressurgimento do movimento sindical e a 

crescente discussão das formas de intervenção dos trabalhadores em aspectos da vida das 

empresas, com a introdução dos temas das comissões de fábrica (FURTADO; CARVALHO 

NETO, 2007). 

 

Na imprensa sindical, essa forma de “participação” era vista de forma positiva, em 

contraposição ao “peleguismo” das décadas anteriores, pois comportava a possibilidade de 

ampliar o escopo da negociação, ultrapassando os aspectos salariais e passando a reivindicar 

questões do cotidiano da fábrica. Do lado empresarial, surgem os primeiros exemplos de 

empresários interessados em ter comissões de representantes eleitos pelos trabalhadores nas 

empresas, com o objetivo de resolver problemas no interior das organizações, antes que 

gerassem possíveis movimentos grevistas (DONADONE, 2002). 

 

Nesse sentido, o incentivo do envolvimento dos funcionários na administração da 

empresa, que vem sendo chamado de gestão participativa, apresenta uma série de vantagens 

para esta, pois aumenta o interesse dos funcionários pelos processos organizacionais, facilita a 

integração dos objetivos dos funcionários com os da empresa e favorece o desenvolvimento 

profissional e individual (LOURENÇO; SCHRODER, 2003). 

 

Nesse sentido, sobre o segundo indicador, que é a gestão participativa, o Instituto 

Ethos (2012) preconiza que as organizações devem ter programas de gestão participativa que 

incentivem o envolvimento dos empregados na solução dos problemas da empresa, devendo 

possibilitar que os empregados compartilhem seus desafios, o que também favorece o 

desenvolvimento pessoal e profissional e a conquista de metas estabelecidas em conjunto. 

 

De acordo com Furtado e Carvalho Neto (2007), não há um consenso em relação ao 

significado do termo “gestão participativa”. Conforme salienta Bordenave (1983), a 

participação em qualquer organização pode atingir graus diferenciados, de acordo com o 



 37

acesso ao controle das decisões. O autor constrói uma escala que vai da informação à 

autogestão: 

 

 Informação: os dirigentes comunicam decisões já tomadas;  

 Os dirigentes realizam consulta facultativa; 

 Os dirigentes tem a obrigação de consultar os membros, solicitando críticas e 

sugestões;  

 Os subordinados participam do processo de elaboração/recomendação, fazendo 

propostas que podem ser aceitas ou rejeitadas pelos dirigentes, mas estes 

devem obrigatoriamente justificar a aceitação ou recusa;  

 Co-gestão, quando os subordinados exercem influência direta na tomada de 

decisões por meio da participação em comitês e conselhos;  

 Delegação, quando os trabalhadores possuem autonomia em áreas antes de 

prerrogativa dos administradores;  

 Autogestão, em que os membros definem objetivos, modos de produção e 

controle. 

 

Segundo Mello (2000), a gestão participativa é essencial na nova concepção de 

organização competitiva, pois pode melhorar o entendimento dos funcionários a respeito dos 

objetivos organizacionais e, com isso, aumentar o compromisso com a implementação de 

decisões. Dessa forma, mesmo não tendo participado delas, pode-se ampliar a confiança do 

colaborador na empresa, podendo aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento interno, bem 

como desencadear maior satisfação e, consequentemente, maior desempenho. 

 

Assim, para que a participação ocorra de forma verdadeira, existe uma condição que 

precisa ser necessariamente satisfeita, ou seja, os funcionários precisam estar de posse das 

devidas informações sobre as quais possam basear a sua decisão. Isso significa que estes 

devem receber o maior número de informações possíveis em relação ao que em geral acontece 

na empresa (COELHO, 2004). 

 

Vidal et al. (2005) acreditam que, sendo o capital humano o diferencial para a 

existência das organizações, a potencialização humana da participação das pessoas integra a 

agenda estratégica, como meio de tornar o processo decisório mais efetivo e alinhado ao 
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sentimento coletivo. Assim, quando a gestão participativa é real, a pessoa sente-se à vontade 

para questionar e opinar, independentemente do nível hierárquico dos presentes. As sugestões 

e críticas são ouvidas com respeito, valorizadas e debatidas até transformarem-se em ação. A 

participação pura decorre de um desejo autêntico dos líderes e das pessoas que fazem parte da 

organização, e não de uma vontade imediatista, utilitária e manipuladora. 

 

2.4.2 Respeito ao individuo 

 

O subtema respeito ao indivíduo, como destacado no Quadro 3, abrange os 

indicadores compromisso com o futuro das crianças e o desenvolvimento infantil; valorização 

da diversidade; equidade racial e de gênero; e relações com trabalhadores terceirizados. 

 

Com relação aos indicadores compromisso com o futuro das crianças e o 

desenvolvimento infantil, defende que a organização não pode ter em seu corpo funcional 

menores de 14 anos (trabalho infantil), entretanto é bastante salutar a iniciativa de empregar 

menores entre 14 e 16 anos na condição de aprendizes (INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

Segundo o Instituto Ethos (2007), uma empresa socialmente responsável, no que diz 

respeito ao compromisso com o futuro das crianças, além de não empregar menores de idade, 

deve possuir projetos que contribuam para o desenvolvimento dos filhos de seus empregados, 

que possam estimular suas competências técnicas e psicossociais. Deve ainda desenvolver ou 

apoiar projetos para crianças e adolescentes da comunidade e junto ao poder público, 

estimulando que as políticas e programas da empresa relacionados ao tema sejam replicados 

em toda a cadeia produtiva. 

 

Nesse sentido, o indicador compromisso com o desenvolvimento infantil versa a 

respeito da questão de proteção de cada criança, procurando asseverar o cuidado e o afeto, o 

registro de nascimento, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, a 

imunização, o acesso a serviços de saúde, creches e pré-escolas, assegurar o direito de brincar, 

o direito dos genitores e da família em partilhar da vida das crianças e preservá-las diante de 

acidentes domésticos e de abusos (INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

Uma empresa socialmente responsável deve, ainda, além de obedecer a legislação em 

vigor relativa à proteção à maternidade, paternidade, amamentação e creche, deve proibir 
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qualquer tipo de discriminação à mulher gestante e aos empregados. Deve possuir políticas 

internas para facilitar a consulta pré-natal e o acompanhamento da infância dos filhos. Além 

disso, deve oferecer orientação médica e desenvolver campanhas de orientação nessa 

temática, voltadas para a comunidade (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

No Brasil, conforme criticam Coelho (2004) e Furtado (2006), o problema não parece 

ser falta de legislação. Pois, nas décadas de 1980 e 1990, foi aprovado o maior número de leis 

de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, colocando o Brasil em lugar de 

destaque internacional. O que falta é colocá-las em prática. 

 

Entretanto, além do aspecto normativo e legal, Cosendey (2002) chama a atenção de 

que o problema do trabalho infantil é uma questão mundial, de larga escala, que atinge 

especialmente crianças e adolescentes de países pobres. Para os autores, a predominância das 

atividades agrícolas e o fato desta atividade estar fortemente associado à economia informal, 

são características marcantes do trabalho infantil no mundo. 

 

Em relação ao terceiro indicador, valorização da diversidade, segundo o Instituto 

Ethos (2007), uma organização socialmente responsável não permite qualquer tipo de 

discriminação em termos de recrutamento, acesso a treinamento, remuneração, avaliação ou 

promoção de seus funcionários. Devem ser oferecidas oportunidades iguais às pessoas, 

independentemente de sexo, raça, idade, origem, orientação sexual, religião, deficiência física, 

condições de saúde, etc. Devendo ser dada atenção especial a membros de grupos que 

geralmente sofrem discriminação na sociedade. 

 

Entretanto, a discriminação ainda pode ser constatada, praticamente, em todo o 

mundo. De acordo com dados obtidos pela Comissão Europeia de 1999 a 2001, é possível 

notar que o desemprego nas comunidades de raça ou origem étnica diferentes, e em relação 

aos trabalhadores mais velhos e pessoas com deficiência, era de duas a três vezes maior do 

que a média geral (COMISSÃO EUROPÉIA, 2001). 

 

Segundo Queiroz (2009), a diversidade, por ser uma demanda global e uma maneira 

de interligar a ética à competitividade, é visualizada concomitantemente como um princípio 

de cidadania e um valor estratégico, pois a empresa, ao administrar as diferenças, pode 
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transformar-se em um forte embrião de mudança na sociedade, solidificando assim a sua 

atuação na área da responsabilidade social. 

 

Já no que concerne aos indicadores compromisso com a equidade racial e de gênero, 

segundo o Instituto Ethos (2012), as empresas interessadas em combater o preconceito racial 

devem estar conscientes de que apenas o discurso é ineficaz para transformar positivamente 

qualquer cenário. Então, esse indicador pretende auxiliar as empresas, trazendo propostas 

práticas do que pode ser feito em relação à inclusão dos negros (pretos e pardos), tais como 

contemplar este tema no código de conduta da empresa, promover censo para monitorar e 

promover a equidade racial. Já o indicador compromisso com a equidade de gênero apresenta 

como finalidade primordial demonstrar como uma empresa cidadã pode contribuir para 

modificar a situação da mulher no atual cenário do mercado de trabalho e assim se tornar uma 

propulsora da transformação social. 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2003), com as 500 maiores 

empresas brasileiras sobre a questão social, racial e de sexo (gênero), destaca-se o fato de que 

a participação de mulheres em cargos de gerência executiva (9%) ainda permanece bastante 

inferior se comparada com os homens (91%). Mulheres negras são as que se encontram em 

situação mais desigual, isso tendo em vista que, entre 339 mulheres em cargos executivos ou 

de diretoria, somente três são negras. A participação dos homens negros também é bastante 

reduzida em cargos executivos, compreendendo apenas 1,8%, enquanto como trabalhadores é 

de 23,4%. 

 

Acerca dessas questões, Furtado (2006) destaca um fato interessante: em pesquisas 

realizadas durante nove anos (1997-2004) − com vista a escolher as melhores empresas para 

se trabalhar − pela Revista Exame (atualmente pela Revista Época), constatou-se, na opinião 

de cerca de 90% dos empregados, que na maioria das empresas pesquisadas não há 

discriminação em relação aos negros em seu local de trabalho. Como as pesquisas 

comparativas entre salários de brancos e negros, e a posição ocupada na empresa, demonstram 

o contrário, pode-se perceber a dificuldade e ambiguidade do brasileiro ao lidar com a questão 

do preconceito, neste caso, em relação à cor. 
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Destarte, de acordo com o que preconiza o Instituto Ethos (2003), as empresas, ao 

avaliarem o alcance dos programas de inclusão de oportunidades iguais de desenvolvimento, 

podem obter consequências positivas, conforme segue: 

 

a) Aumento da satisfação no trabalho: pode-se concluir que empregados que têm no 

local de trabalho um ambiente de incentivo mostram-se mais satisfeitos com suas 

atividades profissionais, tornando-se assim mais leais; 

b) Menor vulnerabilidade legal: as empresas que estabelecem programas de 

diversidade e métodos de gestão, voltados para detectar e prevenir situações 

potenciais de discriminação, são menos vulneráveis frente às exigências legais; 

c) Imagem corporativa valorizada: se a diversidade for um atributo característico das 

atividades da empresa, tornando-a conhecida como um bom lugar para trabalhar, 

com um ambiente aberto e inclusivo, ela pode agregar qualidades positivas à 

imagem da corporação no mercado; 

d) Maior flexibilidade: incorporações, fusões e desmembramentos de empresas têm 

sido cada vez mais comuns, sendo também crescente a tendência à terceirização. 

Uma cultura organizacional pluralista favorece a adaptação a essas mudanças; 

e) Reconhecimento adequado: na medida em que o estímulo à diversidade representa 

um reforço à expressão dos talentos e potencialidades individuais, ele torna a 

empresa mais bem capacitada para avaliar e promover seus funcionários, tendo por 

base sua efetiva competência. 

 

Em suma, para que a gestão da diversidade seja de fato uma realidade, é fundamental 

que as empresas debatam e invistam na diversidade, inserindo-a em todas as relações e setores 

dentro das organizações. 

 

Em relação ao indicador relações com trabalhadores terceirizados, segundo o 

Instituto Ethos (2012), uma empresa que adota práticas de responsabilidade social interna 

deve empenhar-se no intuito de que seus terceirizados possuam condições de trabalho 

similares à de seu próprio corpo funcional, evitando que aconteçam terceirizações em que a 

retração dos custos seja obtida através da degradação das respectivas condições de trabalho. 

 

Segundo Repullo (1997), a terceirização pode ser definida como o ato de transferir a 

responsabilidade de um serviço, ou de determinada fase da produção ou comercialização, de 
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uma empresa para outra, possibilitando que a empresa centre-se na realização de algumas 

ações, havendo racionalização e consequente aumento da produtividade. 

 

Sendo a terceirização uma realidade no mundo organizacional, cabe às organizações e 

as suas políticas de recursos humanos adaptar-se às mudanças impostas por essa nova 

realidade, pois passam a conviver, dentro do mesmo ambiente empresarial, seus próprios 

funcionários, em conjunto com os funcionários das empresas contratadas que, por sua vez, 

também participam de forma efetiva para o sucesso do empreendimento. Essa atenção aos 

novos e diferentes vínculos de trabalho é necessária, entre outros fatores, pelo fato de os 

terceiros contribuírem para o a qualidade do ambiente de trabalho (SOUZA et al., 2005). 

 

Entretanto, de acordo com Nagli (2008), na prática, a gestão de trabalhadores com 

diferentes vínculos de trabalho, com benefícios diferentes e, eventualmente, exercendo 

atividades semelhantes, constitui-se em um grande desafio. As comparações são inevitáveis e 

essas passam a ser fontes de conflitos recorrentes. Embora o conceito de terceirização esteja 

dirigido para as atividades-meio, muitas vezes há ocupação de mão-de-obra terceirizada para 

atividades-fim da empresa, resultando em compartilhamento de espaços entre funcionários 

próprios e terceirizados, com benefícios desiguais. Daí, portanto, a importância da gestão 

adequada dessa variável. 

 

Em resumo, o grande desafio para as organizações, sob este aspecto, é tentar a 

disseminação de seus valores pela cadeia de fornecedores, empresas parceiras e terceirizadas. 

Deve exigir para os trabalhadores terceirizados condições semelhantes às de seus próprios 

funcionários. 

 

2.4.3 Trabalho decente 

 

O subtema trabalho decente, como destacado no Quadro 2, abrange os indicadores 

política de remuneração, benefícios e carreira; cuidados com saúde, segurança e condições 

de trabalho; compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade; 

comportamento nas demissões e preparação para aposentadoria. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (2012) define trabalho decente como sendo 

um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 
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equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida 

digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 

Com relação ao indicador política de remuneração, benefícios e carreira, de acordo 

com o Instituto Ethos (2012), uma empresa socialmente responsável deve considerar seus 

funcionários como sócios, desenvolvendo uma política de remuneração, benefícios e carreira 

que valorize as competências potenciais de seus funcionários, investindo em seu 

desenvolvimento profissional. Além disso, deve acompanhar a amplitude de seus níveis 

salariais, com o objetivo de evitar reforçar mecanismos de má distribuição de renda e geração 

de desigualdades sociais, efetuando ajustes quando necessário. 

 

Sobre a gestão de carreira, remuneração e outros benefícios, a primeira compreensão 

deve ser a da dimensão da remuneração como algo que inclui salários, remuneração variável, 

bônus, stock options, opção de participação acionária e pagamento por habilidades ou formas 

variadas de incentivo individual ou de grupo, como maneira não só de atrair, mas, 

principalmente, de reter talentos (PEREIRA, 2008). 

 

Assim, de acordo com esse cenário, várias organizações já estão utilizando a 

flexibilização nos benefícios e também na remuneração dos funcionários. A flexibilização dos 

benefícios, por exemplo, consiste em fornecer aos funcionários um leque de opções para que 

eles próprios possam fazer a escolha daquele benefício que mais atenda a suas necessidades 

(PEREIRA, 2008). 

 

Segundo Fischer (1998), as políticas de remuneração vêm sofrendo mudanças bastante 

significativas, ocorrendo primeiro em consequência da preocupação das empresas com a 

gestão de seus custos e, segundo, em função da alta incidência de encargos sociais no Brasil e 

de alguma falta de flexibilidade da legislação que regulamenta os contratos de trabalho. 

 

Destarte, o objetivo das inovações em políticas de remuneração é exatamente a 

remuneração, diferenciando-a de acordo com o desempenho individual e desvinculando-a da 

estrutura de cargos. Assim, sistemas de remuneração flexível, variável, por performance, 

desempenho, competências ou por objetivos, têm-se tornado frequentes nas organizações, 

configurando uma tendência (FISCHER, 1998). 
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Conforme destaca Furtado (2006), embora os sistemas de remuneração por habilidades 

e competências sejam muito discutidos, na prática ainda prevalece a remuneração funcional. 

Contudo, novas tecnologias vêm impactando as regras da remuneração, tornando-as mais 

flexíveis. Até o final dos anos 1980, a reivindicação salarial era a principal questão na pauta 

de reivindicações desses trabalhadores. Dessa forma, com essa flexibilização e com a extinção 

da política salarial pelo governo, é estabelecida a livre negociação entre empregados e 

empregadores e a implantação dos programas de participação nos lucros e resultados. 

 

Nesse aspecto, a flexibilização da remuneração se dá não só com a criação dos 

programas de participação nos resultados, como também mediante a implantação de 

programas de remuneração por resultados. Enquanto nas Participações nos Lucros e 

Resultados (PLR´s) o recebimento de bônus está vinculado à rentabilidade da empresa de 

forma global, a remuneração por resultados correlaciona o recebimento do prêmio ao 

cumprimento de metas preestabelecidas, estando dessa maneira mais ligada a um estilo de 

gestão mais participativo (FURTADO, 2006). 

 

Destarte, autores como Crainer e Dearlove (2000) chamam a atenção das empresas, 

indicando que mais do que a preocupação com os avanços tecnológicos, estas deverão atentar 

para a atração e a retenção de talentos, pois, segundo Souza (2000), as organizações terão 

dificuldades cada vez maiores para atrair e manter talentos da próxima geração, tendo em 

vista que eles terão valores e atitudes muito diferentes sobre o trabalho e sobre a vida em 

geral. Por isso, uma das formas de se lograr sucesso neste quesito é por meio de políticas mais 

flexíveis de remuneração e benefícios. 

 

Com relação à carreira, apesar de atualmente as pessoas se responsabilizarem mais 

pela própria carreira, esta também pode configurar-se como um instrumento bastante 

relevante para a retenção de talentos. Para Araújo (2006), o plano de carreira pode e deve ser 

reformulado com o intuito de acompanhar as mudanças, sendo que o seu maior desafio será o 

de conciliar os interesses dos diversos setores da empresa, sendo inevitável o entendimento 

das especificidades de cada área. 

 

A respeito do segundo indicador, cuidados com saúde, segurança e condições de 

trabalho, a conscientização é a base fundamental para o desdobramento das intenções da 

empresa em ações que alinhem seus interesses aos dos trabalhadores. A busca por padrões 
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internacionais de relações de trabalho é desejável, sendo as certificações a respeito do tema 

ferramentas adequadas para tanto (INSTITUTO ETHOS, 2012). 

 

Sabe-se que as organizações são obrigadas, legalmente, a implantarem e a preservarem 

condições adequadas referentes à segurança e à saúde ocupacional de seus funcionários, 

representando esta uma situação de mera obediência legal. Assim, consoante Oliveira (2002), 

ao cumprir essas determinações, a empresa nada mais faz que respeitar as diretrizes do 

Ministério do Trabalho. 

 

Apesar da organização não poder sozinha proporcionar saúde ao indivíduo, ela pode 

ter, como um de seus objetivos, a saúde de seus empregados, cuidando em buscar condições 

favoráveis de trabalho, cargos adequados, horários regulares, máquinas, equipamentos e 

utensílios adaptados à fisiologia humana, sem esquecer de propiciar um clima organizacional 

favorável à concentração e ao respeito (OLIVEIRA, 2005). 

 

Conforme relata Coelho (2004), para prevenir acidentes e doenças ocasionadas pelas 

atividades profissionais foi criada a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –, 

órgão constituído por representantes do empregador e do empregado, segundo a Norma 

Regulamentadora nº 5, com a redação dada pela Portaria nº 33/83 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Essa comissão objetiva observar e relatar condições de risco nos ambientes de 

trabalho e solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizá-los, 

discutir os acidentes ocorridos, solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes e, 

ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. 

 

No entanto, a conscientização por parte das organizações é a base fundamental para o 

desdobramento de ações que alinhem seus interesses aos dos seus funcionários. 

 

Para tanto, no atual contexto, em que se busca um maior envolvimento das pessoas 

com o seu trabalho, a Qualidade de Vida no Trabalho se constitui como uma expressão para 

caracterizar determinados valores ambientais e humanos que foram suprimidos em favor do 

avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico (WALTON, 

1973). 
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Políticas e práticas de gestão de pessoas referentes à qualidade de vida no trabalho têm 

a tendência de serem mais valorizadas, como modo de integrar o indivíduo à organização de 

maneira harmônica, mantendo sua integridade física e mental e valorizando-o enquanto 

pessoa (GUEIROS; OLIVEIRA, 2002). 

 

Tendo em vista que as empresas estão cada vez mais sofrendo pressões regulamentares 

e éticas para controlar e reduzir riscos que surjam de suas operações, os sistemas de gestão de 

Saúde Ocupacional e Segurança (Occupational Health and Safety – OH&S) podem ajudar, 

fornecendo uma abordagem sistemática para a identificação e redução de perigos e riscos 

operacionais, reduzindo custos associados a acidentes, incidentes e invalidez, aumentando, 

assim, a produtividade e a motivação enquanto melhora a reputação da empresa (NAGLI, 

2008). 

 

Nesse sentido, a busca por padrões internacionais de relações de trabalho é desejável, 

sendo as certificações a respeito do tema (ex.: BS 8800 e SA 8000), ferramentas adequadas 

para tanto (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

Furtado e Pena (2006) acrescentam ainda que as condições de trabalho, saúde e 

segurança devem ostentar indicadores de desempenho formulados com o envolvimento dos 

trabalhadores e que sejam considerados no planejamento estratégico organizacional, além de 

terem ampla difusão. 

 

O indicador compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade 

prega que a organização deve investir em capacitação e desenvolvimento profissional de seus 

funcionários, disponibilizando apoio a projetos de criação de empregos e fortalecimento da 

empregabilidade para a comunidade com a qual interage (INSTITUTO ETHOS, 2007). 

 

De acordo com Helal, Neves e Cireno (2004), a empregabilidade é vista como a 

capacidade de adaptação da mão-de-obra frente às novas exigências do mundo do trabalho. 

Entretanto, já para Carrieri e Sarsur (2002), a empregabilidade refere-se a uma estratégia 

adotada pelas organizações, no sentido de transferir a responsabilidade desta ao trabalhador à 

sua não-contratação ou demissão. 
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Dessa forma, considerando as necessidades de empregado e empresa, resultantes das 

respectivas exigências mercadológicas a que estão sujeitos, o treinamento e a capacitação 

surgem como uma variável interessante para as soluções de tais necessidades (PEREIRA, 

2008). 

 

Destarte, o papel da organização nesse processo de desenvolvimento deve ser de se 

responsabilizar por criar condições favoráveis para a produção de conhecimento no próprio 

ambiente de trabalho, pois mais importante do que ofertar programas é estimular uma cultura 

que valorize a aprendizagem. Assim, ganham importância dentro dessa perspectiva os 

mecanismos de circulação do conhecimento, de avaliação de performance, de desempenho e 

potencial, as pesquisas de melhoria contínua e de resolução de problemas, além do 

planejamento, aconselhamento e gestão de carreiras. Todos esses instrumentos e 

procedimentos são potencialmente oportunidades de aprendizagem, quando administrados 

dentro da perspectiva de transformação da empresa em um permanente laboratório de 

produção de conhecimentos (FISCHER, 1998). 

