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RESUMO 

 
A reputação corporativa consiste, hoje, numa das poucas oportunidades de diferenciação e 

de institucionalização das empresas junto à sociedade. Seus estudos normalmente são 

voltados para gerar rankings que as classificam a partir das percepções da comunidade de 

negócios, de seus empregados ou de outros stakeholders, integrantes de grupos específicos 

que as interessam ou aos órgãos que patrocinam estes estudos. Entretanto, poucos consideram 

a opinião da comunidade, um stakeholder que pode se revestir de grande poder e, por vezes, 

inviabilizar a instalação ou a continuidade de uma operação. O mesmo tempo, a 

responsabilidade social corporativa (RSC) adquiriu uma grande importância como 

instrumento de aproximação entre as empresas e a população que, de alguma forma, é afetada 

por suas atividades. Entretanto, ao se examinar os instrumentos disponíveis para avaliar 

estratégias e ações de RSC, nota-se que, em grande parte, são ferramentas de auto-diagnóstico 

cujas informações se originam das áreas de gestão própria empresa, relevando a opinião direta 

da população interessada. Este estudo propõe uma forma de avaliar as ações de 

responsabilidade social e mensurar seus impactos na reputação corporativa e na confiança e 

nas intenções comportamentais das comunidades que abrigam, ou são diretamente afetadas, 

pelas operações de uma empresa. Um survey com 306 entrevistas foi conduzido e a 

modelagem de equações estruturais utilizada para analisar os dados. Ao final, descobre-se que 

as ações de RSC têm forte impacto na reputação corporativa e esta na confiança, que trabalha 

como antecedente das intenções comportamentais da comunidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social. Cidadania corporativa. Reputação. 

Reputação corporativa. Confiança. Intenções comportamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
Corporate reputation is nowadays one of the few opportunities of differentiation and 

institutionalization of companies along with society. Its studies are normally turned towards 

the generation of rankings that classify them from the viewpoint of the business community, 

its employees and other stakeholders. Few, however, consider the community‟s opinion - a 

stakeholder that can be invested with great power and sometimes make it unviable for the 

installation or continuity of an operation. This study proposes a method that aims to assess 

social responsibility actions as well as measure its impacts on corporate reputation and the 

trust and behavioral intentions of communities. A survey research with 306 interviews was 

conducted and structural equation modeling was used to analyze data. At its end, it proposes 

that SCR actions have a strong impact on trust and therefore on corporate reputation, which 

works as an antecedent of the community‟s behavioral intentions. 

 

KEY WORDS: Reputation. Corporate reputation. Social responsibility. Corporate citizenship. 

Trust. Behavioral intentions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A importância do estudo da responsabilidade social corporativa (RSC) e sua relação com a 

reputação empresarial advém da atualidade do tema, hoje de interesse de empresas de todos os 

portes. A responsabilidade social é, ainda, uma disciplina polêmica nos estudos 

organizacionais. Seus efeitos não são muito claros. Tomando como exemplo a área de estudos 

do comportamento do consumidor, pesquisas levadas a cabo no Brasil mostram que os 

consumidores que orientam suas compras para empresas que se posicionam como socialmente 

conscientes fazem parte de uma minoria da população, caracterizada principalmente por 

partilhar valores consonantes com os apregoados por estas organizações. Por outro lado, a 

demonstração de vantagens institucionais, como incremento no valor de mercado, blindagem 

em situações de crise, entre outras, é tema freqüente dos defensores da RSC, tanto nos escritos 

da área gerencial, quanto nos acadêmicos. Dois argumentos são recorrentes em sua defesa. 

Um deles é o de que as empresas necessitam institucionalizar sua posição para a sociedade, e 

isto acontecerá na medida em que esta perceba um retorno maior do que os derivados 

simplesmente do cumprimento de suas obrigações legais e empresariais. O outro preconiza 

um maior envolvimento com o bem estar social e sugere que as empresas cuidem de 

desenvolver o ambiente em que operam, assumindo funções sociais onde os governos se 

mostrem inoperantes ou incapazes. Entretanto, um grupo de reconhecido peso acadêmico vem 

defendendo que, mesmo com todas estas justificativas, os investimentos em ações de 

responsabilidade social podem, e devem, ser justificados estrategicamente e alinham diversos 

resultados possíveis em torno da criação de vantagens competitivas. A influência positiva na 

reputação corporativa tem sido descrita como uma das mais procuradas. 

Reputação corporativa, da mesma forma, não obtém um consenso no seu entendimento 

pela comunidade acadêmica no que tange à sua precisão conceitual. Entretanto, seu poder de 

criar diferenciação, consolidar posições estratégicas, defender e empresa contra problemas 

com a opinião pública é ponto praticamente pacífico nos seus estudos. Por outro lado, a 

grande facilidade que tem de ser destruída, muito maior do que a encontrada em sua 

construção, também preocupa tanto os estudiosos quanto os gerentes das organizações. A 

reputação, enquanto construto teórico, surge da concorrência de vários indicadores em sua 

formação, dentre os quais a responsabilidade social. No Brasil, todavia, a importância deste 

indicador cresce em relação a outros países industrializados e mais desenvolvidos, 

provavelmente devido às situações de desigualdades sociais aqui encontradas e à dificuldade 
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dos governos nacionais em promover a ascensão e o bem estar social das camadas mais 

pobres da população. Entretanto, os estudos e pesquisas sobre reputação, inclusive os que 

estabelecem os rankings mais conhecidos têm, como objeto de análise, a comunidade 

empresarial.  

Enquanto se está tratando de indicadores de natureza financeira, estratégica ou econômica, 

esta opção é justificável. Mas, quando se trata da responsabilidade social, deve-se ter como 

alvos grupos específicos de stakeholders que serão os beneficiados pelas ações. Destes, a 

comunidade local é certamente o maior e que tem sua importância aumentada quando, para 

algumas atividades, especialmente a indústria extrativa, é um ator fundamental nos processos 

de autorizações legais, de institucionalização e no estabelecimento de condições para a 

perenidade da empresa.  

Abre-se, aí, a oportunidade para este projeto. Sua intenção não é clarificar definitivamente 

as discussões relatadas acima. Mas, sim, contribuir com um instrumento para que as 

organizações possam avaliar como suas ações impactam a comunidade local não sob a 

perspectiva operacional, mas