 

Nesse sentido, o treinamento e a capacitação, como forma de propiciar o 

desenvolvimento individual e organizacional, é uma estratégia de crescimento organizacional, 

tendo vista que funcionários pouco competentes dificilmente produzirão produtos ou serviços 

competitivos. Dessa forma, são inúmeras as vantagens de as organizações produzirem 

programas nessa perspectiva, pois eles trazem benefícios não apenas para as pessoas, mas 

para as organizações como um todo (NAGLI, 2008). 

 

O indicador comportamento frente a demissões corresponde ao cuidado em amenizar 

as adversidades do demitido diante da dispensa do emprego por parte da empresa socialmente 

responsável (FURTADO; PENA, 2006). 

 

Para o Instituto Ethos (2012), as demissões não devem ser utilizadas como primeiro 

recurso de redução de custos. Quando forem inevitáveis, a empresa deve realizá-las com 

responsabilidade, estabelecendo critérios para executá-las (empregados temporários, 

facilidade de recolocação, idade do empregado, empregado casado ou com filhos etc.) e 

assegurando os benefícios que estiverem a seu alcance. Além disso, a empresa pode utilizar 

sua influência para auxiliar a recolocação dos funcionários demitidos. 
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A dignidade e o respeito com os demitidos têm importantes implicações para a prática 

empresarial, pois tratar com dignidade as pessoas em processo de desligamento, além de ser 

moralmente correto, pode exercer efetiva influência positiva para a própria empresa, para os 

demitidos e para os remanescentes, que irão sentir os previsíveis efeitos do processo 

(CALDAS, 2000). 

 

Caldas (2000) ressalta que as demissões de pessoal não devem ser utilizadas como 

primeiro recurso de redução de custos. Quando forem inevitáveis, a organização deve realizá-

las com responsabilidade, com estabelecimento de critérios (empregados temporários, 

facilidade de recolocação, idade do empregado, empregado casado ou com filhos etc.) e 

assegurando os benefícios que estiverem a seu alcance.  

 

Existem empresas que oferecem aos demitidos um ou mais dos seguintes benefícios: 

treinamentos para elaboração de currículos e participação em entrevistas, objetivando facilitar 

seu ingresso em outras empresas; contratação de serviços de recolocação; extensão dos 

benefícios, principalmente plano de saúde, de três a seis meses após a demissão, sem ônus 

para o empregado demitido; pagamento de quantia indenizatória, proporcional ao tempo de 

casa do empregado; treinamentos sobre administração financeira e empreendedorismo, para 

aqueles que pretendem montar o próprio negócio (FURTADO, 2006). 

 

Por outro lado, a demissão natural em referência ao não cumprimento de atividades, 

posturas inapropriadas e fraca performance, integra o universo de todas as organizações 

(CRUZ, 2011). Todavia, em qualquer um dos casos, é necessário a utilização de critérios 

idôneos e transparentes, para que não haja prejuízo para nenhumas das partes envolvidas. 

 

Por fim, para o cumprimento do indicador preparação para a aposentadoria, segundo 

o Instituto Ethos (2012), a empresa socialmente responsável tem forte compromisso com o 

futuro de seus funcionários, pois o momento da aposentadoria representa excelente 

oportunidade para demonstrá-lo na prática. A empresa deve criar mecanismos de 

complementação previdenciária, visando reduzir o impacto da aposentadoria no nível de 

renda e estimular a participação dos aposentados em seus projetos sociais. 

 

A aposentadoria representa uma ruptura com o mundo do trabalho, ocasionando uma 

alteração no sistema de relações sociais e no sistema de papéis e status, pois a vida do 
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aposentado é influenciada pelas atividades socioprofissionais anteriores, na medida em que 

tais atividades determinam as condições da vida social e econômica, assim como as relações 

sociais e o acesso ao lazer. Essa é uma fase que acarreta diminuição do status social e 

modificação no sistema de papéis, que é compensado pela acentuação de novos papéis dentro 

da família. O trabalho dá ao sujeito seu status, pois é por meio do papel profissional que tem 

acesso à rede de comunicação. Quando o sujeito se aposenta, ele pode perder acesso à rede de 

relacionamentos que estabeleceu dentro da empresa em que trabalhava, assim como seu status 

na sociedade (SANTOS, 1990). 

 

Dessa forma, Emiliano (2012) preconiza que esta transição requer um 

condicionamento social e mental o qual a maior parte do contingente de trabalhadores não 

apresenta, visto que o encerramento da atividade laboral possui como efeito a sua exclusão do 

universo produtivo. 

 

2.5 Relações entre a responsabilidade social e comprometimento organizacional 

 

De acordo com revisão literária realizada por Turker (2009), os estudos que 

relacionam a responsabilidade social corporativa e o comprometimento organizacional se 

dividem em duas categorias: a primeira analisa como a responsabilidade social corporativa 

afeta os funcionários, defendendo a ideia de que esta cria uma boa reputação para a 

organização, pois aumenta sua atratividade; a segunda aborda o impacto das atividades sociais 

corporativas nos empregados atuais e os efeitos relacionados ao comportamento 

organizacional. 

 

Contudo, segundo o autor, apesar de existir uma quantidade crescente de pesquisas 

que tratam sobre as diversas dimensões da responsabilidade social empresarial, avaliando seu 

impacto tanto no desempenho organizacional quanto no desempenho financeiro, existem 

ainda poucos trabalhos que se concentraram no estudo do impacto da responsabilidade social 

corporativa sobre os funcionários. 

 

Os funcionários formulam juízos sobre as preocupações sociais subjacente às ações 

organizacionais, sobre os resultados decorrentes destas e sobre a forma como os indivíduos, 

dentro e fora da organização, são tratados como resultado dessas ações. Esses juízos 

combinados modelam as percepções dos funcionários relativamente ao nível de 
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responsabilidade social das organizações com que colaboram, ativando respostas atitudinais, 

entre as quais se encontra o seu comprometimento organizacional, podendo proporcionar 

consequências positivas ao nível de resultados organizacionais preponderantes para a 

competitividade e eficácia organizacionais (rotatividade, absenteísmo, orientação para a 

inovação, desempenho global dos indivíduos, satisfação, comportamentos extra-função) e 

para o bem-estar do funcionário (RUPP et al., 2006). 

 

Dessa forma, algumas pesquisas focaram seus objetivos em verificar de que maneira a 

adoção de práticas socialmente responsáveis contribuem para o comprometimento do 

funcionário para com a organização. 

 

Mortati (2009) buscou analisar um modelo de comprometimento organizacional e um 

de responsabilidade social empresarial que fornecessem as bases para a compreensão desses 

dois construtos e as possíveis relações entre eles. Concluiu-se que, para a amostra obtida, as 

atividades de responsabilidade social corporativa voltadas aos empregados e aos 

consumidores possuem relação positiva com os comprometimentos afetivo e normativo, 

enquanto que as ações de responsabilidade social corporativa voltadas a stakeholders sociais e 

não sociais e ao governo possuem relação direta apenas com o comprometimento afetivo. As 

demais relações entre a variável dependente e independente se mostraram inexistentes. 

 

A pesquisa realizada por Ali et al. (2010), com 371 profissionais que trabalham em 

diferentes setores do Paquistão, encontrou relação significativamente positiva entre ações de 

RSE, comprometimento organizacional e desempenho organizacional. A pesquisa descreve 

que as organizações que se envolvem em atividades sociais, podem melhorar o 

comprometimento de seus funcionários. 

 

Brammer, Millington e Rayton (2007) investigaram a relação entre o 

comprometimento organizacional e a percepção da responsabilidade social empresarial dos 

funcionários, dentro de um modelo que se baseia na teoria da identificação social. 

Especificamente examinou-se o impacto dos três aspectos do comportamento socialmente 

responsável no comprometimento organizacional: percepções dos funcionários sobre a 

responsabilidade social corporativa, justiça e prestação de treinamento aos funcionários. A 

análise baseou-se em uma amostra de 4.712 funcionários extraídos de uma empresa de 
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serviços financeiros. Os resultados mostram que a responsabilidade social empresarial externa 

está positivamente relacionada com o comprometimento organizacional. 

 

Turker (2009), em trabalho semelhante, também analisou como a responsabilidade 

social empresarial afeta o comprometimento organizacional dos indivíduos com base na teoria 

da identidade social. O modelo proposto foi testado em uma amostra de 269 profissionais de 

empresas na Turquia. Os resultados do estudo revelaram que a RSE para atores sociais e não 

sociais, funcionários e clientes foram preditores significativos de comprometimento 

organizacional.  

 

Stites e Michael (2011) também procuraram examinar a relação entre a percepção dos 

empregados em relação à responsabilidade social empresarial e o comprometimento 

organizacional. Os dados da pesquisa são coletados em um ambiente de indústria, com uma 

amostra de 136 funcionários da produção nos Estados Unidos. Os resultados implicam que as 

empresas devem comunicar a sua performance social corporativa a todos os funcionários, 

porque essa atitude tem o potencial de aumentar o comprometimento organizacional dos seus 

empregados, o que pode trazer resultados organizacionais positivos. 

 

O trabalho de Silva (2005), que foi realizado junto aos funcionários de três empresas 

cearenses de grande porte, constatou que as práticas sociais podem influenciar o 

comportamento e atitude do funcionário e contribuir para gerar comprometimento afetivo 

deste com a organização. Todavia, concluiu-se também que é pouco provável que projetos 

sociais tenham efeito significativo sobre os funcionários, se a organização não pratica atitudes 

sociais positivas para com eles, como oferecer oportunidades de crescimento profissional, 

respeitar o funcionário, contribuir para a satisfação com o trabalho que ele realiza, reconhecer 

sua dedicação e desempenho, entre outras. 

 

Barros (2008), em trabalho semelhante, realizou sua pesquisa em duas empresas de 

grande porte no ramo de serviços. A pesquisa obteve resultados que indicam que a 

responsabilidade social interna tem grande influência no comprometimento organizacional do 

trabalhador. As ações de responsabilidade social interna que exercem maior influência no 

comprometimento partem do indicador social diálogo e participação e o modelo de 

comprometimento gerado por estas ações é o afetivo. 
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Em trabalho mais recente, Cruz (2011), que também realizou sua pesquisa com os 

funcionários de duas grandes corporações integrantes do setor de prestação de serviços, 

constatou que as práticas sociais internas de diálogo e participação são as que ostentam o 

maior nível de influência no comprometimento organizacional, já que foram as que 

apresentaram o maior número de correlações significativas, além de serem as únicas que 

obtiveram correlações significativas com todas as dimensões do comprometimento, seguida 

pelas práticas sociais internas de trabalho decente. O autor ressaltou ainda que as práticas 

sociais apresentam correlações significativas com apenas duas dimensões do 

comprometimento organizacional (afetiva e normativa). 

 

Em suma, de acordo com o exposto nesta seção e com a abordagem assumida neste 

trabalho, a responsabilidade social empresarial pode ser compreendida como uma série de 

compromissos da organização com os seus diversos stakeholders: clientes, funcionários, 

fornecedores, comunidades, meio ambiente e sociedade, pois é unânime, entre os autores, que 

as empresas estão ligadas, direta ou indiretamente, a diversas pessoas, grupos ou entidades 

que nelas possuem interesses. 

 

Sendo assim, quando considerada a organização, a RSE apresenta duas dimensões, a 

externa e a interna. Sendo que, o exercício da responsabilidade social externa corresponde às 

ações sociais empresariais relacionadas aos seus diversos públicos (clientes, fornecedores e a 

comunidade em geral) e a responsabilidade social interna, foco do presente trabalho, focaliza 

os empregados da empresa, ou seja, o seu público interno. 

 

Assim, para que uma empresa seja considerada socialmente responsável com o seu 

público interno, não basta apenas respeitar os direitos fundamentais já consolidados 

legalmente. A empresa deve extrapolar esses quesitos e investir em outros aspectos, como no 

desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários, por exemplo.  

 

Para tanto, os indicadores sociais de responsabilidade podem ser utilizados pelas 

organizações para direcioná-las em suas estratégias, bem como também avaliar a eficácia das 

metas e iniciativas planejadas, permitindo a mensuração do nível de responsabilidade social 

nas mesmas. Nesse sentido, os indicadores Ethos de Responsabilidade Social são referência 

internacional e constituem uma ferramenta, estruturada em forma de questionário, cujo 

objetivo é avaliar as práticas de responsabilidade social nas empresas. 
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Por fim, ressalta-se que está na produtividade o maior ganho obtido no processo de 

gestão dos investimentos sociais junto ao seu público interno pelas organizações. Esses 

resultados podem advir tendo em vista que a prática social, por parte das empresas, leva seus 

funcionários a percebê-la como mais respeitada, admirada e reconhecida por parte do 

governo, da sociedade, da comunidade, dos acionistas, clientes, fornecedores e demais 

parceiros, podendo gerar sentimentos e comportamentos positivos destes em relação à 

organização, decorrentes de uma maior satisfação, motivação e diversas dimensões de 

comprometimento por parte dos funcionários, conforme supramencionado. 
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3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 
 

Nesta seção dá-se continuidade ao levantamento da literatura no que diz respeito à 

segunda temática abordada neste trabalho: o comprometimento organizacional, apresentado 

em oito tópicos: o comprometimento na relação funcionário-organização; origem e principais 

vertentes conceituais; comprometimento e suas implicações para a organização; e as 

dimensões do comprometimento (afetivo, instrumental ou calculativo e normativo). 

 

3.1 O comprometimento na relação funcionário-organização 

 

Desde a década de 1970, o contexto organizacional vem sofrendo impactos em sua 

estrutura, em decorrência dos avanços tecnológicos e pelas correntes transformações sociais, 

culturais e demográficas. Esse novo ambiente resultou em transformações estruturais, 

alterando o ambiente organizacional de simples e estável para complexo e instável. 

 

Essas transformações produziram tendências contemporâneas de administração, sendo 

possível destacar as seguintes: ruptura do clássico modelo de relacionamento entre 

organização e funcionário, surgindo, por exemplo, o modelo de gestão terceirizada; 

preocupação e valorização da relação com o cliente; implantação de programas de qualidade e 

controle de produtividade; flexibilização no sistema de produção; modernização e 

reestruturação dos processos internos e externos; reconhecimento do indivíduo e suas 

capacidades de trabalho; menor hierarquização; co-responsabilidades entre empresas, equipes 

e indivíduos (BANDEIRA; MARQUES; VEIGA, 2000; BASTOS, 1993; BASTOS; 

BORGES-ANDRADE, 2002; BORGES-ANDRADE, 1994). 

 

No decorrer do século XX, buscou-se argumentos que explicassem a existência de 

relações de troca entre empregados e organização e esta passou a ser avaliada por meio de 

critérios de desempenho, de frequência ao trabalho, de permanência ou de colaboração 

espontânea. Assim, as organizações se mobilizaram em torno de políticas de gestão de 

pessoas, oferecendo retribuições econômicas, financeiras, sociais ou materiais, com o objetivo 

de atrair, manter e incentivar os funcionários. Estes, por sua vez, desenvolvem expectativas e 

anseiam por estabelecer uma relação de troca, obtendo reciprocidade da organização por suas 

ofertas espontâneas de trabalho quando a organização necessita. 
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Segundo Silva (2005), foi com o propósito de esclarecer essa relação funcionário-

organização que surgiram quatro vínculos baseados em pressupostos sociais e cognitivistas: 

percepção de suporte organizacional, percepção de reciprocidade organizacional, percepções 

de justiça e o comprometimento organizacional, foco deste trabalho. 

 

A crescente necessidade de se obter comprometimento por parte dos indivíduos deriva 

exatamente desse novo conteúdo e natureza das funções que se realizam nas organizações 

contemporâneas. Esses novos sistemas demandam indivíduos comprometidos que se 

identifiquem com os objetivos e valores organizacionais (TOMEI, 1994). 

 

O fenômeno do comprometimento organizacional tem sido tratado como central para a 

compreensão do comportamento nas organizações, pois está associado ao estabelecimento de 

relações interpessoais adequadas e à eficiência e eficácia individuais e organizacionais 

(BASTOS; COSTA, 2000). 

 

Comprometer-se significa sentir-se vinculado a algo e ter o desejo de permanecer 

naquele curso de ação (BASTOS; PEREIRA, 1997). Os indivíduos investem na organização 

quando encontram oportunidades correspondentes aos seus projetos pessoais e aos seus 

objetivos, mas também quando aderem aos valores que constituem a cultura da empresa. 

Portanto, na organização, aquele que está comprometido é capaz de exercer esforços e de ir 

bem além daquilo que sua função exige para ajudar a organização a atingir seus objetivos e a 

reforçar seus valores. O investimento profissional que o comprometido faz o leva a adotar 

comportamentos bem particulares vis-à-vis da organização: sentimento de responsabilidade, 

adesão e trabalho suplementar (MEYER; ALLEN, 1997). 

 

Reichers (1985) parte do pressuposto de que as organizações não são monolíticas ou 

entidades indiferenciadas que atraem uma identificação por parte do indivíduo. Pelo contrário, 

elas são constituídas de múltiplos segmentos que nem sempre partilham os mesmos objetivos 

e valores. Contrariamente, afirma que elas são integradas por várias coalizões ou elementos 

constituintes (proprietários, gerentes, consumidores/clientes, etc.) que podem ter seus próprios 

objetivos e valores, não necessariamente compatíveis com aqueles gerais. O 

comprometimento organizacional deve, portanto, ser visto como uma coleção de vários 

comprometimentos que podem ser, inclusive, conflitantes entre si. 
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Para Gurgel e Silva (2009), favorecer a organização por meio do comprometimento 

dos funcionários pode não ser uma tarefa fácil, pois, de modo geral, os indivíduos diferem 

quanto ao seu impulso motivacional básico e uma mesma pessoa pode ter diferentes níveis de 

motivação que variam ao longo do tempo. Ou seja, esses níveis de motivação podem variar 

entre as pessoas e em uma mesma pessoa através do tempo, podendo alterar seu 

comportamento e comprometimento para com a organização. 

 

A percepção do indivíduo relativa às obrigações recíprocas entre funcionário e 

organização chama-se contrato psicológico. Segundo Rousseau (1995), um contrato 

psicológico é uma crença individual que o empregado detém, modelada pela organização 

sobre certos compromissos e obrigações que existem entre o funcionário e a organização, 

formando os termos de um acordo de troca. 

 

O contrato psicológico vai além de variáveis tangíveis, como benefícios e salários, 

pois envolve aspectos mais subjetivos do relacionamento funcionário-organização. É possível 

que o funcionário perceba que o contrato está sendo cumprido, excedido ou violado, quando a 

organização não atende suas expectativas. Entretanto, contrato psicológico não deve ser 

confundido com expectativas. Essa relação deve ser desfeita à medida que o contrato 

psicológico compõe crenças gerais tidas pelo indivíduo sobre o que ele encontrará no seu 

trabalho ou organização. 

 

Por exemplo, um funcionário pode esperar receber alto salário ou ser promovido. 

Essas expectativas emanam de uma ampla variedade de fontes que incluem experiências 

passadas, normas sociais, observações de amigos etc. Contratos psicológicos, em contraste, se 

referem às crenças sobre o que o empregado acredita estar intitulado a receber, ou deveria 

receber, porque ele percebeu que a sua organização focou suas promessas para prover tais 

coisas (ROBINSON, 1996). 

 

Embora existam várias vertentes que abordem o construto comprometimento 

organizacional, elas compartilham a premissa de que o vínculo existe e é inevitável, 

significando o desejo de permanecer na organização, de exercer suas atividades, de acreditar e 

aceitar os objetivos e os valores organizacionais (GURGEL; SILVA, 2009). 
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Conforme explicam Costa e Bastos (2005), o comprometimento organizacional é 

entendido, tanto pelos estudiosos quanto pelos profissionais, como reflexo de bom 

desempenho, relações interpessoais adequadas, eficiência e eficácia individual e 

organizacional, sendo que essa atitude evidencia sinais de apego, identificação e lealdade com 

o objeto do compromisso assumido, os quais apontam para diferentes vínculos de 

compromisso. 

 

Por um lado, a organização busca colaboradores comprometidos com suas metas e 

objetivos e, de outro, os trabalhadores visam a uma estabilidade financeira e a um apoio em 

seu desenvolvimento profissional. 

 

De acordo com Fossá e Sartoretto (2002), a intensidade com que um indivíduo se 

identifica com um modelo pode variar, assim como podem variar as razões para a formação 

desse vínculo e as suas correspondentes manifestações. Alguns estudos exploraram os 

processos através dos quais nos tornamos comprometidos. Outros pesquisadores verificaram o 

impacto que as influências individuais e organizacionais provocam no processo de formação 

de vínculo entre indivíduo e organização. Outros estudos exploraram as consequências do 

comprometimento manifestado em atitudes e comportamentos, expressões de afeição e 

lealdade, motivação e envolvimento e comportamentos tais como desempenho e obediência a 

políticas organizacionais. 

 

Observa-se que a pesquisa sobre comprometimento, em que pese os seus avanços em 

direção a uma abordagem multidimensional, não fica imune a discussões e tendências gerais 

que se consolidam nos estudos organizacionais, especialmente para a análise das relações 

indivíduo-organização (BASTOS; COSTA, 2000). 

 

Para Teixeira (1994), compreender essas relações, bem como discutir a forma como o 

comprometimento se processa cognitiva ou afetivamente, passou a ser a principal finalidade 

deste construto. Neste cenário, o desenvolvimento de pesquisas sobre o comprometimento 

procura principalmente entender e explicar o comportamento dos indivíduos, tendo em vista a 

prevê-lo e influenciá-lo. 
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3.2 Origem e principais vertentes conceituais 

 

Os diferentes níveis de comprometimento podem gerar efeitos nos indivíduos, nas 

organizações e na sociedade. Isso talvez explique o grande interesse científico internacional 

em pesquisas de campo, a partir da década de 1970, embora referências a constructos, a ele 

associados, já pudessem ser encontradas trinta anos antes. Esse interesse se expande pela 

discussão de que os atuais ambientes e modelos organizacionais têm enfraquecido a 

intensidade do vínculo indivíduo-organização (MOWDAY et al., 1982 apud BORGES-

ANDRADE; PILATI, 2001). 

 

O comprometimento organizacional tem evoluído conceitualmente nas últimas quatro 

décadas e provocado muita controvérsia a respeito da natureza dos vínculos entre o 

empregado e a organização (MEYER; ALLEN, 1997). Em geral, o enfoque principal é o de 

encontrar resultados que expliquem os níveis de comprometimento do indivíduo no trabalho. 

A maioria dos estudos procurou formular modelos para quantificar o comprometimento e 

estudá-lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis que lhe são consequentes. 

 

A década de 1980 foi caracterizada pela análise dos estudos do comprometimento 

organizacional em uma perspectiva unidimensional, enquanto que, na década seguinte, houve 

um movimento acadêmico voltado para a construção de uma abordagem multidimensional 

(MEYER; ALLEN, 1984, 1991, 1997; BECKER, 1992). Nesta perspectiva do estudo 

simultâneo de diversos comprometimentos, Becker (1992) propõe dois eixos de análise, que 

denominou focos (ou alvos) e bases (ou natureza) do comprometimento. Os focos de vínculo 

do empregado seriam inúmeros: a organização, a profissão, o grupo, a chefia, o sindicato, 

entre outros, assim como também são inúmeras as bases destes vínculos. O autor argumenta 

que a relação entre os diversos focos do comprometimento não representa uma conta de soma 

zero, ou seja, o empregado pode ter um alto grau de comprometimento com a organização e 

com a profissão, por exemplo.  

 

Meyer e Allen (1997) reforçam essa posição quando demonstram que a relação entre 

os vários focos do comprometimento é complexa e que se pode esperar tanto compatibilidades 

quanto conflitos. 
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Destarte, pesquisas científicas têm sido realizadas sobre a importância do 

comprometimento do indivíduo para com a organização. Entretanto, ainda em meio a tantos 

debates, não se considera efetivamente que se tenha uma resposta para essas perguntas (como 

todas as outras das ciências sociais), se considerada a complexidade humana (MORAES; 

GODOI; BATISTA, 2004). 

 

Bastos, Brandão e Pinho (1997) explicam que há um grande número de definições 

para o termo comprometimento, o que acaba dificultando o entendimento do conceito. 

Destacam que, na linguagem cotidiana, o termo pode representar meramente o vínculo do 

indivíduo com o trabalho, em uma perspectiva homogênea. Entretanto, os autores, ao 

comparar o comportamento individual no trabalho, percebem não haver traços únicos, mas 

diversas formas de comportamento.  

 

Bastos et al. (2008) corroboram essa constatação, destacando que a pesquisa sobre 

comprometimento organizacional é marcada pela diversidade de definições e modelos 

teóricos de referência, que conduzem a uma proliferação de instrumentos de medida, 

resultando em fragmentação e redundância conceitual. 

 

O trabalho de Morrow (1983), marco importante da consciência desse panorama, 

conclui que muitos pesquisadores têm formulado suas próprias definições e medidas, 

propondo novos conceitos e muitas vezes abandonando alguns que vinham já sendo 

utilizados. Aponta, portanto, para a existência da pulverização de conceitos, ambiguidade, 

imprecisão e redundância conceitual, pois, a autora, já naquela ocasião, identificara 29 

conceitos e medidas relacionadas ao construto, os quais foram agrupados em cinco grandes 

focos: valores, organização, carreira, trabalho e sindicato. 

 

Mais recentemente, Meyer e Herscovitch (2001) examinaram uma amostra 

representativa de definições oriundas de diferentes perspectivas e focos de comprometimento 

e, apesar de toda a variabilidade, os autores apontam que todas as definições de 

comprometimento, em geral, referencia ao fato de que o comprometimento é uma força que 

estabiliza e coage e que dá direção ao comportamento. 

 

Bastos (1993) analisou as principais abordagens e suas respectivas fontes teóricas na 

investigação do comprometimento organizacional e identificou três disciplinas ou fontes 
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teóricas: a sociologia, as teorias organizacionais e a psicologia social. Destaca-se, portanto, 

que essa falta de consenso advém também da vinculação do tema a essas diferentes áreas de 

conhecimento, que acabam proporcionando variados enfoques de pesquisa e mensuração, que 

levam a múltiplas conceituações. 

 

No ambiente organizacional, o comprometimento tem sido compreendido como uma 

espécie de laço psicológico que caracteriza o relacionamento entre o indivíduo e a 

organização, bem como em outros aspectos do seu mundo do trabalho. Ademais, caracteriza-

se por ser um vínculo mais profundo e duradouro, que se desenvolve lentamente, sofrendo 

menos o efeito de aspectos circunstanciais (LEITE, 2007). 

 

Mowday, Porter e Steers (1979, p. 226) utilizaram a seguinte definição para 

comprometimento organizacional: 

 
É a força relativa da identificação e envolvimento de um indivíduo com uma 
organização particular que se expressa em três dimensões: (a) uma forte crença e 
aceitação dos valores e objetivos da organização; (b) um desejo de exercer 
considerável esforço em benefício da organização; e (c) um forte desejo de se 
manter como membro da organização. 

 

No Brasil, o estudo de Medeiros et al. (2003) constitui, ainda, referência no campo do 

comprometimento organizacional, pois analisa a agenda da pesquisa do comprometimento, 

estabelecida por autores clássicos nessa área. Em relação à literatura brasileira, os autores 

tomam como principal parâmetro os trabalhos até então publicados nos anais do Encontro 

Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), 

que, em geral, norteiam a produção veiculada nos principais periódicos brasileiros de 

Administração. 

 

Ainda no que diz respeito à multidimensionalidade do construto comprometimento, 

Bastos et al. (2008) destacam que duas questões tornaram-se relevantes para a compreensão 

das questões conceituais e teóricas para o direcionamento das pesquisas nessa temática. A 

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

 

Na abordagem atitudinal e/ou comportamental, para que se possa obter uma visão 

clara do comprometimento, é mais eficaz considerar o que os trabalhadores fazem do que 

saber aquilo que relatam sobre suas opiniões e sentimentos (BENKHOFF, 1997). Uma pessoa 
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comprometida não é aquela que somente relata seu desejo de permanecer no emprego, mas 

que, sobretudo, trabalha proativamente em defesa dos interesses da organização. Se o foco da 

perspectiva atitudinal está voltado para as crenças, afetos e intenções comportamentais que se 

dirigem a um objeto, sendo os comportamentos uma consequência das atitudes, a perspectiva 

comportamental considera que as pessoas se comprometem com ações, sendo as atitudes 

geradas pelos comportamentos (SALANCIK, 1977). 

 

A segunda questão, mais estudada, envolve a discussão das bases ou da natureza do 

vínculo de comprometimento com a organização, a partir dos processos psicológicos que se 

encontram na base do seu estabelecimento. 

 

Em uma extensa revisão acerca do comprometimento organizacional, Meyer e Allen 

(1991) observaram que as definições de comprometimento organizacional convergiam para 

três temas distintos: apego afetivo com a organização, custos percebidos em relação à saída da 

organização e obrigação em permanecer na organização empregadora. 

 

Dessa forma, os autores, que são importantes referências sobre o tema, terminaram por 

consolidar, não sem resultados contraditórios quanto à dimensionalidade de medidas, o 

modelo tridimensional das bases do comprometimento: afetiva, instrumental ou calculativa e 

normativa, as quais serão utilizadas para fins do presente trabalho (BASTOS et al., 2008). 

 

3.3 Comprometimento e suas implicações para a organização 

 

Segundo Barros (2008), o comprometimento organizacional traz inúmeras implicações 

às organizações, sejam estas positivas ou negativas, variando conforme o modelo de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo, ou até mesmo conforme a percepção e 

reação dos indivíduos. 

 

Rego (2002, p. 210) genericamente presume que “as pessoas mais comprometidas têm 

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

do seu trabalho e no alcance dos objetivos organizacionais”. 

 

Para Goleman (1998, p. 210), o comprometimento dos indivíduos induz efeitos 

positivos para a eficácia nas organizações: 
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Quando empenhadas e devotas ao seu trabalho, as pessoas estão dispostas a fazer 
sacrifícios, a suportar condições de trabalho altamente exigentes, isto é: a actuarem 
como patriotas das suas organizações; 
A entrega à organização tem a sua génese em laços emocionais, gerando “confiança, 
apego e lealdade”, assim como actos de boa cidadania organizacional. Tais laços 
dependem, em medida considerável, do grau em que as pessoas sentem que são 
tratadas com justiça e respeito. 

 

Em termos gerais, em relação à organização, os fatores positivos associados ao 

comprometimento organizacional são: maior probabilidade de atingir metas, menor índice de 

absenteísmo, rotatividade e atrasos, maior assiduidade, produtividade e boa imagem perante à 

sociedade, além das próprias descrições, por parte dos funcionários, possibilitando maior 

capacidade de recrutamento e obtenção de mão-de-obra qualificada. Já os fatores negativos 

são: níveis limitados de criatividade e adaptação à mudança, principalmente pelas políticas e 

estratégias da organização serem aceitas pelo grupo, havendo pouca possibilidade de 

questionamento, direcionando a um enrijecimento e consequências desastrosas para a 

organização (BARROS, 2008). 

 

Em relação aos interesses organizacionais, a maioria das implicações atribuídas ao 

comprometimento organizacional são positivas. Fonseca (2002 apud MOWDAY et al., 1982) 

defende que a diminuição do índice de rotatividade acarretaria no aumento de 

comprometimento, demonstrando a relação inversa entre o comprometimento e a rotatividade 

e indicando a importância desse índice para a organização em geral. 

 

Entretanto, Rego (2002) argumenta que as implicações inerentes a cada tipo de 

comprometimento são distintas. Por exemplo, o comprometimento afetivo (e, menos 

intensivamente, o normativo) induz menores intenções de abandonar a organização, menos 

abandonos efetivos e mais baixos índices de absenteísmo, mas isso não é tão claro no que 

concerne ao calculativo. Ainda exemplificando, parece haver razões para presumir que a base 

afetiva é a que mais fortemente se relaciona com o desempenho. Em síntese, a vontade dos 

indivíduos de contribuírem para os objetivos organizacionais parece ser influenciada pela 

natureza do laço psicológico que os liga à organização. É mais provável que exerçam 

elevados esforços de desempenho quando desejam pertencer à organização, do que quando se 

sentem obrigados ou necessidade de nela se inserirem. 

 

Conforme explicam Rego e Souto (2004), indivíduos afetivamente comprometidos 

estão motivados a contribuir mais vigorosamente para a organização, com desempenho mais 
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elevado, enquanto que indivíduos instrumentalmente comprometidos não possuem tendências 

que demonstrem desempenhos que ultrapassem o mínimo esperado, e, por fim, indivíduos 

normativamente associados à organização tendem a contribuir positivamente para a mesma. 

No entanto, os sentimentos de obrigação não suscitam o mesmo entusiasmo e envolvimento 

afetivo. 

 

Ademais, os trabalhadores podem perceber os três estados simultaneamente, só que 

em níveis diferentes. Alguns trabalhadores, por exemplo, podem sentir uma vontade grande 

de permanecer na organização, aliada à necessidade e obrigação de ficar. Outros podem sentir 

uma grande vontade de permanecer na organização, mas não têm necessidade e nem se 

sentem obrigados a tal (BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005). 

 

Em suma, conforme destaca Leite (2004), as expectativas sobre os efeitos que os tipos 

e a intensidade do comprometimento podem gerar nos indivíduos, nas organizações e, por 

extensão, na sociedade como um todo, por si só pode não garantir o sucesso organizacional, 

pois jamais compensarão estratégias e processos inadequados, por exemplo. Todavia, poderão 

ser de grande valia quando os indivíduos colaborarem para que a organização ofereça serviços 

mais humanizados e com melhor qualidade. 

 

3.4 Antecedentes e consequentes do comprometimento organizacional 

 

O interesse demonstrado pelos pesquisadores sobre o comprometimento 

organizacional, baseia-se na evidência de que o comprometimento pode influenciar diversas 

atitudes e comportamentos importantes do ponto de vista organizacional, tais como: 

assiduidade, intenções de abandonar a organização, abandono efetivo, pontualidade, atitudes 

em face da mudança, desempenho individual, comportamentos de cidadania e de negligência 

e desempenho organizacional. 

 

Conforme esclarecem Scheible e Bastos (2007), os fatores que influenciam um foco 

do comprometimento podem gerar efeitos em outras dimensões, e diferentes tipos de 

comprometimento são influenciados por antecedentes e conceitos correlatos distintos, 

alcançando, assim, diferentes consequências. 
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Para Meyer e Allen (1997), compreender quando e como o comprometimento se 

desenvolve (antecedentes) e como ele ajuda a moldar atitudes e comportamentos 

(consequentes) permite um melhor posicionamento por parte das organizações, de forma a se 

anteciparem aos impactos provenientes dos tempos atuais. 

 

Diante dessa evidência, proliferaram pesquisas visando a conhecer as razões pelas 

quais as pessoas desenvolvem este laço psicológico que caracteriza a ligação do indivíduo 

com a organização, acreditando que a interpretação das consequências e dos antecedentes do 

comprometimento só pode ser eficaz a partir da compreensão de sua multidimensionalidade 

(DIAS; MAESTRO FILHO, 2008). 

 

Bastos e Lira (1997) constataram um demasiado crescimento da quantidade de 

pesquisas sobre os determinantes, preditores ou antecedentes do comprometimento nos 

diferentes focos e bases, que provavelmente são justificadas pelo fato de que, conhecendo tais 

fatores, a organização terá subsídios necessários à gestão de um fenômeno de singular 

importância para o desempenho e a competitividade. 

 

Conforme esclarece Batista (2005), os determinantes ou antecedentes são considerados 

variáveis que definem o maior ou menor grau de comprometimento do indivíduo e os 

consequentes do comprometimento são considerados variáveis que sofrem influência do 

comprometimento organizacional. 

 

São inúmeras as variáveis consideradas preditoras ou antecedentes do 

comprometimento, podendo ser agrupadas em: características pessoais (sexo; estado civil; 

idade; escolaridade; tempo no cargo; tempo na organização; percepção de competência; 

habilidades; salário; e nível do cargo), características do trabalho (autonomia na tarefa; 

variedade de habilidades; desafio; e desenho do cargo); e características organizacionais 

(tamanho e centralidade) (COSTA, 2005). 

 

Borges-Andrade (1999) examinou os resultados de algumas pesquisas internacionais e 

concluiu que os mais relevantes preditores do comprometimento estão no nível micro-

organizacional, abrangendo variáveis pessoais referentes ao funcionário, ao planejamento e ao 

adequado manejo de atividades, bem como à qualidade da liderança exercida pelos gerentes. 

Em contrapartida, no Brasil, o autor constatou que emergem como mais elevados preditores as 
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variáveis de nível macro-organizacional, como: crescimento ocupacional ocasionado por 

políticas institucionais, existência de políticas justas de gestão de pessoas, e a imagem da 

organização na sociedade. 

 

Borges-Andrade (1994) também em outra pesquisa apresenta os principais achados da 

metanálise realizada por Mathiew e Zajac (1990), a qual inclui os resultados de 124 estudos 

apresentados em periódicos científicos, que lista os principais antecedentes e consequentes do 

comprometimento organizacional. 

 

Os antecedentes que receberam suporte empírico foram: percepção de competência 

pessoal; escopo do trabalho; comunicação do líder; idade; ética protestante do trabalho; 

variedade de tarefas; trabalho desafiante; interdependência de tarefas; consideração do líder; 

liderança participativa; baixa ambiguidade de papéis; poucos conflitos de papéis; e baixa 

sobrecarga de papéis. 

 

O autor explica que as relações entre comprometimento e todos os antecedentes 

listados acima são significativas e diretas, ou seja, são relações positivas. Nos três primeiros, 

as relações são altas e nos demais a relação é moderada. Valores significativos mais baixos 

foram encontrados para os seguintes antecedentes: ser do sexo feminino; ter menor nível de 

escolaridade; ser casado; ser mais antigo no cargo; ser mais antigo na organização; dispor de 

mais habilidades ocupacionais; receber salário mais elevado; ocupar cargos de maior nível; ter 

mais autonomia nas tarefas; pertencer a grupos de trabalhos coesos; trabalhar em 

organizações menores; e trabalhar em organizações descentralizadas. 

 

Fink (1992), levando em consideração os resultados de pesquisas anteriores sobre 

antecedentes do comprometimento, agrupou-os em seis aspectos: 

 

a) Idade e tempo de empresa: relacionados positivamente com o comprometimento; 

b) Gênero: algumas evidências sugerem que as mulheres tendem a ser mais 

comprometidas do que os homens; 

c) Hierarquia e estilo de gestão: há evidências significativas de que o poder na 

tomada de decisões e o grau de autonomia na função tem relação com o 

comprometimento. Contudo, algumas pesquisas apontam que a posição hierárquica 

tem pouca influência no comprometimento indivíduo-organização; 
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d) Escolaridade: esta variável foi relacionada negativamente com o comprometimento 

em várias pesquisas, levando em conta que quanto maior for o nível de 

escolaridade maior será a mobilidade e atratividade do profissional no mercado; 

e) Remuneração: as pesquisas indicam uma relação positiva entre o 

comprometimento e o nível de atendimento das expectativas de remuneração; 

f) Desempenho: estudos indicam uma relação fraca entre desempenho e 

comprometimento. 

 

Ainda em relação à metanálise de Mathiew e Zajac (1990), os consequentes 

significativos de maior comprometimento organizacional, em ordem decrescente, são: pouca 

intenção de buscar alternativas de emprego; pouca intenção de sair da organização, baixa 

rotatividade, melhores avaliações de desempenho, maior pontualidade, menor absenteísmo, 

baixa percepção de alternativas de emprego; e maior produção. As duas primeiras correlações 

são altas, as cinco últimas são baixas e as demais moderadas. 

 

O comprometimento organizacional traz inúmeras consequências às organizações, 

variando de acordo com o modelo de comprometimento afetivo, normativo e instrumental, ou 

seja, de acordo com a reação do funcionário (LIMA, 2009). 

 

Meyer e Allen (1997) destacam as principais consequentes do comprometimento 

organizacional encontradas pesquisas anteriores, a saber: 

 

a) Turnover: embora a correlação afetiva seja mais forte, existem correlações 

negativas consistentes entre a intenção de abandonar a empresa e o 

comprometimento para as três bases (afetiva, instrumental e normativa); 

b) Absenteísmo/assiduidade: a assiduidade apresenta relação positiva com o 

comprometimento afetivo. Ressalta-se que este inibe o absenteísmo voluntário, 

mas não inibe as faltas involuntárias provenientes de problemas com a família ou 

problemas de saúde. Isso ficou evidenciado nas pesquisas, que também não 

identificaram correlação significativa com o comprometimento instrumental; 

c) Desempenho: os indicadores de desempenho, na maioria das pesquisas, 

apresentam correlação positiva com o comprometimento afetivo. Todavia, na 

maioria dessas pesquisas, foi utilizada a dimensão individual como base. 

Conforme os autores, é possível que esta abordagem não capture certas expressões 



 67

do comprometimento, as quais, conjuntamente, podem alavancar o desempenho da 

organização significativamente, principalmente naquelas atividades que 

proporcionam ganhos de sinergia. As pesquisas indicam haver pouca correlação 

entre o desempenho e as bases de comprometimento afetiva e instrumental; 

d) Comportamento cidadão: os estudos confirmaram alta correlação entre o 

comportamento cidadão e o comprometimento afetivo. Os autores observam que o 

comprometimento normativo também está relacionado positivamente com o 

comportamento cidadão, porém não de forma tão intensa como o 

comprometimento afetivo. Já o comprometimento instrumental não apresentou 

nenhuma relação; 

e) Outros comportamentos no trabalho: o comprometimento afetivo apresentou 

correlação positiva no que se refere às sugestões de melhorias e à aceitação das 

coisas como elas são. Em contrapartida, foi negativamente correlacionado com a 

tendência da passividade ou da abstenção diante de um problema; 

f) Bem-estar: as pesquisas não indicam que o comprometimento afetivo poderia 

trazer consequências negativas para a vida pessoal e para as atividades extra-

trabalho, apesar de não haver evidências consistentes do contrário. Os autores 

sugerem que seja examinada em outras pesquisas, de forma criteriosa, a ligação do 

comprometimento instrumental com o bem-estar dos indivíduos.  

 

Destarte, de maneira geral as pesquisas sobre comprometimento indicam que há mais 

pontos positivos do que pontos negativos entre suas consequências. Sendo assim, o 

comprometimento pode levar os indivíduos a comportamentos desejáveis, sendo isso bom 

tanto para a organização como para os funcionários (MOREIRA, 2007). 

 

Cervo (2007) esclarece essa situação e exemplifica que o comprometimento afetivo 

pode ser promovido a partir de percepções positivas de justiça por parte dos funcionários em 

relação à organização, entretanto essa situação não desenvolverá um comprometimento 

calculativo. Porém, variáveis como desafios associados ao cargo, práticas de feedback e 

objetivos de difícil alcance, podem estimular o comprometimento normativo e afetivo, sem, 

contudo, obter sucesso na área do comprometimento calculativo. 

 

 

 



 68

3.5 As Dimensões do comprometimento organizacional 

 

As dimensões ou bases do comprometimento organizacional podem ajudar na 

compreensão do vínculo que o indivíduo estabelece com a organização, tendo em vista que 

cada base apresenta diferentes comportamentos e posturas. 

 

Múltiplos aspectos do contexto de trabalho são alvos de vínculos constituídos pelo 

funcionário, o que deixa claro que não existe uma fonte única de apego em relação ao trabalho 

e que múltiplos apegos podem aumentar a força do vínculo que o funcionário apresenta em 

relação ao trabalho (LEITE, 2004). 

 

Os modelos multidimensionais do comprometimento passaram a ser considerados logo 

que alguns pesquisadores perceberam que os enfoques unidimensionais estavam presentes no 

vínculo psicológico entre indivíduo-organização, em mais de uma forma (MEDEIROS et al., 

2003). 

 

Foi a partir da década de 1990 que o construto multidimensional do comprometimento 

se tornou um consenso. Kelman (1958) foi o primeiro autor a considerar diferentes 

componentes para o comprometimento, distinguindo o vínculo psicológico indivíduo-

organização em três bases: 

 

a) compliance (submissão) ou envolvimento instrumental; 

b) identification (identificação), baseado num desejo de afiliação; e 

c) internalization (internalização), em que o envolvimento é causado pela coerência 

entre valores individuais e organizacionais. 

 

Becker (1992), em proposta similar a de Kelman (1958), sistematiza os componentes 

do comprometimento e afirma que este pode ocorrer de três formas, quando adotadas atitudes 

e comportamentos para ser associado com outras pessoas ou grupos; porque o conteúdo deles 

é congruente com o sistema de valores individuais; e para obter recompensas específicas ou 

para evitar punições específicas. 
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Kanter (1968), partindo da evolução dos estudos anteriores, desenvolveu um modelo a 

partir da aplicação de uma escala com 36 indicadores, identificando-se três diferentes formas 

para o comprometimento: 

 

a) cohesion commitment (comprometimento de coesão), vinculado às relações 

sociais de uma organização; 

b) continuance commitment (comprometimento de continuação), que requer dos 

empregados a realização de sacrifícios pessoais e de investimentos, o que torna 

difícil deixar a organização; e 

c) control commitment (comprometimento de controle), através das normas da 

empresa que moldam o comportamento de seus empregados. 

 

Gouldner (1960) objetivou em seu trabalho identificar os componentes do 

comprometimento organizacional, acreditando também em uma perspectiva multidimensional 

do construto. Em suas conclusões, Gouldner (1960, p. 471) identifica duas dimensões para o 

comprometimento: 

 

a) Integração, que é “o grau em que um indivíduo é ativo e se sente parte, em vários 

níveis, de uma organização em particular”; 

b) Introjeção, que é “o grau em que a própria imagem de um indivíduo inclui uma 

variedade de características e valores organizacionais aprovados”. 

 

O construto multidimensional do comprometimento é estabelecido por diferentes 

focos e processos psicológicos que se formam no indivíduo. Assim, as pesquisas sobre 

comprometimento, nessa perspectiva multidimensional, procuram averiguar como os 

indivíduos articulam seus diversos focos de compromisso e os divergentes processos 

psicológicos que embasam seus vínculos (COSTA; BASTOS, 2005). 

 

Dessa forma, as pesquisas apontam para a investigação de como são articulados os 

múltiplos vínculos dos indivíduos com variados aspectos do trabalho. Dentre estes aspectos, 

conhecidos como os focos de comprometimento, estão: o trabalho, a profissão, o grupo de 

trabalho, o sindicato, a organização empregadora, sendo esta a mais estudada. Além dos focos 

de comprometimento, outra vertente de estudo apresenta-se como importante: as bases do 

comprometimento, a exemplo de afetiva, instrumental e normativa. Estas exploram como os 
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diferentes processos psicológicos embasam o vínculo do trabalhador em relação ao foco 

organização (COSTA; BASTOS, 2005). 

 

Siqueira e Gomide Júnior (2004) defendem a existência de duas bases psicológicas do 

comprometimento: as bases afetiva e cognitiva. A primeira, que fortaleceu o estilo de 

comprometimento afetivo, é embasada nas teorias psicológicas sobre ligações afetivas e na 

concepção de atitudes relativas a uma forte identificação do indivíduo com a organização, 

alimentando por esta sentimentos positivos ou negativos. A base cognitiva insere-se nos 

postulados sociológicos sob relações de troca e cognitivistas sobre crenças em torno do 

vínculo do indivíduo com a organização, fortalecendo, portanto, as bases os estilos de 

comprometimento das bases calculativa e normativa, conforme mostra a Figura 1. 

 

 
 

 

Nos últimos anos, foi dada especial atenção pelos pesquisadores ao modelo de 

conceituação de três bases do comprometimento organizacional, desenvolvido por Meyer e 

Allen (1991). Esse modelo agrupa as correntes que dominaram as abordagens teóricas e 

conceituais acerca do tema, que são: afetiva ou atitudinal (o indivíduo permanece na 

organização porque quer, portanto, sensação de desejo); instrumental ou calculativo 

(permanece na organização porque precisa, ou seja, por necessidade) e normativa (permanece 

porque sente uma obrigação moral de permanecer na organização) (LEITE, 2004). 

 

Meyer et al. (1989), ao avaliarem as contribuições de cada base do comprometimento, 

esclarecem que em todas as bases (afetiva, normativa e calculativa) o indivíduo está 

Figura 1 – Bases psicológicas, estilos e focos do comprometimento. 
Fonte: Siqueira e Gomide Júnior (2004, p. 314). 
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comprometido com a organização, sendo que a diferença estará nas razões que fundamentam 

esse comportamento, ou seja, cada tipo de comprometimento corresponderá a uma postura 

diferente por parte dos funcionários. 

 

3.5.1 Comprometimento afetivo 

 

Silva (2005) esclarece que o comprometimento, pesquisado por meio de diversas 

correntes teóricas, foi também explicado através de sentimentos, intenções comportamentais, 

aceitação de crenças e valores. A literatura vem tratando essas ambiguidades como vertentes 

de estudos. Dessa forma, foram criados dois grupos: o atitudinal, que estuda o 

comprometimento através dos sentimentos, desejos, intenções e crenças sobre determinado 

objeto e expressos por meio de relatos verbais, e o comportamental, que toma como base 

indicadores passíveis de observação. 

 

No aspecto atitudinal, o comprometimento afetivo abrange um tipo de vínculo 

indivíduo-organização, que se caracteriza por uma forte ligação emocional, um sentimento de 

pertencer e de manter-se como membro, de sentir-se bem na organização, de envolvimento 

com o trabalho e de lidar com os problemas da organização como se fossem seus. 

 

Já na perspectiva comportamental, Kiesler e Sakamura (1966) explicam que o 

comprometimento é o vínculo do indivíduo, mas com seus atos e comportamentos, fazendo 

com que tais comportamentos se tornem mais resistentes a mudanças. Os autores, embasados 

também por Salancik (1977), concluem que os indivíduos se tornam comprometidos pela 

implicação de suas próprias ações. Para tanto, defendem que a avaliação do comprometimento 

não pode limitar-se às verbalizações destes, e sim mediante o foco de manifestações que 

possam ser passíveis de observação que vão além das expectativas normativas da organização. 

 

Bastos, Brandão e Pinho (1997), ao compararem as abordagens atitudinal e 

comportamental, destacam que há uma predominância da abordagem atitudinal. Contudo, 

notou-se que poucas pesquisas buscam avaliar o comprometimento mediante 

comportamentos, ou seja, muitos desses estudos procuram captar o comprometimento a partir 

dos relatos e percepções dos próprios indivíduos. 
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O enfoque que dominou a literatura do comprometimento organizacional por maior 

tempo foi o afetivo, a partir de trabalhos desenvolvidos pela equipe de professores Mowday, 

Steers e Porter (1979), que, apesar de reconhecer uma corrente comportamental, definia o 

comprometimento numa perspectiva atitudinal: “[...] um estado no qual um indivíduo se 

identifica com uma organização particular e com seus objetivos, desejando manter-se afiliado 

a ela com vistas a realizar tais objetivos” (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979, p. 225). 

 

As raízes das pesquisas desse enfoque, denominado também de atitudinal por muitos 

autores, encontram-se nos trabalhos de Etzioni (1975), que relaciona os métodos utilizados 

pelas organizações para conseguirem obediência dos funcionários, aproximando-os dos 

padrões de envolvimento “moral” desejados. 

 

Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226) utilizam a definição de comprometimento 

elaborada em 1970 por Porter e Smith: 

 
Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e 
envolvido numa organização, em particular, e pode ser caracterizadopor pelo menos 
três fatores: (1) estar disposto a exercer esforço considerável em benefício da 
organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos e valores da organização; e 
(3) forte desejo de se manter membro da organização. 

 

Nessa perspectiva, o comprometimento organizacional representa um vínculo muito 

mais intensivo com a organização, considerando que a dimensão afetiva se alimenta e 

sedimenta nos sentimentos do empregado a aceitação de crenças, identificação e assimilação 

de valores da organização (LIMA, 2009). 

 

Sendo assim, os estudos de Mowday, Steers e Porter (1979) resultaram na validação 

de um instrumento para medição do comprometimento, que concomitantemente apontava o 

modelo tridimensional para descobrir o enfoque de maior predominância, chamado 

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). Na sua versão completa, esse 

questionário é composto por 15 itens, e por 9 na sua versão resumida, que eliminou os itens 

relacionados a intenções comportamentais que ampliavam a extensão do construto e geravam 

problemas em pesquisas sobre as consequências do comprometimento organizacional. 

 

O indivíduo que está comprometimento afetivamente com a organização tem uma 

postura mais ativa e deseja contribuir para o bem-estar desta, imprimindo em suas atividades 
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as suas habilidades e competências, também na busca de satisfação pessoal (MEDEIROS et 

al., 2003; BORGES; MARQUES; ADORNO, 2005; TAMAYO et al., 2001). 

 

Conforme destacam Bandeira, Marques e Veiga (2000), nesse caso o vínculo com a 

organização é mais forte porque o afeto sedimenta e sustenta os sentimentos do indivíduo, 

bem como suas crenças, identificações e assimilação dos valores organizacionais. 

 

De maneira geral, compreende-se que um vínculo afetivo é gerado no cenário 

organizacional quando o funcionário internaliza os valores da organização, a partir de uma 

identificação com seus objetivos e metas. Assim, esse fato fortalece o envolvimento deste na 

realização do seu trabalho, aprimorando seu desempenho, objetivando facilitar os processos 

organizacionais e, também, permanecer trabalhando para a organização (MATHIEU; ZAJAC, 

1990). 

 

Segundo Mathieu e Zajac (1990), os efeitos desse tipo de comprometimento estão 

associados a um maior índice de desempenho, menores intenções de sair da organização e, 

consequentemente, baixa rotatividade, menor absenteísmo, maior adesão e operacionalização 

dos projetos organizacionais. 

 

3.5.2 Comprometimento instrumental ou calculativo 

 

Segundo Meyer, Allen e Gellatly (1990), indivíduos com forte comprometimento 

instrumental permanecem na organização porque necessitam, ao contrário do 

comprometimento afetivo, em que os indivíduos permanecem na organização porque 

desejam. 

 

A dimensão instrumental do comprometimento organizacional origina-se dos estudos 

de Becker (1960), que o descreve como uma tendência do indivíduo em se engajar em linhas 

consistentes de atividade. Esse tipo de comprometimento também é chamado de side bet, 

podendo ser traduzido como trocas laterais, assumindo diversos outros rótulos, tais como 

calculativo e continuação. Para o autor, o indivíduo permanece na empresa devido aos custos 

e benefícios associados a sua saída, que seriam as trocas laterais. 
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Comprometimento seria, então, um mecanismo psicossocial, cujos elementos side-
bets ou consequências de ações prévias (recompensas e custos) que impõem limites 
ou restringem ações futuras. No caso, uma linha consistente de ação seria, por 
exemplo, a permanência do indivíduo na organização; side-bets (ou trocas laterais) 
seriam os múltiplos investimentos feitos pelo indivíduo (desenvolvimento de 
habilidades, contribuições para fundos de pensão, por exemplo) que tornam custoso 
o abandono da organização (BASTOS, 1993, p. 56). 

 

Dessa forma, quando o indivíduo analisa a real necessidade de permanecer no 

emprego, a base instrumental ou calculativa visualiza os custos ligados à sua saída. Pode ser 

compreendido como sendo de teor econômico, uma vez que o indivíduo calcula o quanto fora 

investido por ele e quanto foi o seu retorno e associa a sua eventual saída da organização 

como um custo de perder suas conquistas, incluindo também a necessidade que os indivíduos 

têm de permanecer na organização, ou seja, a necessidade financeira e a possibilidade de 

perda (BARROS, 2008). 

 

Bastos (1993) explica que o enfoque de Becker foi operacionalizado inicialmente por 

Ritzer e Trice e por Alluto, Hrebiniak e Alonso que propuseram escalas de medição, as quais 

podem avaliar a probabilidade do indivíduo sair da organização caso recebesse incentivos 

fora, como melhor remuneração, maior status e maior liberdade. 

 

Nessa perspectiva, os indivíduos que apresentam o comprometimento de base 

instrumental não apresentam tendências que mostrem desempenhos que ultrapassem o 

mínimo desejado. Pois, não há por parte do indivíduo, dedicação ou até mesmo entusiasmo e 

interesse em atingir melhores resultados. Destarte, essa base de comprometimento muitas 

vezes não expressa o principal motivo pelo qual os funcionários estão comprometidos, bem 

como as expectativas destes em relação a fatores como remuneração, status e liberdade não 

refletem o motivo pelo qual os funcionários permanecem na organização (BORGES; 

MARQUES; ADORNO, 2005). 

 

Para Moraes, Marques e Correia (1998), o comprometimento instrumental reflete o 

grau em que o indivíduo se sente prisioneiro pelos altos custos associados ao abandono da 

organização, traduzido em função da sua percepção quanto às recompensas, custos percebidos 

e trocas estabelecidas. Podendo ser oriundo do sentimento de que já investiu muito de si na 

organização e perderia muito se a abandonasse, além de correr o risco de não conseguir algo 

melhor no mercado. 
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De acordo com Silva (2005), o fato de permanecer em uma organização (ação 

consistente) como decorrência de uma avaliação positiva de resultados obtidos, tais como 

privilégios ocupacionais e benefícios por antiguidade, pode conduzir o indivíduo a uma 

percepção de perda ou incapacidade de reposição dessas vantagens caso decidisse sair da 

organização. 

 

Essa avaliação cognitiva, baseada em uma relação de troca econômica com a 

organização, que direciona o indivíduo a comparar o quanto investiu resultados alcançados e 

custos associados à perda, ligada à analise acerca das escassas ou poucas ofertas atrativas de 

emprego, compõem fatores antecedentes e atuam como reforço do comprometimento 

instrumental. 

 

Em suma, um forte compromisso instrumental com a organização indica um baixo 

nível de desempenho e baixa motivação por parte do funcionário, além de o desestimular a 

pedir demissão. Entretanto, não impede uma moderada satisfação por parte deste e um certo 

envolvimento com as tarefas realizadas e comprometimento normativo com a empresa 

(SILVA, 2005). 

 

3.5.3 Comprometimento normativo 

 

Diferente dos enfoques anteriores, em que a concepção de comprometimento com a 

organização está alicerçada em uma ligação afetiva (comprometimento afetivo) ou na 

percepção de custos ou perdas (comprometimento instrumental) associados ao rompimento de 

relações de trabalho com esta, o vínculo normativo se constitui num conjunto de pensamentos 

de reconhecimento de obrigações e deveres morais para com a organização, que são também 

acompanhados ou revestidos de sentimentos de culpa, incômodo, apreensão e preocupação 

quando o empregado pensa ou planeja se retirar da organização (SIQUEIRA, 2001). 

 

Segundo Bastos (1993), o enfoque normativo surge da intersecção entre a teoria 

organizacional de Etzioni e a Psicologia Social, principalmente com os trabalhos de Azjen e 

Fishbein acerca da estrutura das atitudes e do seu poder preditivo em relação ao 

comportamento. Assim, o comprometimento é conceituado como o conjunto de pressões 

normativas internalizadas pelos indivíduos para que se comporte de forma equivalente com os 

interesses e objetivos organizacionais. 
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O autor acrescenta ainda que o comprometimento normativo origina-se da interface 

entre os sistemas cultural e motivacional, pois a cultura organizacional pode atuar de forma 

direta na “produção” de membros comprometidos, proporcionando uma estável influência de 

longo prazo. Isso implica que as pressões normativas predispõem o indivíduo para se 

comportar segundo padrões internalizados. Nessa perspectiva, Weiner e Vardi (1990, p. 300) 

corroboram, afirmando: 

 
Quanto mais forte o comprometimento, maior a predisposição do indivíduo guiar as 
suas ações por padrões internalizados, mais do que considerações racionais acerca 
das consequências dessas ações. Assim, indivíduos comprometidos apresentam 
certos comportamentos não porque eles calculam que, em os apresentando, obterão 
benefícios pessoais, mas porque eles acreditam que é certo e moral fazê-lo. 

 

Weiner e Vardi (1990) trabalham com os conceitos de sistemas cultural e motivacional 

na determinação do comportamento humano nas organizações, em que a cultura é definida 

como o conjunto de valores compartilhados, os quais geram pressões normativas sobre os 

indivíduos. Tais pressões integram-se ao sistema de recompensas (motivação instrumental) 

para influenciar o comportamento. 

 

O enfoque normativo também é apresentado nos trabalhos de Wiener (1982), que 

deriva do Modelo de Intenções Comportamentais construído por Fishbein em 1967. Esse 

modelo tem como objetivo predizer e entender as intenções comportamentais dos indivíduos. 

 

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

por dois fatores: o atitudinal, em que a atitude do indivíduo acerca de uma ação é resultado da 

sua avaliação dos efeitos desta ação; e o normativo, em que o seu comportamento na 

organização é função da sua percepção da totalidade das pressões normativas a respeito do 

seu comportamento. 

 

Essas pressões normativas geralmente são oriundas da cultura organizacional, que 

estabelece as ações e o comportamento das pessoas na organização. Segundo Wiener (1982), 

a visão normativa do comprometimento sugere um foco centrado nos controles normativos 

por parte das organizações, tais como normas e regulamentos ou, ainda, uma missão forte e 

disseminada dentro dela (MEDEIROS et al., 2003). 
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Para Rebechi e Filenga (2005), o comprometimento normativo representa o débito 

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

um fator determinante ao comprometimento dos funcionários. Apresentam-no como uma 

maneira de se controlar as ações dos indivíduos, a internalização dos valores e dos objetivos 

da organização, direcionando a uma obrigação em permanecer, sentimento de fazer parte. 

 

Conforme explica Barros (2008), essa base de comprometimento impõe sacrifícios, 

compreende também a escassez de alternativas e de ausência psicológica, ou seja, como a 

organização cumpre sua obrigação com pagamentos em dia e alguns benefícios, o indivíduo 

sente-se levado a permanecer e a desenvolver suas funções para conseguir os objetivos 

organizacionais. 

 

Dessa forma, esse tipo de comprometimento ocorre em uma esfera cognitiva, levando 

o indivíduo a acreditar que possui obrigações e deveres morais para com a organização, 

comportando-se de forma a tentar demonstrá-los, apresentando sentimentos de culpa, 

incômodo e apreensão (SIQUEIRA, 2001). 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o comprometimento normativo é caracterizado 

pela relação do indivíduo com a organização, onde é remetido um sentido de dívida, um 

sentido de obrigação moral com a organização. Então, o comprometimento é um vínculo do 

funcionário com os objetivos e interesses organizacionais, que são estabelecidos e 

perpetuados por pressões normativas (LIMA, 2009). 

 

Em suma, de acordo com o que foi abordado nesta seção, destaca-se que o 

comprometimento organizacional surgiu com o objetivo de tentar explicar a relação 

funcionário-organização, baseados em pressupostos sociais e cognitivistas. Assim, o mesmo 

tem sido tratado como central para o entendimento do comportamento nas organizações, 

tendo em vista que as empresas têm despendido grande esforço na busca e retenção de 

profissionais mais qualificados e que estejam propensos a se comprometer, se identificando 

com os objetivos e valores organizacionais. 

 

Dessa forma, os estudos sobre o tema têm evoluído conceitualmente e apesar de terem 

provocado muita controvérsia a respeito da natureza dos vínculos existentes entre o indivíduo 

e a organização, os principais enfoques desses estudos procuram formular modelos para 



 78

quantificar o comprometimento e estudá-lo em face de variáveis que o antecedem e variáveis 

que lhe são consequentes, bem como discutir as bases ou natureza do vínculo de 

comprometimento com a organização, a partir dos processos psicológicos que se encontram 

na base do seu estabelecimento. 

 

Destarte, baseado nessa última perspectiva (das bases do comprometimento), Meyer e 

Allen (1991) observaram que as definições sobre o tema convergiam para três bases distintas. 

Sendo assim, os autores consolidam o modelo tridimensional: afetivo, instrumental e 

normativo, os quais trazem inúmeras implicações às organizações, variando conforme a 

percepção e reação dos indivíduos. 

 

Dessa maneira, espera-se que, apesar de o comprometimento organizacional não 

poder, por si só, garantir o sucesso organizacional, poderá ajudar na compreensão do vínculo 

que o indivíduo estabelece com a organização, tendo em vista que cada base apresenta 

diferentes comportamentos e posturas. 
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4 METODOLOGIA 

 
Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos empregados na elaboração desta 

dissertação. Está estruturada em subtópicos que abordam a classificação da pesquisa, unidade 

de análise, sujeitos da pesquisa, instrumento de coleta de dados, tratamento e técnicas de 

análise de dados empregadas. 

 
4.1 Classificação da pesquisa 
 

Para Martins e Theóphilo (2009), a metodologia pauta-se em uma sequência de 

procedimentos e critérios sistemáticos que auxiliam na consecução dos objetivos propostos, 

representando um agrupamento de regras para se estudar determinado fenômeno e obter 

conclusões sobre este, por meio de observações. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa configura-se como descritiva e exploratória. Tomando-se 

por base a classificação de Collis e Hussey (2005), a presente pesquisa é exploratória porque 

apesar de utilizar-se de modelos teóricos já utilizados, buscam-se relacionamentos ainda 

pouco explorados em pesquisas empíricas. E descritiva porque objetiva descrever o 

comportamento dos fenômenos. Neste caso, visa a analisar a relação existente entre as duas 

temáticas foco deste trabalho, proporcionado uma visão acerca da realidade de uma 

organização, a Bons Ventos Geradora de Energia Eólica S/A, em termos da relação entre o 

comprometimento dos funcionários e as práticas de responsabilidade social interna existentes. 

 

Pesquisas descritivas se destinam a apresentar em detalhes uma experiência, uma 

determinada situação ou um processo, permitindo que, ao final, o pesquisador obtenha outras 

visões acerca de uma realidade sobre a qual já existem certos conhecimentos produzidos, 

estabelecendo relações entre variáveis, em alguns casos, resultando na generalização de 

resultados. A pesquisa é, também, exploratória, por ter como objetivo proporcionar uma 

maior familiaridade do pesquisador com o fenômeno estudado, tendo em vista que a temática, 

ainda que de interesse global, não possui estudos sistematizados que permitam responder 

satisfatoriamente à questão que se deseja investigar (TRIVIÑOS, 2007). 

 

Quanto aos meios, de acordo com Vergara (2003), a pesquisa é bibliográfica, 

documental e de campo, realizada mediante um estudo de caso. É bibliográfica, por pesquisar, 

em diferentes tipos de publicações, como livros, trabalhos monográficos, anais de eventos e 
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revistas científicas, a fundamentação teórico-metodológica do estudo. É documental, pois faz 

uso de dados encontrados em publicações disponibilizadas pela organização na internet. É 

ainda pesquisa de campo, porque coleta dados primários na organização, mediante entrevistas 

semiestruturadas e questionários fechados. 

 

Por se tratarem de temas contemporâneos e complexos e que exigem aprofundamento 

e reflexões subjetivas acerca de suas relações, a estratégia de estudo de caso é apropriada, 

pois, segundo Yin (2001, p. 91), os estudos de caso “representam a estratégia preferida 

quando se colocam questões do tipo como e por que, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real”. 

 

Quanto à natureza dos dados, nesta pesquisa utilizou-se uma abordagem quali-

quantitativa. Yin (2001) afirma que o estudo de caso pode basear-se em qualquer mescla de 

provas quantitativas e qualitativas. 

 

Vieira e Zouain (2004) afirmam que o ideal é que os diferentes assuntos sejam 

investigados, de maneira complementar, a partir de visões tanto qualitativas quanto 

quantitativas. Portanto, a abordagem quali-quantitativa neste trabalho serviu como base para 

evidenciar resultados mais próximos à realidade, em um contexto e em uma dada perspectiva. 

 

4.2 Unidade de análise e sujeitos da pesquisa 
 

Quanto à unidade de análise, a presente pesquisa foi desenvolvida na empresa Bons 

Ventos Geradora de Energia S/A. A escolha da empresa justifica-se pelo fato de que, 

economicamente, a indústria eólica está em ascensão no Brasil, principalmente em algumas 

regiões do litoral nordestino, como no Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará (TERCIOTE, 

2002). 

 

Além disso, a energia eólica se caracteriza como uma das fontes de energia que mais 

cresce nos países. E como consequência desse aumento, é possível citar a criação de 

oportunidades de trabalhos, o aumento da segurança energética, a proteção para os 

consumidores contra os picos de preços ou a escassez de oferta associados ao mercado global 
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de combustíveis fósseis e, o principal, a redução da emissão dos gases de efeito estufa 

(SAIDUR et al., 2010). 

 

Destarte, a empresa foco da pesquisa, quanto à geração de energia, construiu o maior 

parque eólico em operação no Brasil, o Parque Eólico de Aracati, no Ceará. Seus dois 

empreendimentos, o Parque Eólico Aracati e o Parque Eólico Taíba, totalizam 155 MW e 75 

aerogeradores de 2100 kW, gerando 559,3 GWh/ano, devidamente habilitados pelo Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e contratados pela 

Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S.A – para suprimento de energia elétrica durante 

20 anos (BONS VENTOS, 2012). 

 

Assim, a empresa se coloca na liderança de empreendimentos capazes de suprir a 

demanda de meio milhão de pessoas, o equivalente a 12% da energia consumida no Ceará, 

fortalecendo a matriz energética do Estado e contribuindo para atrair investimentos, aumentar 

a oferta de trabalho e consolidar o desenvolvimento brasileiro. 

 

Destarte, tendo em vista o setor que a empresa atua, pressupõe-se que haja nesta uma 

consciência ativa sobre as questões pertinentes ao campo da RSE e que, adicionalmente, seus 

empregados percebam e valorizem as ações e investimentos da empresa nesta área, sendo um 

dos reflexos desta percepção a identificação dos empregados com os valores da empresa e um 

incremento no engajamento no trabalho e no tipo de comprometimento gerado. 

 

Os sujeitos da pesquisa compõem o núcleo gestor, que tem como representantes o 

Diretor-Presidente, o Diretor de Operações e o Diretor Administrativo-Financeiro (3 

Diretores), o nível administrativo e operacional, que juntos compuseram uma amostra de 25 

pessoas, de um total de 33 funcionários. Portanto, a pesquisa foi aplicada para um universo de 

28 indivíduos, conforme pode ser observado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Corpo funcional da empresa pesquisada.  
Cargos Quantidade Respondentes 

Diretor Presidente 1 1 
Diretor Administrativo-Financeiro 1 1 
Diretor de Operações 1 1 
Analista 1 1 
Arquivista 1 1 
Assistente 2 2 
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      Continuação 

 
 
4.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 
 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a análise documental, para os 

dados secundários, e um roteiro de entrevista semiestruturada e o questionário fechado, para 

os dados primários. 

 

Segundo Bardin (1995), a análise documental é uma fase preliminar da constituição de 

um serviço de documentação ou de um banco de dados e permite passar de documento 

primário para um documento secundário, visando a facilitar a sua consulta e referenciação. 

 

Na análise documental, foram utilizados informativos e o sítio oficial da empresa, bem 

como informações diversas publicadas na internet e em jornais. Ressalta-se que a empresa não 

elabora relatório de administração e balanço social, não sendo possível, portanto, uma análise 

mais pormenorizada nessa etapa da pesquisa. 

 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta: a entrevista semiestruturada para o 

núcleo gestor (Apêndice B) e questionários fechados para o nível administrativo e operacional 

(Apêndice A). 

 

Yin (2001) defende a entrevista como uma das mais importantes fontes de informação 

quando se está diante de um estudo de caso. Conforme Lakatos e Marconi (1992), a entrevista 

é uma conversação face-a-face que proporciona ao entrevistador, verbalmente, informações 

necessárias. 

 

Cargos Quantidade Respondentes 
Auxiliar 1 1 
Contador 1 1 
Eletrotécnico 1 1 
Gerente 1 1 
Supervisor 1 1 
Secretária 1 1 
Técnico 1 1 
Técnico de Segurança do Trabalho 1 1 
Operadores 22 13 
Total 37 28 
Fonte: Dados da pesquisa (2012).  
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Para tanto, nesse caso a entrevista semiestruturada se mostrou como uma melhor 

estratégia, tendo em vista que as perguntas são específicas, mas o entrevistador fica mais livre 

para ir além das respostas, permitindo que se tenha mais espaço para sondar além das 

respostas e, assim, estabelecer um diálogo com o entrevistado (MAY, 2004). 

 

Segundo Hair et al. (2005), o questionário é um instrumento cientificamente 

desenvolvido para medir características importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros 

fenômenos. Lima (2004) defende que o questionário estimula a cooperação do respondente, 

haja vista que respeita o anonimato, resultando, assim, em um material aprofundado, tendo em 

conta o tempo e a liberdade que o mesmo oferece ao respondente. Em relação à entrevista, o 

autor argumenta que ela permite ao pesquisador uma coleta profunda e detalhada de dados. 

 

Dessa forma, a entrevista e o questionário, segundo Fachin (2001), têm como função a 

explicação sistemática das coisas (fatos) que ocorrem no contexto social e geralmente se 

relacionam com uma multiplicidade de variáveis. 

 

O roteiro utilizado para a entrevista semiestruturada, exposto integralmente no 

Apêndice B, é composto por 9 questões-chave, as quais permitiram a pesquisadora buscar as 

respostas de forma previamente categorizada, bem como a manter o foco nas questões de 

interesse. 

 

O questionário (Apêndice A), com indagações objetivas, é composto por três partes: a 

primeira se refere ao perfil dos respondentes, contendo dados pessoais no que diz respeito ao 

tempo de experiência na organização, nível de escolaridade, estado civil, sexo e faixa etária; a 

segunda parte objetiva averiguar, na percepção dos respondentes, o estágio de RSI  em que a 

organização se encontra. E, por fim, a terceira parte é constituída por dezoito assertivas e 

objetiva obter informações concernentes às bases de comprometimento organizacional 

(afetivo, normativo e instrumental). 

 

No intuito de demonstrar a contemplação dos indicadores de RSI utilizados no 

questionário, foi elaborado o Quadro 6. 
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Quadro 6 – Indicadores de RSI utilizados no questionário.  
SUBTEMAS INDICADORES QUESTÕES 

Diálogo e Participação Relações com sindicatos 1 
Gestão participativa 2 

Respeito ao Indivíduo 

Compromisso com o futuro das crianças 3 
Compromisso com o desenvolvimento infantil 4 
Valorização da diversidade 5 
Compromisso com não-discriminação e 
promoção da equidade racial 

6 

Compromisso com a promoção da equidade de 
gênero 

7 

Relações com trabalhadores terceirizados 8 

Trabalho Decente 

Política de remuneração, benefícios e carreira 9 
Cuidados com saúde, segurança e condições de 
trabalho 

10 

Compromisso com o desenvolvimento 
profissional e a empregabilidade 

11 

Comportamento nas demissões 12 
Preparação para Aposentadoria 13 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos Indicadores Ethos (INSTITUTO ETHOS, 2007). 
 

As questões permitem avaliar o atual estágio da gestão da organização em relação à 

determinada prática, sendo representado por quatro estágios, cujo nível de desempenho evolui 

do primeiro até o quarto, permitindo à empresa situar-se na escala, conforme exemplifica o 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Estágios de representação das práticas de responsabilidade social. 
Estágios Descrição 

Estágio 1 Representa um estágio básico de ações da empresa, no qual ela ainda se encontra 
em nível reativo às exigências legais. 

Estágio 2 Representa um estágio intermediário de ações, no qual a empresa mantém uma 
postura defensiva sobre os temas, mas já começa a encaminhar avanços em relação 
à conformidade de suas práticas. 

Estágio 3 Representa um estágio avançado de ações, no qual já são reconhecidos os benefícios 
de ir além da conformidade legal, preparando-se para novas pressões 
regulamentadoras no mercado, da sociedade, etc. A responsabilidade social e o 
desenvolvimento sustentável são tidos como estratégicos para o negócio. 

Estágio 4 Representa um estágio proativo, no qual a empresa atingiu padrões considerados de 
excelência em suas práticas, envolvendo fornecedores, consumidores, clientes, a 
comunidade e também influenciando políticas públicas de interesse da sociedade. 

Estágio 0 Não há aplicação na empresa. 
Fonte: Instituto Ethos (2007, p. 5). 

 

Somente um dos estágios deve ser assinalado, onde será identificado o estágio que 

mais se aproxima da realidade da organização, devendo considerar, entretanto, que a opção 

por um estágio pressupõe o cumprimento do nível anterior. Na hipótese de nenhum estágio 
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corresponder à realidade da organização, deve-se assinalar o Estágio 0 – “Não vemos 

aplicação disso em nossa empresa”. 

 

Com o objetivo de registrar também as bases de comprometimento organizacional 

utilizados no questionário, elaborou-se o Quadro 8. 

Quadro 8 – Bases de comprometimento organizacional utilizadas no questionário. 
BASES DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL QUESTÕES 

Comprometimento afetivo 1, 4, 7, 10, 13 e 16 
Comprometimento normativo 3, 6, 9, 12, 15 e 18  
Comprometimento instrumental 2, 5, 8, 11, 14 e 17 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Meyer, Allen, Smith (1993). 

 

Em relação aos questionários, foram entregues à Analista Socioambiental uma 

determinada quantidade impressa para o pessoal administrativo que trabalha no escritório em 

Fortaleza, que os distribuiu aos demais funcionários. Adicionalmente, foi criado um 

questionário eletrônico, no google docs, para que o corpo operacional, lotado nas cidades de 

Aracati e Taíba, pudessem responder. Do total de questionários, 25 (76%) retornaram 

devidamente preenchidos. 

 

Quanto à entrevista, esta foi elaborada mediante a presença de um gravador e de 

acordo com a disponibilidade de horário de cada gestor. Primeiramente, foram entrevistados, 

concomitantemente, os Diretores de Operações e o Administrativo-Financeiro e, em seguida, 

em uma outra data, o Diretor Presidente. Em média, as entrevistas duraram 50 minutos. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas. 

 

A relação entre as questões das entrevistas e dos questionários e os objetivos 

específicos da pesquisa é apresentada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Relação entre objetivos específicos e as questões dos instrumentos de coleta. 

Objetivos Específicos Temas/Variáveis do 
Referencial Teórico 

Questões dos instrumentos de coleta 
Roteiro Entrevista Questionário 

Identificar o estágio atual de 
práticas responsabilidade social 
interna o qual a empresa se 
encontra 

Indicadores Ethos de 
RSI (INSTITUTO 
ETHOS, 2007) 1, 2 e 3 1 a 13 – Parte 

II 
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Continuação 

Objetivos Específicos Temas/Variáveis do 
Referencial Teórico 

Questões dos instrumentos de coleta 
Roteiro Entrevista Questionário 

Identificar a dimensão dominante 
do comprometimento 
organizacional do público interno 
da empresa 

Bases de 
comprometimento 
propostas por Meyer, 
Allen e Smith (1993). 

Não contemplado 1 a 18 – Parte 
III 

Analisar as relações entre a 
percepção das práticas de 
responsabilidade social 

Relação entre os dois 
temas anteriores. 4 a 9 Partes II e III 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 

 

4.4 Técnicas e procedimentos de análise dos dados 
 

O processo de análise de dados deve ocorrer de forma sistematizada para que os dados 

coletados possam ser transformados em informações que sustentem um raciocínio conclusivo 

sobre o problema proposto. Portanto, tratar e analisar dados significa trabalhar com todo o 

material conseguido durante o processo de investigação (BEUREN, 2008). 

 

Para as entrevistas e análise documental, a técnica de análise dos dados adotada foi a 

de análise de conteúdo. De acordo com Bardin (1995), a análise de conteúdo é um conjunto 

de instrumentos metodológicos que se aplicam a conteúdos diversificados. É uma 

interpretação dos sentidos das palavras, baseada na inferência. Para Collis e Hussey (2005), a 

análise de conteúdo é uma maneira de converter sistematicamente um texto em variáveis 

numéricas para a análise quantitativa de dados. 

 

Dessa forma, conforme já apresentado anteriormente, no item 4.3, as categorias de 

análise utilizadas foram as práticas de RSI, bem como as dimensões do comprometimento 

organizacional. 

 

Com o propósito de organizar os dados coletados nas entrevistas, estas foram 

transcritas de forma a permitir a análise qualitativa das respostas de cada entrevistado. Ao 

longo da descrição, da análise e da discussão do caso pesquisado, apresentam-se fragmentos 

das entrevistas realizadas, como forma de se registrar a visão e a opinião dos entrevistados 

acerca das questões investigadas. 
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Os questionários, por sua vez, foram analisados quantitativamente, com recurso do 

programa Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, para tabulação dos dados e 

elaboração de gráficos e tabelas. Segundo Navarro e Martin (2002), o programa SPSS é um 

dos programas de análise estatística mais usado nas ciências sociais, sendo útil para fazer 

testes estatísticos, tais como os testes da correlação e de hipóteses; pode também providenciar 

ao pesquisador contagens de frequência, ordenar dados e reorganizar a informação. O 

software SPSS permite a realização de cálculos estatísticos desde os mais simples até aos 

mais complexos, bem como a visualização de resultados, de forma rápida, permitindo aos 

seus utilizadores uma apresentação e interpretação sucinta dos resultados obtidos. 

 

Quanto aos procedimentos de análise, optou-se pela estatística descritiva, utilizando-se 

de frequências, média e mediana; e por um teste estatístico mais refinado, proveniente da 

estatística multivariada, a correlação de Spearman. 

 

Segundo Bruni (2009), a análise de correlação determina um número que expressa 

uma medida numérica do grau da relação encontrada. Esse tipo de análise é muito útil em 

pesquisas exploratórias, quando se procura determinar as variáveis potencialmente 

importantes. 

 

O Quadro 10 mostra um resumo dos procedimentos utilizados na fase quantitativa 

deste trabalho. 

Quadro 10 – Resumo dos procedimentos utilizados na fase quantitativa da pesquisa. 

Objetivos Procedimentos de análise 
Identificar o estágio atual de 
práticas responsabilidade social 
interna o qual a empresa se 
encontra. 

A partir da atribuição dos respondentes aos estágios serão 
atribuídos escores, sendo os estágios quantificados em uma 
escala: será atribuído 0 para caso o respondente não assinale 
nenhum dos estágios, 1 para o primeiro estágio, 2 para o 
segundo estágio, 3 para o terceiro estágio e 4 para o último 
estágio. 

Identificar a dimensão dominante 
do comprometimento 
organizacional do público interno 
da empresa. 

As respostas serão quantificadas em uma escala, variando de 
discordo totalmente a concordo totalmente, com os seguintes 
pesos: 0 para discordo totalmente, 1 para discordo em parte, 2 
para não concordo nem discordo, 3 para concordo em parte e 4 
para concordo totalmente. Ao final, será calculado o escore 
geral das opiniões dos respondentes de em relação ao 
comprometimento. 

Analisar as relações entre a 
percepção das práticas de 
responsabilidade social. 

Para analisar as relações entre a responsabilidade social 
empresarial e as dimensões do comprometimento será utilizado 
o teste de correlação de Spearman. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 
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Com isso, foi possível a consecução do objetivo geral do presente trabalho, que é 

investigar as relações entre a percepção das práticas de responsabilidade social referente ao 

público interno e o comprometimento organizacional, com base nos instrumentos existentes, 

bem como levantar a existência, ou não, de práticas de responsabilidade social, de acordo com 

os indicadores Ethos, para, em seguida, confrontá-las no intuito de conferir a relação existente 

entre as duas temáticas, objeto de estudo da pesquisa. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção dedica-se à apresentação, análise e discussão dos dados obtidos na pesquisa 

de campo. Dessa forma, o problema de pesquisa e os objetivos específicos apresentados são 

retomados e utilizados como orientação das discussões que se seguem. Ademais, apresenta-se 

a empresa foco deste estudo, de maneira a destacar sua relevância estratégica, bem como sua 

posição de liderança no seu setor de atuação. Busca, ainda, contextualizar as relações entre as 

práticas de responsabilidade social interna presentes na empresa e se essas práticas exercem 

alguma influência no comprometimento organizacional de seus funcionários, como resposta 

ao problema de pesquisa formulado incialmente para o presente trabalho. 

 

5.1 Caracterização da empresa pesquisada 

 

A Bons Ventos Geradora de Energia S/A é uma empresa que tem por objeto social a 

atividade de geração, suprimento e comercialização de energia elétrica por meio da 

implantação de usinas eólicas. Sua missão é gerar energia eólica com qualidade e 

confiabilidade, de forma rentável, contribuindo para o desenvolvimento socioambiental 

(BONS VENTOS, 2012). 

 

A Bons Ventos, empresa genuinamente brasileira, originou-se da parceria de três 

atuantes grupos: FIP Brasil Energia, Grupo Ligna e Grupo Servtec. Juntos, respondem pela 

implantação de dois parques eólicos, que correspondem a quase um terço de todo o potencial 

habilitado pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica para o Ceará 

(BONS VENTOS, 2012). 

 

Quanto à geração de energia, construiu o maior parque eólico em operação no Brasil, o 

Parque Eólico de Aracati, no Ceará. Seus dois empreendimentos, o Parque Eólico Aracati e o 

Parque Eólico Taíba, totalizam 155 MW e 75 aerogeradores de 2100 kW, gerando 559,3 

GWh/ano, devidamente habilitados pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica – PROINFA e contratados pela Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A – para suprimento de energia elétrica durante 20 anos (BONS VENTOS, 2012). 

 

Assim, a empresa se coloca na liderança de empreendimentos capazes de suprir a 

demanda de meio milhão de pessoas, o equivalente a 12% da energia consumida no Ceará, 
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fortalecendo a matriz energética do Estado e contribuindo para atrair investimentos, aumentar 

a oferta de trabalho e consolidar o desenvolvimento brasileiro (BONS VENTOS, 2012). 

 

Atualmente, a estrutura organizacional da Bons Ventos é constituída da seguinte 

forma: o núcleo gestor é formado por um Conselho de Administração, Diretor Presidente, 

Diretor de Operações, Diretor Administrativo-Financeiro, Analista Socioambiental, Gerente 

de Operações e Manutenção e Gerente Administrativo-Financeiro, sendo que esses dois 

últimos cargos encontravam-se vagos quando da realização da pesquisa. Os demais 

funcionários compõem o núcleo administrativo, que atuam no escritório (Contador, Assistente 

Financeiro, Recepcionista Secretária, Setor de Pessoal, Auxiliar Administrativo e Assistente 

Administrativo Financeiro), os quais somam 6 funcionários. E o pessoal de operações, os 

quais atuam nos parques eólicos (Engenheiro, Eletrotécnico, Técnico de Segurança do 

Trabalho, Supervisor de Usina e Operadores), os quais somavam 25 funcionários quando da 

realização da pesquisa. A estrutura organizacional pode ser observada no organograma anexo 

(BONS VENTOS, 2012). 

 

Recentemente, a empresa foi vendida para a CPFL Energia e a CPFL Energias 

Renováveis. Com essa aquisição, a CPFL Energia somará 157,5 MW à sua capacidade 

instalada, com fator de capacidade médio de cerca de 40%, e atingirá um portfólio de 809,5 

MW de potência em operação (INFO MONEY, 2012). 

 

Os parques eólicos estão em operação comercial e a totalidade da energia está 

contratada com a Eletrobras por vinte anos, por meio do Proinfa (Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica), conforme informou a CPFL em comunicado ao 

mercado (INFO MONEY, 2012). 

 

5.1.1 Análise documental 

 

Conforme ressaltado anteriormente e tendo em vista que a empresa não elabora 

relatório de administração e balanço social, para a análise documental foram utilizados apenas 

informativos publicados e o sítio da empresa na internet. 

 

Dessa forma, em relação aos temas da responsabilidade social interna, somente foi 

possível identificar ações no tocante ao eixo Respeito ao Indivíduo, pois a empresa divulga 
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apenas ações de responsabilidade social externa realizadas junto às comunidades as quais 

estão inseridas. 

 

Sendo assim, mais especificamente, a empresa disponibilizou informações com 

relação ao compromisso com o futuro das crianças e o desenvolvimento infantil, no que diz 

respeito às questões relacionadas ao desenvolvimento e apoio em projetos para crianças e 

adolescentes da comunidade, e atuação junto ao poder público nessa temática. 

 

De acordo com a Bons Ventos (2012), antes da implantação do empreendimento, a 

empresa empenhou-se em estabelecer laços saudáveis e duradouros com as famílias 

pertencentes às comunidades da região: 

 
A atuação da Bons Ventos vai além da oferta de energia limpa. Antes mesmo de 
iniciar as obras em Aracati, a empresa empenhou-se em estabelecer laços saudáveis 
e duradouros com as famílias do Cumbe e Canavieira, região próxima ao 
empreendimento, mantendo com elas um canal de comunicação direta baseado na 
transparência de informações, no respeito mútuo e na atenção às demandas surgidas. 

 

Foram definidos como parâmetros básicos a valorização da mão de obra local, 

empregando, durante a obra, cerca de 1.300 pessoas; a realização de palestras e ações sociais 

para a comunidade; a manutenção de contato permanente com os moradores da área; e o 

respeito às peculiaridades históricas do lugar, numa relação projetada para longo prazo. 

 

Segundo a Bons Ventos (2012), na empresa se faz presente a consciência do seu papel 

social, pois construiu-se um caminho de parceria e confiança por meio de vários projetos com 

a comunidade: 

 
A empresa construiu um caminho de parceria e confiança através de atitudes 
concretas de apoio ao esporte local, promoção de eventos culturais e integrativos, 
inclusão digital, reparo e recuperação de prédios. Em tudo se fez e se faz presente a 
consciência do papel social da empresa, traçando o caminho da promoção de ações 
educativas, formativas e informativas junto aos envolvidos nos processos. 

 

A empresa vem realizando e articulando diversas parcerias com instituições públicas e 

privadas. Dentre elas, pode-se destacar a realização de diversos cursos de capacitação 

profissional, empreendedorismo e associativismo: 

 
Inserção regional responsável é saber o seu papel e executá-lo da melhor maneira 
possível na sociedade. Por isso, a Bons Ventos vem realizando diversas reuniões e 
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articulando parcerias com instituições públicas e privadas que estão gerando seus 
primeiros frutos. Entre elas, podemos destacar: a realização de diversos cursos de 
capacitação profissional, empreendedorismo e associativismo em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, 
beneficiando moradores do Cumbe e Canavieira (BONS VENTOS, 2011). 

 

Os cursos proporcionam oportunidades de melhoria de vida para os moradores, com o 

aprendizado de técnicas em diversas áreas, que, por fim, ajudam a comunidade a desenvolver 

atividades rentáveis e que colaboram com o orçamento dessas famílias. 

 

A empresa ainda desenvolve e apoia projetos para crianças e adolescentes da 

comunidade: 

 
O incentivo à prática esportiva, que já era realizado em atividades lúdicas e no 
patrocínio ao time de futebol do Cumbe, se fortaleceu com a realização do curso de 
capoeira que beneficiou 40 jovens do Cumbe e da Canavieira. 

 

Dessa forma, conforme a empresa enfatiza, a instalação destas medidas tem trazido 

transformações sociais e econômicas para a população. O crescimento vivenciado pela região 

através da geração de energia eólica vem chamando a atenção do país para as pequenas 

comunidades das regiões às quais a empresa se instalou (BONS VENTOS, 2011). 

 

5.2 As práticas de responsabilidade social interna na visão dos gestores 

 

Inicialmente, realiza-se a apresentação do perfil dos entrevistados (núcleo gestor), em 

relação às seguintes variáveis: tempo de empresa; cargo que ocupa; tempo no cargo; número 

de subordinados diretos e nível de escolaridade. 

 

Quadro 11 – Perfil dos participantes da entrevista. 

Cargo que ocupa Tempo de 
empresa 

Tempo no 
cargo 

Nº de 
subordinados 

diretos 

Formação 

Diretor Presidente 5 anos 5 anos Todos os 
funcionários 

Engenheiro Civil, com Pós-
Graduação em 
Administração da Qualidade 
e em Engenharia de Material 
Rodante Ferroviário 

Diretor 
Administrativo-
Financeiro 

3 anos e 
meio 

3 anos e 
meio 

8 funcionários Administrador de Empresas, 
com Mestrado em 
Administração 
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Continuação 

Cargo que ocupa Tempo de 

empresa 

Tempo no 
cargo 

Nº de 
subordinados 

diretos 

Formação 

Diretor de 
Operações 

6 anos 1 mês e meio 29 funcionários Engenheiro, com Mestrado 
em Engenharia, MBA em 
Administração e em 
Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados das entrevistas (2012). 

 

Os participantes das entrevistas apresentam escolaridade e área de formação 

condizentes com a função que desempenham. Todos os gestores são do sexo masculino, com 

uma média de tempo de empresa (4 anos), o que demonstra estabilidade e baixa rotatividade 

neste nível hierárquico. 

 

Nas entrevistas realizadas com o núcleo gestor da organização, no que diz respeito às 

práticas existentes e de como a empresa trata as questões referentes ao conjunto de 

indicadores de RSI, constatou-se o que segue. 

 

No que diz respeito ao Diálogo e Participação, envolvendo os indicadores Relações 

com sindicatos e Gestão participativa, o Diretor Presidente, referindo-se ao primeiro, afirma 

que a relação da empresa com o sindicato se limita aos períodos de dissídios. No entanto, 

ressalta ainda que, apesar dessa relação ser estritamente institucional, considera como sendo 

muito boa. Exatamente porque os dissídios sempre se concluem amigavelmente. Relatou 

também que, nas vezes em que o sindicato quis comparecer na empresa ou abrir um diálogo, 

principalmente com a área de recursos humanos, isso foi feito. Também não fazem nenhuma 

objeção aos funcionários que queiram ser sindicalizados. 

 
A nossa relação com o sindicato eu considero boa, apesar de ser uma relação 
estritamente institucional que se concentra na época dos dissídios. Mas, por que eu 
considero boa? Porque os dissídios sempre se concluem amigavelmente. Existem as 
idas e vindas que fazem parte das negociações. Nós não fazemos objeção nenhuma 
aos funcionários que queiram ser sindicalizados, obviamente essa é uma decisão 
pessoal de cada um. Agora, a relação da empresa ela realmente se limita a essa 
questão do dissídio coletivo. Não significa dizer que nas vezes que o sindicato quis 
ir na empresa ou abrir um diálogo lá, principalmente com a área de RH, isso foi 
feito. Não houve nenhuma dificuldade (DIRETOR PRESIDENTE, 2012). 

 

Dessa forma, constata-se que, quanto à participação de empregados em sindicatos e ao 

relacionamento com seus representantes, a empresa: não exerce pressão sobre os empregados 
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envolvidos em atividades sindicais e oferece liberdade para a atuação dos sindicatos no local 

de trabalho. Dessa forma, a empresa parece valorizar a incorporação do trabalhador, através 

da participação sindical, nas estratégias de desenvolvimento da organização e do processo de 

trabalho, em alinhamento ao que recomenda Stewart et al. (2004). 

 

Quanto ao indicador Gestão participativa, que tem relação com o envolvimento dos 

funcionários na gestão, segundo o Diretor de Operações, não há mecanismos formais de 

gestão participativa, pois a natureza do trabalho exige uma padronização. Em contrapartida, 

afirma que há uma comunicação muito direta e franca, conforme ressaltado a seguir: 

 
Nós não temos mecanismos de gestão participativa, o que se vê é uma comunicação 
muito direta e franca (...). Nós não temos e nem precisamos ter muita criatividade. 
Nossa operação é muito mais padronizada. Nós temos interesse em ter uma operação 
padronizada. Então, quanto mais, não digo rígido, mas quanto mais formal forem 
essas comunicações e precisamos ser, porque os nossos órgãos reguladores assim 
nos exigem, assim melhor é para nós. Então, como gestão participativa, no sentido 
de que existem mecanismos de pegar e crescer nós não usamos. O que temos hoje é 
uma comunicação muito franca, muito direta, muito clara. 

 

Ainda no que se refere a essa questão, o Diretor Presidente destaca que a empresa é 

pequena com relação ao seu número de funcionários. Relatou que antes de se afastar, no dia 1º 

de março do corrente ano, costumava realizar reuniões todas as segundas-feiras com os 

supervisores em Fortaleza, e a cada 15 dias nas usinas, para conversar com o pessoal de 

operações. Segundo o entrevistado: 

 
A gente fazia as reuniões, tanto em Aracati como na Taíba, procurando sempre ter 
uma cabeça aberta. E sempre nessas reuniões a gente colocava as ideias, eu escutava 
muito também nessas horas. As pessoas se manifestavam mais e meu sentimento é 
que a relação é e foi extremamente transparente e participativa. 

 

Com relação à disponibilização e discussão de informações econômico-financeiras 

junto aos funcionários, o Diretor Presidente colocou que essas questões são mais ligadas ao 

próprio setor Financeiro da empresa, mas que em alguns momentos se discute com os 

funcionários, no sentido de mostrar o seu papel nos resultados da empresa: 

 
Na área operacional quando se abordavam essas questões, era no sentido de fazer 
com que a operação entendesse que ela não existia só no mundo – ela fazia parte de 
um todo, que era a empresa, cujos resultados eram esses, esses e esses. Então, nós 
tínhamos que melhorar aqui, ali e ali. 
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Em contrapartida, o Diretor Presidente informou que a empresa não tem como ter a 

participação de funcionários em comitês de gestão ou em decisões estratégicas. 

 

Assim, pode-se inferir que os dirigentes comunicam decisões já tomadas e realizam 

consulta facultativa. Bordenave (1983) salienta que a gestão participativa pode apresentar 

graus diferenciados (da informação à autogestão), de acordo com o acesso às informações e 

ao controle das decisões. Isto reforça a situação observada. 

 

No tocante ao Respeito ao Indivíduo, envolvendo ações de compromisso com o futuro 

das crianças e seu desenvolvimento, valorização da diversidade, equidade racial e de gênero e 

relações com terceirizados, a empresa coloca o que segue. 

 

Em relação ao indicador compromisso com o futuro das crianças e o desenvolvimento 

infantil, não há programas específicos para os funcionários de forma direta. Em contrapartida, 

a empresa realiza um grande trabalho junto às comunidades as quais está inserida. Esse 

trabalho vem sendo feito desde a implantação da empresa, conforme destaca o Diretor 

Presidente: 

 
Na comunidade que nós estamos inseridos a gente tem um trabalho bem interessante 
feito com os jovens, adolescentes e crianças(...). Nós começamos essa relação com a 
comunidade seis meses antes de nós começarmos a implantação do projeto, que foi 
feito com o suporte de uma empresa da área. Então, a gente tem uma participação 
realmente efetiva, com um calendário de atividades o ano todo.    

 

Segundo os Diretores de Operações e Administrativo-Financeiro, atualmente o grande 

foco de trabalho é a responsabilidade social externa com as comunidades. Ressaltam que esse 

trabalho nasceu por uma necessidade do projeto de implantação, mas que acabou ganhando 

corpo e expressão pelo seu poder motivador, conforme demonstrado no trecho: 

 
As pessoas que estão à frente disso, e Déborah é uma delas, trazem uma energia para 
dentro da empresa. Com muito pouco dinheiro, muito pouco capital empregado, o 
que se vê é a modificação que se faz na sociedade. Na Vila do Cumbe é um negócio 
muito impressionante. E essa coisa boa, essa roda pra frente é que tem nos motivado 
a trabalhar. 

 

Diante da pergunta se há o envolvimento de funcionários nesses projetos junto à 

comunidade, o Diretor de Operações acrescentou que na empresa tem uma grande parte dos 

funcionários que são originários dessas comunidades: 
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Nós temos uma grande parte da população, uma boa parte dos nossos funcionários 
são originários dessas comunidades, então acabam se envolvendo, se não como uma 
figura da empresa, como um cidadão que trabalha na nossa empresa e que mora na 
comunidade. 

 

Acrescentou que os filhos desses funcionários também acabam, consequentemente, se 

beneficiando de algumas dessas ações da empresa. 

 

Com relação ao oferecimento de campanhas sobre saúde, voltadas para os funcionários 

e a comunidade, o Diretor Presidente relata que a empresa, eventualmente, promove palestras 

sobre saúde, tanto para funcionários, quanto para a comunidade: 

 
Sempre se tem campanhas específicas para a comunidade: é saúde bucal, gravidez... 
Sempre se tem campanhas nesse sentido. Para os funcionários se tem algumas 
palestras específicas, onde vem uma pessoa falar sobre hipertensão, falar sobre 
AIDS. Fala-se sobre temas específicos de saúde. 

 

Segundo o Diretor Administrativo-Financeiro, a empresa tem dois menores 

aprendizes, um em Aracati e o outro na Taíba. Constata-se, portanto, que a empresa valoriza a 

iniciativa de empregar menores entre 14 e 16 anos na condição de aprendizes, prática alinhada 

ao que preconiza o Instituto Ethos (2012). 

 

Nesse quesito, a empresa parece encontra-se em um estágio mais avançado, tendo em 

vista que possui projetos para o desenvolvimento dos filhos de seus empregados, mesmo que 

de forma indireta. Além de desenvolver e apoiar projetos para crianças e adolescentes da 

comunidade e junto ao poder público. 

 

A empresa obedece a legislação em vigor, relativa à proteção à maternidade e à 

paternidade, mantendo uma postura interna de não discriminação à mulher gestante e a 

empregados. Além de desenvolver palestras de orientação em temáticas sobre saúde, voltadas 

para a comunidade. 

 

Com relação à valorização da diversidade e ao compromisso com a equidade racial e 

de gênero, a empresa considera não ter nenhuma restrição. Destacaram, inclusive, a presença 

de mulheres no trabalho operacional nas usinas. 
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A forma que a gente fez foi extremamente aberta, transparente, sem preconceito 
absolutamente nenhum. E tanto é que lá na nossa equipe nós temos uma diversidade 
de pessoas. Diversidade rica! Temos mulheres trabalhando na área operacional, 
como operadora de subestação, tanto na Taíba como em Aracati. No corporativo, no 
escritório, a maioria dos funcionários são mulheres. Da nossa parte nunca houve um 
tratamento específico para esse assunto, porque nunca defrontamos com nenhuma 
situação que requeresse alguma intervenção desse tipo (DIRETOR PRESIDENTE, 
2012). 
 

Acrescentou que, apesar de não possuírem nenhum programa de incentivo especial 

para funcionários quanto a essas questões, utilizam apenas as competências profissionais 

como critérios utilizados para admissão, promoção ou mobilidade. 

 

Como informação adicional, ressalta-se que a empresa valorizou a mão-de-obra local e 

regional, como mostra o trecho destacado: 

 
Nós empregamos cem por cento da mão-de-obra ociosa durante a implantação. Nós 
tínhamos trabalho de pedreiro, de servente, de ajudante. Então, foi todo mundo 
empregado. Quando terminou a implantação e começou a operação aí já mudou (...). 
Para a mão-de-obra especializada aí a gente teve que recorrer regionalmente 
(DIRETOR PRESIDENTE, 2012). 

 

Já no tocante à relação da empresa com os trabalhadores terceirizados, segundo o 

Diretor de Operações, há apenas os funcionários de segurança. E mesmo assim, segundo o 

entrevistado, há uma relação muito próxima, pois estes são vistos como da casa. 

 

O Diretor Presidente acrescentou também a terceirização de alguns serviços e 

ressaltou que a relação com essas empresas também é boa: 

 
É uma relação muito boa. Tanto é que, as empresas que estão lá, são as mesmas que 
estão desde o começo. Então, a gente privilegiou também muito a mão-de-obra dos 
locais das usinas. Isso aí foi uma coisa muito boa, porque o funcionário que vinha 
terceirizado, ele já vinha com identidade do local onde a usina estava implantada.  

 

Com relação ao Trabalho Decente, envolvendo as ações nos eixos política de 

remuneração, benefícios e carreira; cuidado com saúde, segurança e condições de trabalho; 

compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade e comportamento 

frente a demissões, a empresa: 

 

Em relação à política de remuneração, benefícios e carreira, segundo o Diretor 

Administrativo-Financeiro, existe sim um plano de salários, já que existe um plano de 

bonificação. Todavia, não existe plano de carreira definido. Nesse momento da entrevista, o 
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Diretor de Operações acrescentou que “imagina ter um plano de carreiras, o problema é que a 

empresa não tem carreira em si, pois não existe uma carreira diferenciada”: 

 
Porque, por exemplo, operador tem dois níveis, então nunca se contrata no nível de 
cima. Esse é o único lugar que tem carreira. Porque o resto é todo mundo em 
posição única. Tem um no financeiro, um no contas a pagar. A estrutura é muito 
enxuta. 

 

Com relação à valorização de competências potenciais, o Diretor Presidente explicou 

que a empresa trabalha muito com ascensão interna: 

 
A gente trabalha muito com ascensão interna, quer dizer, quando saí um supervisor, 
verifica-se quais são dos operadores que está em melhores condições de assumir a 
supervisão. 

 

Ainda, segundo essa questão, o Diretor Presidente coloca que, dentro das pesquisas de 

mercado realizadas pela empresa, esta sempre se coloca na média ou acima da média, 

dependendo das áreas. Assim como o entrevistado anterior, falou sobre a política de bônus da 

empresa: 

 
A empresa, dentro das pesquisas de mercado que a gente faz, sempre se coloca num 
quartil acima da média, média ou acima da média, dependendo das áreas. A gente 
tem colocado nos dissídios sempre um ganho real acima da inflação. Além disso, 
além da remuneração efetiva, a empresa paga bônus a cem por cento do seu corpo 
funcional todos os anos, com metas objetivas definidas no início do ano e que no 
final do ano, com o apurado daquelas metas vêm aquele bônus extra. 

 

Ressalta-se que essas metas são definidas pelos gestores, juntamente com a 

participação dos funcionários. Ou seja, cada funcionário elabora as suas metas individuais, em 

relação aos objetivos organizacionais. 

 

Acrescentou também que há o salário indireto, que consiste no oferecimento de alguns 

benefícios, os quais também foram oficializados junto ao sindicato. Inclusive, acredita que, 

também por conta do oferecimento desses benefícios, a empresa apresenta uma baixa 

rotatividade. 

 
Além disso, existe o salário indireto que muito das coisas a gente já ofertava e foi 
oficializado no sindicato. Como plano de saúde, plano odontológico, ajuda 
residência, dentre outras coisas. Tanto é que, a gente tem uma rotatividade baixa 
(DIRETOR PRESIDENTE, 2012). 
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Nesse sentido, constata-se que a empresa desenvolve uma política de remuneração e 

benefícios e valoriza as competências potenciais de seus funcionários, investindo em seu 

desenvolvimento profissional, por meio de treinamentos. Além disso, realiza o 

acompanhamento da amplitude dos níveis salariais, efetuando ajustes quando necessário. 

 

Com relação ao indicador saúde, segurança e condições de trabalho, o Diretor 

Presidente enfatizou que essa é uma das questões que a empresa tem muita atenção. Inclusive, 

existe um gestor específico no quadro funcional da empresa: um Técnico de Segurança do 

Trabalho. A empresa também se preocupa em promover palestras para os funcionários, bem 

como procura que estes se envolvam dos mesmos nessas questões: 

 
A gente tem sempre palestras para os funcionários e tivemos até uma consultoria 
para verificar as condições de trabalho nas usinas e no escritório: iluminação, altura 
do computador em relação à pessoa. Foi feito um estudo completo de todas as 
estações de trabalho. 

 

Acrescentou, ainda, que dentro desse trabalho realizado foi feito uma avaliação das 

condições físicas e de infraestrutura para o desempenho da função, junto aos funcionários. 

 

Ainda com relação a essa questão, o Diretor de Operações acrescentou a figura da 

Analista Socioambiental presente no corpo funcional da empresa. Afirmou ser difícil 

encontrar no Ceará uma empresa que tenha uma pessoa com esse cargo. A respeito disso, o 

Diretor Administrativo-Financeiro ressaltou a gestão socioambiental da empresa, que baseia-

se nos Princípios do Equador1: 

 
Esse trabalho de saúde, segurança e condições de trabalho, ele está todo dentro dos 
Princípios do Equador. Então, os Princípios do Equador, nesse sentido, foram 
incorporados e o sistema de gestão socioambiental também segue esses princípios.  

 

Sob essa perspectiva, constata-se que a empresa preocupa-se com a saúde de seus 

empregados, cuidando em buscar condições favoráveis de trabalho, cargos adequados, 

máquinas, equipamentos e utensílios adaptados à fisiologia humana, de acordo com 

OLIVEIRA, 2005. A empresa busca, ainda, padrões internacionais para tratar desse assunto. 

Segundo o Instituto Ethos (2012), essa busca por padrões internacionais de relações de 

                                                        
1 Os Princípios do Equador são um conjunto de exigências socioambientais aplicadas na concessão de 
financiamento de grandes projetos, amparadas por cláusulas financeiras que limitam a sua aplicação a um 
montante financeiro mínimo (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005). 
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trabalho é desejável, sendo as certificações a respeito do tema ferramentas adequadas para 

tanto. 

 

No que diz respeito ao indicador compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade, conforme explicou o Diretor Administrativo-Financeiro, a empresa possui 

uma política de treinamento. Então, anualmente, há uma verba designada para esse fim – 

“Esses treinamentos vão desde treinamentos obrigatórios aos treinamentos voluntários, para 

crescimento do funcionário” (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, 2012). 

Destacou, ainda, que a empresa custeia esses treinamentos, tanto os obrigatórios quanto os 

eletivos. Afirma que a empresa incentiva e permite esse desenvolvimento profissional. 

Exemplificou o caso da Analista Socioambiental que, por esta cursando Doutorado, teve seu 

horário de trabalho flexibilizado pela empresa. 

 

Dessa maneira, verificou-se que a empresa investe em capacitação e desenvolvimento 

profissional de seus funcionários, disponibilizando, inclusive, apoio a projetos de criação de 

empregos e fortalecimento da empregabilidade para a comunidade com a qual interage, 

conforme recomenda o Instituto Ethos (2012). 

 

No que diz respeito ao indicador comportamento frente a demissões, o Diretor de 

Operações enfatizou que as demissões são raras e como política adota-se os procedimentos 

legais: 

 
Isso é raríssimo. Só em casos extremos. Como política nós adotamos o 
extremamente legal. Não temos demissão incentivada. Nós não temos programa de 
demissão em massa. Aqui prima pela estabilidade. 

 

A respeito disso, o Diretor Presidente afirmou que o setor de Recursos Humanos 

oferece todas as informações necessárias ao demitido, informando ainda que, apesar dos 

poucos casos de demissão, o mesmo explicou que a empresa é financiada pelo BNDES e o 

próprio banco, no contrato de empréstimo, regulamenta esse processo: 

 
Se nós resolvermos tirar toda a equipe de operação, por alguma razão, tem todo um 
processo para esse desligamento: o trabalho no sentido de preparar a recolocação 
desses funcionários no mercado. Mas isso nunca aconteceu. 
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Todavia, apesar de praticar somente o concernente ao aspecto legal em processos de 

demissão, a empresa parece utilizar-se de critérios idôneos, tendo em vista que possui 

políticas formalizadas para caso de demissão em massa. 

 

Por fim, com relação à preparação para a aposentadoria, o Diretor Presidente explicou 

que a empresa ainda é muito jovem. Então, cumpre apenas as questões legais. Nesse caso, 

esse indicador parece não ser ainda utilizado na empresa, pois, segundo o Instituto Ethos 

(2012), a empresa deve criar mecanismos de complementação previdenciária, visando a 

reduzir o impacto da aposentadoria no nível de renda. 

 

5.3 Relações entre a RSI e o comprometimento organizacional na visão dos gestores 

 

Inicialmente, indagou-se qual era na opinião dos entrevistados, o eixo mais relevante 

para o comprometimento organizacional e por quê. Obteve-se como resposta o seguinte: 

 
Bom, eu, particularmente, acho mais importante para o comprometimento do 
funcionário o terceiro: Trabalho Decente (...). Acho que todos são importantes, os 
outros dois vêm em seguida juntos, mas eu acho que o mais importante é o Trabalho 
Decente (DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, 2012). 

 
O Trabalho Decente numa pirâmide é o que está lá embaixo, é o que dá o suporte, 
mas isso não é o diferencial dessa empresa (...). Eu acho que a grande força da 
empresa é o Diálogo e Participação. É a facilidade de diálogo e comunicação 
(DIRETOR DE OPERAÇÕES, 2012). 

 
Todos são muito importantes. O diferencial para gerar esse comprometimento é o 
Respeito ao Indivíduo. Seria o diferencial. Os outros são muito importantes também, 
mas o Respeito ao Indivíduo, sem isso não tem nada. O Trabalho Decente, esse eu 
considero obrigação, a empresa tem que oferecer uma condição de trabalho decente. 
Diálogo e Participação, se a gente quiser ter uma empresa com uma performance 
diferenciada, além do Respeito ao Indivíduo, tem que ter Diálogo e Participação 
(DIRETOR-PRESIDENTE, 2012). 

 

Por fim, as três últimas questões do roteiro de entrevistas indagavam que tipo de 

sentimento os entrevistados achavam que as práticas de RSI, no tocante aos três eixos já 

mencionados, geravam: a) fazem os funcionários sentirem orgulho e desejo em continuar na 

empresa? b) fazem os funcionários perceberem que a empresa faz a coisa certa e que, 

portanto, é seu dever continuar na empresa? ou c) fazem os funcionários perceberem que em 

outras empresas não encontrariam emprego melhor, em termos de remuneração e benefícios? 

O Quadro 12 mostra a visão do núcleo gestor. 
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Quadro 12 – Visão dos gestores acerca das relações entre a RSI e o CO. 

RSI Gestores Respostas 

Diálogo e Participação 

Diretor-Presidente a) fazem os funcionários sentirem orgulho e 
desejo em continuar na empresa. 

Diretor 
Administrativo-
Financeiro 

b) fazem os funcionários perceberem que a 
empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 
dever continuar na empresa. 

Diretor de Operações 
b) fazem os funcionários perceberem que a 
empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 
dever continuar na empresa. 

Respeito ao Indivíduo 

Diretor-Presidente a) fazem os funcionários sentirem orgulho e 
desejo em continuar na empresa. 

Diretor 
Administrativo-
Financeiro 

a) fazem os funcionários sentirem orgulho e 
desejo em continuar na empresa. 

Diretor de Operações 
b) fazem os funcionários perceberem que a 
empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 
dever continuar na empresa. 

Trabalho Decente 

Diretor-Presidente a) fazem os funcionários sentirem orgulho e 
desejo em continuar na empresa. 

Diretor 
Administrativo-
Financeiro 

c) fazem os funcionários perceberem que em 
outras empresas não encontrariam emprego 
melhor, em termos de remuneração e benefícios. 

Diretor de Operações 
c) fazem os funcionários perceberem que em 
outras empresas não encontrariam emprego 
melhor, em termos de remuneração e benefícios. 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos dados das entrevistas (2012). 

 

Dessa forma, conforme os resultados mostrados no Quadro 12, na visão dos gestores, 

práticas de RSI, no tocante ao eixo Diálogo e Participação, fazem os funcionários 

perceberem que a empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu dever continuar na empresa 

(DIRETOR DE OPERAÇÃO E ADM. FINANCEIRO, 2012). Em outras palavras: geram 

comprometimento normativo. 

 

Já as práticas de RSI, no tocante ao eixo Respeito ao Indivíduo, fazem os funcionários 

sentirem orgulho e desejo em continuar na empresa (DIRETOR PRESIDENTE E ADM. 

FINANCEIRO, 2012), ou seja, geram comprometimento afetivo. 

 

As práticas de RSI, no tocante ao eixo Trabalho Decente, fazem os funcionários 

perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego melhor, em termos de 

remuneração e benefícios (DIRETOR DE OPERAÇÃO E ADM. FINANCEIRO, 2012). Ou 

seja, geram comprometimento instrumental. 
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Destaca-se que o Diretor Presidente considera que todas as práticas de RSI 

apresentadas geram sentimento de orgulho e desejo em continuar na empresa, por parte dos 

funcionários – comprometimento afetivo. 

 

Finalmente, com relação ao grau de importância das práticas de RSI para o 

comprometimento dos empregados, segundo o Diretor Presidente, a empresa considera essas 

práticas como fundamentais, pois os valores da empresa têm que permear toda a estrutura 

organizacional. 

 
Eu acho que é fundamental. A partir do momento que a gente quer montar um time 
de trabalho, os valores da empresa têm que permear toda a estrutura organizacional. 
E isso de forma maia natural possível. Então, nós tivemos o cuidado de quando as 
equipes estavam sendo formadas, principalmente a de Operações, que é a equipe que 
possui o maior número de pessoas, nós fizemos um trabalho com todos, com uma 
consultoria especializada, no sentido da gente procurar discutir o que que a gente 
queria da empresa. Qual era a nossa visão da empresa e onde é que a gente queria 
chegar, ou seja, a forma como a gente queria mostrar a empresa interna e 
externamente. Isso foi feito com cem por cento do grupo de trabalho. envolvendo 
todo o pessoal (...). Então, eu acho que essa relação da empresa com as pessoas que 
fazem a empresa é fundamental, porque na realidade a empresa são as pessoas. Sem 
elas a gente capenga. 

 

5.4 A percepção dos funcionários sobre as práticas de RSI 

 

Os questionários foram disponibilizados a todo o corpo funcional da empresa 

pesquisada (33 funcionários), dos quais 25 (76%) retornaram preenchidos. Assim, 

primeiramentez será apresentado na Tabela 1 o perfil dos funcionários em relação ao cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Perfil do corpo funcional. 
Cargo dos respondentes Quantidade 

Analista 1 
Arquivista 1 
Assistente 2 
Auxiliar 1 
Contador 1 
Eletrotécnico 1 
Gerente 1 
Supervisor 1 
Secretária 1 
Técnico 1 
Técnico de Segurança do Trabalho 1 
Operadores 13 
Total 25 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Quanto ao tempo de experiência na organização, conforme os dados da Tabela 2 e 

considerando o desvio padrão de 14,664, o corpo funcional apresenta os seguintes resultados: 

tempo médio de 33,96 meses, no intervalo de 11 (mínimo) a 72 (máximo) meses. 

 

Tabela 2 – Tempo de empresa. 
Tempo de Empresa 

Mínimo 11 meses 
Máximo 72 meses 
Média 33,96 
Mediana 36,00 
Desvio-Padrão 14,664 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

De acordo com o Gráfico 1, dentre o grupo de funcionários pesquisados apenas 28% 

pertencem ao sexo feminino e 72% ao masculino, sinalizando uma elevada presença do sexo 

masculino nesse ramo de atividade, como evidenciado na empresa em foco. 

 

Gráfico 1 – Gênero dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao estado civil, 68% dos respondentes são casados, 28% são solteiros e 4% 

possuem união estável. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Gráfico 2 – Estado civil dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em referência à escolaridade, obtida através da amostra dos funcionários, 52% 

possuem nível superior completo, sendo 28% graduados, 20% com especialização e 4% com 

Doutorado e 48% possuem o ensino médio. 

Gráfico 3 – Nível de escolaridade dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se que, no grupo de funcionários prevalece a faixa etária de 25 a 40 anos 

(64%), seguido pela faixa de 41 a 60 anos (28%) e 4% para cada uma das faixas etárias – até 

24 anos e acima de 60 anos. 

Gráfico 4 – Faixa etária dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Conforme destacado por Costa (2005), são inúmeras as variáveis consideradas 

preditoras ou antecedentes do comprometimento, podendo ser agrupadas em características 

pessoais, como sexo (gênero); estado civil; idade; escolaridade; tempo no cargo; tempo na 

organização, nível do cargo, dentre outros. Dessa forma, no intuito de conferir se na 

organização pesquisada essas características de perfil influenciam no comprometimento, 

elaborou-se uma tabulação cruzada (crosstabs), conforme mostra a Tabela 3. 

 

Segundo Morettin (1999) e Martins (2001), uma vez lidando com "pequenos" números 

de valores não numéricos, as tabulações cruzadas se configuram como uma simples forma de 

análise de dados e são suficientemente simples para se usar e perceber relações lógicas 

condicionais. 

 

Tabela 3 – Características do perfil que influenciam no CO. 

VARIÁVEIS 
BASES DE COMPROMETIMENTO 

ORGANIZACIONAL 
AFETIVO INSTRUMENTAL NORMATIVO 

BAIXO MÉDIO ALTO BAIXO MÉDIO ALTO BAIXO MÉDIO ALTO 

Cargo Operacional - 4 8 2 9 1 - 9 3 
 Administrativo - 5 8 4 9 - - 12 1 
Sexo Masculino  - 6 12 3 14 1 - 14 4 
 Feminino - 3 4 3 4 - - 7 - 
Faixa Etária Até 24 anos - 1 - 1 - - - 1 - 
 De 25 a 40 - 6 10 3 12 1 - 13 3 
 De 41 a 60 - 2 5 2 5 - - 7 - 
 Acima de 60 - - 1 - 1 - - - 1 
Estado civil Casado - 8 10 6 11 1 - 16 2 
 Solteiro - 1 6 - 7 - - 5 2 
Escolaridade Médio - 5 7 2 9 1 - 9 3 
 Graduação - 2 5 1 6 - - 6 1 
 Especialização - 2 3 3 2 - - 5 - 
 Doutorado - - 1 - 1 - - 1 - 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

De acordo com a Tabela 3, aparentemente não há relações significativas entre as 

variáveis de perfil e as bases de comprometimento organizacional. Ou seja, na medida em que 

se muda a variável não se percebe alteração da base de comprometimento predominante, 

tendo em vista que, para todas as variáveis os respondentes apresentaram um alto nível de 

comprometimento afetivo e um nível médio de comprometimento nas bases instrumental e 

normativa. 
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A Tabela 4 mostra a percepção dos funcionários a respeito das ocorrências das ações 

ou práticas de responsabilidade social interna dentro da organização pesquisada. 

 

Tabela 4 – Estágio de RSI na percepção dos funcionários. 
INDICADORES DE RSI ESTÁGIOS DE RSI (%) 

1 2 3 4 0 
Diálogo e Participação - MÉDIA (%) 38,00 18,00 20,00 4,00 20,00 
Relações com sindicatos 36,00 24,00 36,00 0,00 4,00 
Gestão participativa 40,00 12,00 4,00 8,00 36,00 
      
Respeito ao Indivíduo - MÉDIA (%) 52,00 8,67 10,67 2,00 26,67 
Compromisso com o futuro das crianças 32,00 0,00 20,00 12,00 36,00 
Compromisso com o desenvolvimento infantil 36,00 12,00 12,00 0,00 40,00 
Valorização da diversidade 68,00 4,00 4,00 0,00 24,00 
Compromisso com não-discriminação e promoção da equidade racial 72,00 0,00 0,00 0,00 28,00 
Compromisso com a promoção da equidade de gênero 60,00 0,00 24,00 0,00 16,00 
Relações com trabalhadores terceirizados 44,00 36,00 4,00 0,00 16,00 
      
Trabalho Decente - MÉDIA (%) 49,60 15,20 4,00 4,00 25,60 
Política de remuneração, benefícios e carreira 32,00 24,00 12,00 0,00 32,00 
Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho 56,00 12,00 8,00 8,00 16,00 
Compromisso com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade 52,00 24,00 0,00 4,00 20,00 
Comportamento das demissões 72,00 12,00 0,00 0,00 16,00 
Preparação para aposentadoria 36,00 4,00 0,00 8,00 52,00 
      
MÉDIA GERAL (%) 48,92 12,62 9,54 3,08 25,23 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

De modo geral, de acordo com os dados da Tabela 4, 48,92% dos respondentes 

percebem que a organização pesquisada encontra-se no Estágio 1 de RSI, o que significa dizer 

que, de acordo com o Instituto Ethos (2007), a mesma localiza-se em um estágio básico de 

ações de RSI, apenas em nível reativo às exigências legais. Seguido por 25,23% dos 

respondentes que não veem aplicação dessas práticas na organização; 12,62% que acham que 

a organização se encontra no Estágio 2; 9,54% que acham que a organização encontra-se no 

Estágio 3; e, 3,08% no Estágio 4. 

 

Com relação ao conjunto de indicadores referentes ao Diálogo e Participação, o 

indicador com o índice percepção mais alto foi gestão participativa (40%). Isto significa dizer 

que a empresa disponibiliza informações sobre si mesma e treina os empregados para que 

possam compreendê-la e analisá-la. Seguido por 36%, no que se refere ao indicador Relações 

com Sindicatos, a empresa não exerce pressão sobre os empregados envolvidos em atividades 

sindicais. Ressalta-se que nesse indicador houve um percentual similar de percepção no 

Estágio 3 (36%), no qual os respondentes acham que a empresa além de fornecer informações 



 108

e treinar, fornece informações sobre as condições de trabalho e se reúne periodicamente com 

os sindicatos para ouvir sugestões e negociar reinvindicações. 

 

No que diz respeito ao conjunto de indicadores pertencentes a Respeito ao Indivíduo, 

compromisso com a não-discriminação e promoção da equidade racial e valorização da 

diversidade, obtiveram os maiores índices de percepção, com 72% e 68%, respectivamente. O 

que significa dizer que a empresa segue rigorosamente a legislação relacionada a preconceito 

e discriminação, assumindo internamente uma postura contrária a qualquer tipo de 

preconceito e se declara contra comportamentos discriminatórios. 

 

Apesar de a empresa estudada encontrar-se, de um modo geral, no primeiro estágio de 

RSI com relação a Respeito ao Indivíduo, é interessante destacar que os indicadores 

compromisso com o futuro das crianças e com o desenvolvimento infantil, obtiveram 36% e 

40%, respectivamente, como não aplicados na empresa. Esses dois indicadores são 

percebidos, portanto, no Estágio 0. 

 

Já com relação ao terceiro e último conjunto de indicadores, no que tange ao Trabalho 

Decente, comportamentos nas demissões e cuidados com saúde, segurança e condições de 

trabalho, obtiveram 72% e 56%, respectivamente. Esse resultado mostra que a empresa 

oferece informações básicas quanto à obtenção da aposentadoria, bem como cumpre 

rigorosamente as obrigações legais, tendo planos e metas para alcançar os padrões de 

excelência em saúde, segurança e condições de trabalho. Assim como destacado 

anteriormente, aqui também o indicador preocupação para aposentadoria obteve um resultado 

negativo, pois 52% dos respondentes não veem aplicação na empresa. 

 

Adicionalmente, com o propósito de identificar qual o grupo de indicadores de RSI 

mais presente na visão dos funcionários − e se há diferença estatística entre estes − foram 

elaboradas as Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 – Grupo de indicadores de RSI predominante na visão dos funcionários. 

INDICADORES DE RSI Média Mediana Desvio-Padrão 

Diálogo e Participação 1,5000 1,5000 0,85391 

Respeito ao Indivíduo 1,0960 1,0000 0,50040 

Trabalho Decente 1,0960 1,0000 0,48689 
  Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

De acordo com as médias obtidas, observa-se que o diálogo e participação (1,5000) 

apresenta-se como o conjunto de indicadores como sendo o mais percebido entre os 

respondentes. 

 
Tabela 6 – Teste t para diferenças de médias. 

Indicadores de 
RSI 

T 
calculado 

Gruas de 
liberdade Sig. Média 

Intervalo de confiança 
(95%) 

Menor Maior 
Diálogo e 
Participação 9, 430 23 0,000 1,560 1,220 1,905 

Respeito ao 
Indivíduo 11, 989 23 0,000 1,138 0,942 1,335 

Trabalho Decente 10, 472 23 0,000 1,058 0,849 1,267 
 

Segundo a Tabela 6, o teste de diferenças de médias sinaliza que os indicadores de 

responsabilidade social interna são percebidos pelos respondentes como diferentes entre si, ou 

seja, os respondentes percebem diferença entre os indicadores. 

 

5.5 Análise das bases de comprometimento organizacional predominantes 

 

Esta subseção foi elaborada com a finalidade de satisfazer o segundo objetivo 

específico do presente trabalho, que é identificar a base de comprometimento organizacional 

na organização pesquisada. Para tanto, foram elaboradas as Tabelas 7, 8 e 9. 

 

Tabela 7 – Nível de comprometimento afetivo (funcionários). 

AFETIVO 
Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 

1. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha 
carreira nesta organização 4,00 12,00 64,00 12,00 0,00 8,00 

4. Eu realmente sinto os problemas da empresa 
como se fossem meus 8,00 8,00 48,00 32,00 4,00 0,00 
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AFETIVO Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 

7. Eu sinto forte senso de integração com minha 
organização 0,00 4,00 68,00 24,00 4,00 0,00 

10. Eu me sinto emocionalmente vinculado(a) a 
esta empresa 20,00 0,00 44,00 32,00 4,00 0,00 

13. Eu me sinto uma pessoa de casa em minha 
organização 4,00 0,00 60,00 28,00 8,00 0,00 

16. Esta organização tem um imenso significado 
pessoa para mim 0,00 4,00 44,00 52,00 0,00 0,00 
MÉDIA (%) 6,00 4,67 54,67 30,00 3,33 1,33 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Na Tabela 7, verifica-se que o comprometimento afetivo obteve um alto grau de 

concordância de seus indicadores, com porcentagens total de 84,67% (sendo 30% para 

“concordo totalmente” e 54,67% para “concordo em parte”), o que revela que a maioria dos 

funcionários pesquisados estão bastante envolvidos com a organização.  

 

Destaca-se que as questões que obtiveram o maior índice de concordância foram: 6 − 

Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim (52% “concordo totalmente”); 

2 − Eu realmente sinto os problemas da empresa como se fossem meus; e 4 − eu me sinto 

emocionalmente vinculado(a) a esta empresa (32% “concordo totalmente” para cada 

indicador). Em contrapartida, apenas 12% dos respondentes concordaram que: 1 − seriam 

muito felizes em dedicar suas carreiras nesta organização. 

 

Tabela 8 – Nível de comprometimento normativo (funcionários). 

NORMATIVO Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 

3. Eu me sinto obrigado(a) a permanecer nesta 
organização 8,00 0,00 16,00 4,00 72,00 0,00 
6. Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto 
que não seria certo deixar minha organização 
agora 20,00 0,00 40,00 20,00 20,00 0,00 

9. Eu me sentiria culpado(a) se deixasse minha 
empresa agora 16,00 12,00 20,00 12,00 40,00 0,00 
12. Esta organização merece minha lealdade 0,00 0,00 32,00 64,00 4,00 0,00 

15. Eu não deixo minha empresa agora porque 
tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui 4,00 8,00 32,00 8,00 48,00 0,00 
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NORMATIVO Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 
 

18. Eu devo muito à minha organização 4,00 4,00 52,00 40,00 0,00 0,00 

MÉDIA (%) 8,67 4,00 32,00 24,67 30,67 0,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Com relação ao comprometimento normativo, de modo geral constatou-se um grau de 

concordância de 56,67%, como somatório das porcentagens de “concordo totalmente”, com 

24,67%, e “concordo em parte”, com 32%, conforme pode ser observado na Tabela 8. O que 

indica que essa base de comprometimento apresentou também porcentagens de concordância 

superiores ao patamar da metade dos respondentes, em que os mesmos sentem que devem 

permanecer na organização. 

 

Observa-se que das seis questões que lhe são pertinentes, duas apresentaram 

porcentagens de concordância bastante altas: 9 − Esta organização merece minha lealdade e 

11 − Eu devo muito à minha organização, com 64% e 40% para “concordo totalmente”, 

respectivamente. Constatou-se também um alto índice de discordância do indicador: 10 − Eu 

não deixo minha empresa agora porque tenho uma obrigação moral com as pessoas daqui, 

com uma porcentagem de 48 para “discordo totalmente”. 

 

Tabela 9 – Nível de comprometimento instrumental (funcionários). 

INSTRUMENTAL Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 
2. Na situação atual, ficar com minha empresa é 
na realidade uma necessidade tanto quanto um 
desejo 20,00 0,00 56,00 16,00 0,00 8,00 

5. Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil eu 
deixar minha organização agora 0,00 4,00 28,00 24,00 40,00 4,00 

8. Se eu decidisse deixar minha empresa agora, 
minha vida ficaria bastante desestruturada 32,00 4,00 32,00 16,00 16,00 0,00 

11. Eu acho que teria poucas alternativas se 
deixasse esta organização 16,00 4,00 4,00 0,00 76,00 0,00 

14. Caso decidisse sair desta empresa agora, teria 
bastante dificuldade em conseguir um novo 
emprego 20,00 8,00 8,00 0,00 64,00 0,00 
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INSTRUMENTAL Escala de Concordância (%) 

DP NCD CP CT DT Vazias 

17. Uma das poucas consequências negativas de 
deixar esta organização seria a escassez de 
alternativas imediatas 32,00 8,00 24,00 0,00 36,00 0,00 

MÉDIA (%) 20,00 4,67 25,33 9,33 38,67 2,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Por fim, em relação ao comprometimento instrumental, constatou-se, de uma forma 

geral, um baixo grau de concordância (34,66%), com 9,33% para “concordo totalmente” e 

25,33% para “concordo em parte”. Apresentou, portanto, um alto grau de discordância com 

relação aos seus indicadores (58,67%), com 38,67% para “discordo totalmente” e 20% para 

“discordo em parte”. Grosso modo, esse resultado demonstra que os respondentes não estão 

ligados à organização por necessidade. 

 

Em atinência a esse resultado, destaca-se que os indicadores que obtiveram um maior 

grau de discordância formam: 14 − Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta 

organização e 15 − Caso decidisse sair desta empresa agora, teria bastante dificuldade em 

conseguir um novo emprego, com respectivamente 76% e 64% para “discordo totalmente”. 

Contudo, destaca-se que, para o maior índice de concordância apresentado foi o indicador: 12 

− Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil eu deixar minha organização agora − com 24% 

dos respondentes que demonstraram que concordam totalmente com a afirmativa. 

 

Com o propósito de se efetuar uma coerente análise estatística nesta subseção, foi 

elaborada a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Dimensões predominantes de comprometimento organizacional. 

BASES DE 
COMPROMETIMENTO N Média Mediana 

Desvio-
Padrão 

Afetivo 25 3,0360 3,0000 ,46537 

Normativo 25 2,1120 2,2000 ,79494 

Instrumental 25 1,4480 1,5000 ,69169 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

De acordo com a síntese das porcentagens de concordância apresentadas na Tabela 10, 

constatou-se uma predominância da base afetiva em detrimento das outras dimensões do 
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comprometimento organizacional na organização pesquisada, tendo em vista que referida base 

alcançou uma média (3,0360) maior do que as demais bases (normativa – 2,1120 e 

instrumental – 1,4480). 

 

Ressalta-se que a supremacia do componente afetivo é bastante positiva e benéfica 

para a organização, pois demonstra que seus funcionários se identificam e estão envolvidos na 

organização. 

 

Ademais, o baixo índice de concordância apresentado no comprometimento 

instrumental reforça o aspecto positivo desse resultado, tendo em vista que as pessoas não 

apresentam um sentimento de necessidade de permanência na organização. 

 

5.6 Relações entre a responsabilidade social interna e o comprometimento 

organizacional 

 

No intuito de demonstrar as relações existentes entre as ações de RSI e o 

comprometimento organizacional, bem como no intuito de responder ao terceiro objetivo 

específico do presente trabalho, apresenta-se a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Relações entre a responsabilidade social interna e o comprometimento 
organizacional. 
  Comprometimento 

afetivo 
Comprometimento 

normativo 
Comprometimento 

instrumental 
Diálogo e 
Participação 

Coeficiente de 
correlação -,247 ,131 ,097 

 P-valor ,233 ,531 ,644 
Respeito ao 
Indivíduo 

Coeficiente de 
correlação -,033 -,107 ,202 

 P-valor ,877 ,610 ,332 
Trabalho 
Decente 

Coeficiente de 
correlação ,203 ,200 ,450 

 P-valor ,331 ,338 ,024 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 11, observa-se que, na organização 

pesquisada, foi encontrada somente a correlação positiva (p-valor < 0,05) entre o indicador 

trabalho decente e o comprometimento instrumental. O que revelou que apenas um conjunto 

de indicadores de RSI (trabalho decente) pode influenciar de alguma forma gerar a base de 

comprometimento instrumental. 
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Destaca-se, ainda, que o subtema trabalho decente apresentou moderada correlação 

com a base de comprometimento instrumental, pois os valores encontrados para o seu 

coeficiente de correlação ficou compreendido no intervalo entre 0,40 a 0,69. 

 

Esse resultado mostra que as ações de RSI, no tocante à política de remuneração, 

benefícios e carreira; cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho; compromisso 

com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade; comportamento nas demissões; e 

preparação para a aposentadoria, podem gerar comprometimento instrumental. Ou seja, fazem 

os funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego melhor, em 

termos do que se define como trabalho decente. 

 

De acordo com a OIT (2012), trabalho decente significa um trabalho produtivo e 

adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 

capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 

Já em atenção às demais bases de comprometimento (afetiva e normativa), observa-se 

a inexistência de qualquer espécie de correlação significativa, o que mostra que, em relação às 

bases mencionadas, não foi identificada nenhuma ligação significativa com nenhum dos 

conjuntos de indicadores de RSI investigados. 

 

Contudo, ao comparar o resultado obtido no presente trabalho, observa-se que este 

difere de pesquisas anteriores (SILVA, 2005; BARROS, 2008; CRUZ, 2011), onde, no geral, 

foi constatado que as práticas de RSI podem influenciar e contribuir para gerar 

comprometimento afetivo nas organizações pesquisadas. No entanto, corrobora os resultados 

quanto à base de comprometimento afetiva como sendo a dimensão predominante. Nesse 

sentido, ressalta-se o pequeno número da amostra utilizada neste trabalho, como fator de 

limitação, o que pode ter contribuído na geração desse resultado. 

 

Dessa forma, de acordo com exposto nesta seção, cumpriu-se o objetivo geral do 

presente trabalho, descrevendo de que maneira a percepção das práticas de responsabilidade 

social interna influenciam o comprometimento organizacional dos funcionários em uma 

empresa do setor de energia eólica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática central do presente estudo de caso foi a percepção da dimensão interna da 

responsabilidade social empresarial (a qual se baseia, particularmente, nos aspectos ligados às 

ações e práticas da empresa direcionadas ao seu público interno) e o comprometimento 

organizacional nas dimensões afetiva, normativa e instrumental, em uma empresa do setor de 

energia eólica. 

 

Dessa forma, para responder ao problema de pesquisa proposto: “Como a percepção 

das práticas de responsabilidade social interna influenciam o comprometimento 

organizacional dos funcionários em uma empresa do setor de energia eólica?”, o presente 

trabalho teve como objetivo geral investigar de que forma a percepção das práticas de RSI 

influenciam o comprometimento organizacional desses funcionários. 

 

Assim, a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo, foi possível atender aos 

objetivos específicos propostos e formular as considerações finais a respeito dos pressupostos 

iniciais. Para tanto, para que fosse possível o cruzamento de informações, estrategicamente 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o núcleo gestor e aplicação de 

questionários estruturados com os funcionários. 

 

O primeiro objetivo específico procurou “identificar a percepção do estágio atual de 

práticas de responsabilidade social interna o qual a empresa se encontra”. Para tanto, foi 

utilizado o questionário dos Indicadores Ethos referente ao público interno e, a partir da 

atribuição dos respondentes aos estágios, foram atribuídos os escores correspondentes. Nessa 

fase, também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o núcleo gestor, para que 

fosse possível identificar as ações de RSI presentes na empresa. 

 

Assim, verificou-se que, de modo geral, os funcionários percebem que a organização 

pesquisada encontra-se no Estágio 1 de RSI, o que significa dizer que, de acordo com o 

Instituto Ethos (2007), a organização localiza-se em um estágio básico de ações de RSI, 

apenas em nível reativo às exigências legais, confirmando o primeiro pressuposto formulado – 

“Em relação às práticas de responsabilidade social interna, a empresa encontra-se em um 

estágio básico de ações”. 
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Ademais, de acordo com as médias obtidas, observa-se que diálogo e participação 

apresenta-se como o conjunto de indicadores como sendo o mais percebido entre os 

funcionários. 

 

Já na visão do núcleo gestor, no tocante ao eixo mais importante da RSI, destaca-se 

que cada gestor apontou um diferente. No entanto, destaca-se o relato do Diretor de 

Operações ao enfatizar que, apesar de não haver mecanismos formais de gestão participativa, 

a grande força da empresa é a facilidade de diálogo e participação que a empresa possui, a 

qual a considerou como aberta e franca. 

 

Sendo assim, as entrevistas realizadas com o núcleo gestor corroboraram com o 

resultado supramencionado, tendo em vista que, conforme relato dos gestores, a empresa 

apenas cumpre as questões legais relativas aos indicadores de público interno, pois, apesar de 

ter sido possível identificar alguns pontos mais avançados de RSI, esses indicadores não são 

utilizadas como políticas formalizadas. 

 

Esse resultado ratifica com o constatado na auto-avaliação sobre RSE que empresas 

filiadas ao Ethos realizam anualmente, sem qualquer finalidade de premiação ou divulgação, 

onde essas empresas consideram que sua atuação com o público interno ainda se encontra em 

um estágio inicial, em comparação com a atuação em relação aos demais stakeholders. 

 

O segundo objetivo específico buscou “identificar a dimensão dominante do 

comprometimento organizacional do público interno da empresa”. Para tanto, utilizou-se o 

questionário das bases de comprometimento propostas por Meyer, Allen e Smith (1993), em 

que as respostas foram quantificadas em uma escala de cinco pontos, variando de 0 − para 

“discordo totalmente”, a 4 − para “concordo totalmente”. 

 

Dessa forma, foi possível aferir a predominância da dimensão afetiva, seguida pelas 

dimensões normativa e instrumental, confirmando o segundo pressuposto formulado − A 

dimensão dominante do comprometimento organizacional é a afetiva. 

 

Esse resultado é bastante positivo para a empresa pesquisada, tendo em vista que, 

demonstra que seus funcionários se identificam e estão envolvidos na organização 

(comprometimento afetivo); possuem um sentimento de obrigação ou dever moral em 
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permanecer na empresa (comprometimento normativo); e, demonstram um baixo índice de 

sentimento de necessidade ou obrigação em nela permanecer (comprometimento 

instrumental). 

 

Destaca-se que, dentro da dimensão predominante, a afetiva, as questões que 

obtiveram o maior índice de concordância foram: esta organização tem um imenso significado 

para mim; eu realmente sinto os problemas da empresa como se fossem meus e eu me sinto 

emocionalmente vinculado(a) a esta empresa. Em contrapartida, poucos respondentes 

concordaram que seriam muito felizes em dedicar suas carreiras nesta organização. 

 

O discurso dos gestores pode justificar esse resultado, tendo em vista que a empresa 

não apresenta plano de carreira definido, o que corrobora com o baixo índice de concordância 

dos funcionários nesse quesito. Em contrapartida, desde o início do projeto de implantação a 

empresa se preocupou no engajamento de todos os funcionários, ou seja, desde a formação 

das equipes houve um trabalho com todo o corpo funcional, inclusive com a contratação de 

uma consultoria especializada, no sentido de procurar discutir o que se queria, qual era a visão 

da empresa e onde se queria chegar. 

 

Entende-se, com essa atitude, que a empresa procurou compartilhar a responsabilidade 

e a importância de cada um dos funcionários no empreendimento. Isso pode explicar os altos 

índices de concordância que os funcionários apresentaram para “esta organização tem um 

imenso significado para mim”; “eu realmente sinto os problemas da empresa como se fossem 

meus”; e “eu me sinto emocionalmente vinculado(a) a esta empresa”. 

 

Ademais, procurou se verificar se as varáveis de perfil exercem influência sobre 

alguma dimensão do comprometimento. Para tanto, foram realizados testes de correlações, 

nos quais foram possíveis verificar as variáveis cargo e faixa etária como preditoras ou 

antecedentes do comprometimento. Constatou-se que quanto maior o nível do cargo, menor 

será o comprometimento instrumental. Em contrapartida, quanto mais baixo o nível do cargo, 

maior será o seu comprometimento instrumental. Sendo que, com relação à faixa etária, 

constatou-se que quanto mais velhos forem os funcionários, maior será o nível de 

comprometimento afetivo. 
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Finalmente, com o intuito de atender ao terceiro e último objetivo específico (“analisar 

as relações entre a percepção das práticas de responsabilidade social interna e as dimensões 

do comprometimento organizacional”), realizou-se o teste de correlação de Spearman, para 

verificar se há correlação significativa entre os temas pesquisados. 

 

Assim, verificou-se que na organização pesquisada somente foi encontrada correlação 

positiva entre o eixo trabalho decente e o comprometimento instrumental. O que significa que 

apenas um conjunto de indicadores de RSI (trabalho decente) pode influenciar de alguma 

forma na geração do comprometimento instrumental. O que refutou parcialmente o terceiro e 

último pressuposto formulado − Práticas de responsabilidade social interna influenciam 

positivamente na geração do comprometimento organizacional. 

 

Esse resultado mostra que as ações de RSI, no tocante à política de remuneração, 

benefícios e carreira; cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho; compromisso 

com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade; comportamento nas demissões; e 

preparação para a aposentadoria, podem gerar comprometimento instrumental. Ou seja, fazem 

os funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego melhor, em 

termos do que se define como trabalho decente. 

 

Destaca-se ainda que o subtema trabalho decente apresentou moderada correlação com 

a base de comprometimento instrumental. Já em atenção às demais bases de 

comprometimento (afetiva e normativa), observa-se a inexistência de qualquer espécie de 

correlação significativa, o que mostra que, em relação às bases mencionadas, não foi 

identificada nenhuma ligação significativa com nenhum dos conjuntos de indicadores de RSI 

investigados. 

 

Por fim, é possível concluir que, apesar da empresa encontrar-se ainda em um estágio 

inicial de RSI, os funcionários da empresa pesquisada apresentaram como base de 

comprometimento predominante o comprometimento afetivo. Ou seja, sentem orgulho e 

desejo em nela permanecer. Os efeitos desse tipo de comprometimento estão associados a um 

maior índice de desempenho e menores intenções de sair da organização, o que 

consequentemente no leva a crer que há − na empresa − baixa rotatividade, menor 

absenteísmo, maior adesão e operacionalização dos projetos organizacionais. Assim, 

independente das correlações encontradas, esse resultado revela-se positivo para a 
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organização, tendo em vista que o setor, de uma forma geral, carece de mão-de-obra 

qualificada para trabalhar na implantação e operação dos projetos dessa natureza. 

 

Este trabalho tem a limitação de se basear em um estudo de caso simples. Assim, para 

atenuar essa limitação, sempre que possível foram realizadas comparações com resultados 

obtidos em outras pesquisas semelhantes. Como outro fator limitador, destaca-se o número 

reduzido da amostra. Fator esse que pode ter influenciado nos resultados das correlações. Por 

fim, destaca-se a impossibilidade de se generalizar o caso em foco para todo o setor. 

 

Recomenda-se, para estudos futuros, um estudo multicaso dentro do mesmo setor, para 

que seja possível comparar os resultados. Sugere-se ainda uma pesquisa qualitativa, na mesma 

ou em outra organização, que possibilite investigar as causas e efeitos da predominância ou 

não-predominância das bases de comprometimento organizacional pesquisadas, em relação a 

outros indicadores de responsabilidade social. 
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APÊNDICE A – Questionário de Coleta de Dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

Mestrado Acadêmico em Administração e Controladoria 
 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa de mestrado e busca verificar as relações entre a 
responsabilidade social empresarial e o comprometimento organizacional, sendo composto por 3 
partes, conforme segue: 
 
Parte 1 – Perfil dos respondentes 
Parte 2 – Estágios de responsabilidade social empresarial 
Parte 3 – Indicadores de comprometimento organizacional  
 
Dessa forma, solicitamos a vossa colaboração, ressaltando que não é necessário se identificar. Será 
resguardado o sigilo das respostas, pois os dados serão analisados grupalmente e utilizados 
estritamente para fins de pesquisa. 
 

Parte I – Perfil 
 
DADOS DO RESPONDENTE  
 
1) Sexo: 
 
(      ) Masculino                                                  (      ) Feminino 
  
2) Faixa etária: 
 
(      ) até 24 anos     (       ) 25 a 40 anos     (      ) 41 a 60 anos     (      ) acima de 60 anos 
 
3) Estado civil: _________________________ 
 
4) Maior nível de escolaridade completo:  
 
(     ) Fundamental   (     ) Médio   (     ) Graduação      (     ) Especialização     (     ) Mestrado 
(     ) Doutorado 
 
5) Tempo de experiência, na Empresa:  ____________ anos. 
 
6) Cargo/Função: ___________________________________ 
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Parte II – Estágios de Responsabilidade Social Empresarial 

Essa parte do questionário tem como objetivo avaliar a sua percepção em relação ao estágio de Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE) o qual a sua organização se encontra. Em cada item você deverá marcar com um “X” 
o estágio de RSE (1, 2, 3, 4 ou 0) correspondente, sendo o quarto o mais avançado. 
 
Assim, considere que a escolha de um estágio pressupõe o cumprimento do nível anterior. Por exemplo, 
para marcar o estágio 4, você deverá considerar que a empresa cumpre os estágios anteriores (1, 2 e 3). 
 
Estágio (1) – representa um estágio básico de ações da empresa. 
Estágio (2) – representa um estágio intermediário de ações, mas a empresa já começa a encaminhar mudanças. 
Estágio (3) – representa um estágio em que a organização vai além da conformidade legal e a RSE é tida como estratégica. 
Estágio (4) – representa um estágio no qual a empresa atingiu padrões considerados de excelência em suas práticas. 
Estágio (0) – Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

01 – Quanto à participação de empregados em sindicatos e ao relacionamento com seus representantes, a 
empresa: 
(1) Não exerce pressão sobre os empregados envolvidos em atividades sindicais. 
(2) Oferece liberdade para a atuação dos sindicatos no local de trabalho. 
(3) Fornece informações sobre as condições de trabalho e se reúne periodicamente com os sindicatos para 

ouvir sugestões e negociar reinvindicações. 
(4) Possui canal de comunicação consolidado com os sindicatos, mantendo-os informados e fornecendo-

lhes dados financeiros e relativos a objetivos estratégicos que afetem os empregados para subsidiar 
discussões. 

(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

02 – Quanto ao envolvimento dos empregados na gestão, a empresa: 
(1) Disponibiliza informações sobre a empresa e treina os empregados para que possam compreendê-la e 

analisá-la. 
(2) Disponibiliza para os empregados informações econômico-financeiras. 
(3) Tem um processo estruturado de discussão e análise das informações econômico-financeiras com seus 

empregados, a fim de prepará-los para contribuírem em comitês ou nas decisões estratégicas. 
(4) Representantes dos empregados participam ativamente dos comitês de gestão ou das decisões 

estratégicas e têm comunicação regular com os membros da governança. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
03 – No tratamento da questão do combate ao trabalho infantil, a empresa: 
(1) Além de respeitar a legislação brasileira, discute internamente a importância da educação e as 

consequências do trabalho infantil. 
(2) Possui projetos que contribuem para o desenvolvimento dos filhos dos seus empregados, estimulando 

suas competências técnicas e psicossociais (cidadania, artes, esportes etc.). 
(3) Desenvolve ou apoia projetos para as crianças e adolescentes da comunidade. 
(4) Coordena seus projetos com outros realizados na comunidade, atua junto ao poder público em benefício 

da criança e do adolescente e estimula para que seus programas relativos ao tema sejam replicados em 
toda a cadeira produtiva.  

(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

04 – Considerando sua contribuição para o desenvolvimento infantil no país e o compromisso com os direitos 
das crianças, a empresa: 
(1) Obedece a legislação em vigor relativa à proteção à maternidade, paternidade, amamentação e creche, 

proibindo qualquer tipo de discriminação à mulher gestante e a empregados (inclusive terceirizados). 
(2) Possui políticas para facilitar a consulta pré-natal e o acompanhamento da infância dos filhos de seus 

empregados e oferece orientação médica, nutricional e psicológica específica nesses períodos. 
(3) Desenvolve campanhas de orientação voltadas para a comunidade e estende a discussão do tema a seus 

fornecedores. 
(4) Envolve-se na elaboração, aperfeiçoamento, execução, controle ou avaliação de políticas públicas 

voltadas para a promoção dos direitos da infância.  
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
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05 – Reconhecendo a obrigação ética das empresas de combater todas as formas de discriminação negativa e de 
valorizar as oportunidades oferecidas pela riqueza da diversidade de nossa sociedade, a empresa: 
(1) Segue rigorosamente a legislação relacionada a preconceito e discriminação e se declara contra 

comportamentos discriminatórios em seu ambiente interno e demais relações (clientes, fornecedores 
etc.). 

(2) Promove a diversidade por meio de normas escritas que proíbem práticas discriminatórias, regulando os 
processos (promoção, mobilidade interna etc.), orientando sobre o encaminhamento de possíveis 
denúncias. 

(3) Realiza treinamentos de conscientização específicos sobre o tema e utiliza indicadores para identificar 
áreas problemáticas e estabelecer estratégicas de recrutamento e promoção. 

(4) Estende essas ações a toda a cadeia produtiva e participa de fóruns de valorização de segmentos em 
desvantagem, como negros, mulheres, pessoas com deficiência etc. 

(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

06 – Considerando a formação da sociedade brasileira e as persistentes desvantagens que caracterizam a 
situação da população negra no país, a empresa: 
(1) Segue rigorosamente a legislação, que proíbe a discriminação racial no trabalho e assume internamente 

uma postura contrária a qualquer tipo de preconceito em relação a todas as partes interessadas. 
(2) Realiza censo interno periódico para avaliar necessidades ou situações em relação à equidade racial. 

Essas informações são utilizadas para subsidiar ações, reforçar campanhas e rever processos e políticas. 
(3) Possui compromisso público de promover a equidade racial, por meio de políticas de gestão de pessoas 

que garantem oportunidades iguais para negros nos processos de admissão, promoção, mobilidade etc. 
(4) Mantem programas de desenvolvimento profissional para empregados negros, estimula a igualdade 

racial em toda a sua cadeia produtiva e investe em programas de conscientização para a comunidade. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
07 – Com o objetivo de cooperar para combater o preconceito, ampliar as chances das mulheres no mercado de 
trabalho e sua capacitação para funções especializadas, a empresa: 
(1) Segue rigorosamente a Constituição Brasileira, que proíbe a discriminação de gênero no trabalho e 

assume uma postura contrária a qualquer tipo de preconceito em relação a todas as partes interessadas. 
(2) Realiza censo interno periódico para avaliar necessidades ou situações em relação à equidade de gênero. 

Essas informações servem de subsídios para planejamento de ações ou campanhas de conscientização 
etc. 

(3) Por meio de políticas formais de gestão, garante oportunidades iguais para mulheres e homens nos 
processos de promoção, mobilidade etc. Realiza ações que garantem oportunidades iguais de 
crescimento.  

(4) Mantém programas de desenvolvimento profissional específico para mulheres, envida esforços para que 
a equidade de gênero seja replicada em sua cadeia produtiva e investe em programas para a comunidade. 

(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

08 – Em suas relações com trabalhadores terceirizados e/ou com os fornecedores desses serviços, a empresa: 
(1) Mantém relação contratual dentro dos parâmetros legais de co-responsabilidade pelo cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
(2) Monitora periodicamente o cumprimento dos requisitos estabelecidos na contratação, exigindo que 

sejam feitos ajustes que garantam o cumprimento da legislação. 
(3) Negocia com seus fornecedores para que proporcionem a seus empregados níveis salariais compatíveis 

com as médias de mercado. 
(4) Oferece as mesmas condições de saúde e segurança e o acesso a benefícios básicos gozados pelos 

empregados regulares, como transporte, alimentação, creche etc. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
09 – Em sua política de remuneração, benefícios e carreira, a empresa: 
(1) Busca superar os pisos salariais firmados com os sindicatos. 

(2) Trata os empregados como um recurso, estimulando-os por meio de remuneração e do investimento em 
seu desenvolvimento, segundo política estruturada de carreira, levando em conta as habilidades 
necessárias para seu desempenho atual. 

(3) Valoriza competências potenciais, levando em conta sua capacidade de crescimento e o 
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desenvolvimento de novas habilidades. 
(4) Trata os empregados como sócios. Estabelece mecanismos para que seus representantes participem da 

formulação de políticas de remuneração e benefícios, desenvolvimento profissional e mobilidade 
interna. 

(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
 

10 – Visando a assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança, a empresa: 
(1) Cumpre rigorosamente as obrigações legais e tem planos e metas para alcançar os padrões de excelência 

em saúde, segurança e condições de trabalho. 
(2) Possui indicadores para monitorar os planos e metas para ultrapassar os padrões de excelência em saúde, 

segurança e condições de trabalho. 
(3) Desenvolve campanha regulares de conscientização e pesquisa o nível de satisfação dos empregados em 

relação ao tema, evidenciando áreas críticas. 
(4) Conta com a participação dos empregados na definição de metas e indicadores relacionados a condições 

de trabalho que são incluídos no planejamento estratégico e divulgados amplamente. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
11 – Para desenvolver seus recursos humanos, a empresa: 
(1) Promove atividades de treinamento pontuais, focadas no desempenho de tarefas específicas. 
(2) Mantém atividades sistemáticas de capacitação, visando ao aperfeiçoamento contínuo de todo o seu 

pessoal e considerando a aplicabilidade em sua função atual. 
(3) Oferece bolsas de estudo, ou similares, para aquisição de conhecimentos com impacto positivo na 

empregabilidade do funcionário, independente da aplicabilidade em sua função atual. 
(4) Promove capacitação contínua em todos os níveis hierárquicos. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
12 – Para conduzir processos demissionais, a empresa: 
(1) Segue rigorosamente a legislação em vigor e fornece ao demitido orientações em relação aos 

procedimentos necessários. Em caso de necessidade de redução de pessoal, procura analisar alternativas 
de contenção e redução de despesas, para evitar demissão em massa. 

(2) Possui políticas em que as decisões são tomadas com base em avaliações por competência, psicológica e 
comportamental, que garantem a impessoalidade. Permitem acesso às informações como forma de 
propiciar o crescimento das pessoas demitidas. Caso haja necessidade de demissão em massa, analisa 
indicadores como idade, estado civil, dentre outros, para orientar prioridades. 

(3) Oferece serviços de recolocação e manutenção de benefícios por tempo determinado ao demitido sem 
justa causa. Em caso de demissão em massa, realiza programa de demissão voluntária, oferecendo a 
manutenção de benefícios por tempo determinado, salário por ano de casa etc. 

(4) Financia a recapacitação dos empregados demitidos sem justa causa. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 

 
13 – Visando a preparar seus empregados para a aposentadoria, a empresa: 
(1) Oferece informações básicas quanto à obtenção da aposentadoria. 
(2) Orienta e oferece assessoramento regular quanto às modificações na legislação, alternativas e 

procedimentos administrativos necessários para a obtenção da aposentadoria. 
(3) Desenvolve atividades sistemáticas de orientação, aconselhamento e preparação para a aposentadoria, 

discutindo seus aspectos psicológicos e de planejamento financeiro. 
(4) Oferece oportunidades de aproveitamento da capacidade de trabalho dos aposentados. 
(0) Não vemos aplicação disso em nossa empresa. 
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Parte III – Indicadores de Comprometimento Organizacional 
 

Nessa última parte do questionário, leia atentamente cada afirmação abaixo. Avalie o que você pensa sobre seu 
trabalho e sobre a organização onde você trabalha, marcando com um “X” a alternativa que melhor expressa sua 
opinião, de acordo com a escala abaixo: 
 
DT – Discordo Totalmente DP – Discordo em Parte NCD – Não Concordo e não 

Discordo 
CP – Concordo em Parte CT – Concordo Totalmente  
 
Indicadores de comprometimento organizacional DT DP NCD CP CT 
01 – Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta 
organização. 

     

02 – Na situação atual, ficar com minha empresa é, na realidade, uma 
necessidade tanto quanto um desejo. 

     

03 – Eu me sinto obrigado(a) a permanecer nesta organização.      

04 – Eu realmente sinto os problemas da empresa como se fossem meus.      

05 – Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil eu deixar minha organização 
agora. 

     

06 – Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar 
minha organização agora. 

     

07 – Eu sinto forte senso de integração com minha organização.      

08 – Se eu decidisse deixar minha empresa agora, minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 

     

09 – Eu me sentiria culpado(a) se deixasse minha empresa agora.      

10 – Eu me sinto emocionalmente vinculado(a) a esta empresa.      

11 – Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização.      

12 – Esta organização merece minha lealdade.      

13 – Eu me sinto uma pessoa de casa em minha organização.      

14 – Caso decidisse sair desta empresa agora, teria bastante dificuldade em 
conseguir um novo emprego. 

     

15 – Eu não deixo minha empresa agora porque eu tenho uma obrigação moral 
com as pessoas daqui. 

     

16 – Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim.       

17 – Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 
escassez de alternativas imediatas. 

     

18 – Eu devo muito à minha organização.      

 
 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

Mestrado Acadêmico em Administração e Controladoria 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA E COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Conforme o modelo proposto pelo Instituto Ethos de RSE, a responsabilidade social 
interna envolve ações que podem ser agrupadas em 3 grandes eixos: 

1) DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO (envolvendo): 
 Relações com sindicatos 
 Relações com trabalhadores terceirizados 
 Gestão participativa 

 
2) RESPEITO AO INDIVÍDUO (envolvendo): 

 Compromisso com o Futuro das Crianças e o Desenvolvimento Infantil 
 Valorização da Diversidade  
 Compromisso com a Eqüidade Racial e de Gênero 

 
3) TRABALHO DECENTE (envolvendo): 

 Política de Remuneração, Benefícios e Carreira 
 Cuidado com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho 
 Compromisso com Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade 
 Comportamento Frente a Demissões 

 
 
I – Dados de Identificação do Entrevistado  
  
1.1 – Tempo de Empresa: _________________________  
1.2 – Cargo que Ocupa: ___________________________  
1.3 – Tempo no Cargo: ___________________________  
1.4 – Número de Subordinados Diretos: ______________  
1.5 – Formação: _____________________________ 
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QUESTAO 1 - Como a empresa trata a RSI com relação às questões de DIÁLOGO E 
PARTICIPAÇÃO? 
 
QUESTÃO 2 - Como a empresa trata a RSI com relação às questões de RESPEITO AO 
INDIVÍDUO? 
 
QUESTÃO 3 - Como a empresa trata a RSI com relação às questões de TRABALHO 
DECENTE? 
 
QUESTAO 4 - Em sua opinião, qual dos três eixos é mais relevante para o comprometimento 
organizacional? E qual seria o menos importante? Por quê? 
 
QUESTAO 5 - Em sua opinião, qual o grau de importância das práticas da empresa nestes 
três eixos para o comprometimento dos empregados? (MUITO IMPORTANTE; 
IMPORTANTE; POUCO IMPORTANTE; SEM IMPORTÂNCIA). Justifique. 
 
 
QUESTAO 6 - E como você acha que isso tudo afeta o senso de comprometimento dos 
funcionários? 
 
QUESTAO 7 - Considerando as práticas de responsabilidade social interna da empresa no 
tocante ao eixo Diálogo e Participação, envolvendo ações no campo das Relações com 
sindicatos; Relações com trabalhadores terceirizados; e Gestão participativa, você diria 
que tais ações?  
 
a) fazem os funcionários sentirem orgulho e desejo em continuar na empresa? 
b) fazem os funcionários perceberem que a empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 

dever continuar na empresa? 
c) fazem os funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego 

melhor, em termos de remuneração e benefícios? 
 
QUESTAO 8 - Considerando as práticas de responsabilidade social interna da empresa no 
tocante ao eixo Respeito ao Indivíduo,  envolvendo ações no campo do Compromisso com 
o futuro das crianças e o desenvolvimento infantil; Valorizaçao da diversidade; e 
Compromisso com equidade racial e de gênero,  você diria que tais ações?  
 
a) fazem os funcionários sentirem orgulho e desejo em continuar na empresa? 
b) fazem os funcionários perceberem que a empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 

dever continuar na empresa? 
c) fazem os funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego 

melhor, em termos de remuneração e benefícios? 
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QUESTAO 9 - Considerando as práticas de responsabilidade social interna da empresa no 
tocante ao eixo Trabalho Decente, envolvendo ações no campo da Política de remuneração, 
benefícios e carreira; Cuidado com saúde, segurança e condições de trabalho; 
Compromisso com desenvolvimento profissional e empregabilidade; e Comportamento 
frente a demissões, você diria que tais ações?  
 
a) fazem os funcionários sentirem orgulho e desejo em continuar na empresa? 
b) fazem os funcionários perceberem que a empresa faz a coisa certa e que, portanto, é seu 

dever continuar na empresa? 
c) fazem os funcionários perceberem que em outras empresas não encontrariam emprego 

melhor, em termos de remuneração e benefícios? 
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ORGANOGRAMA DA BONS VENTOS 
 
 
 

 


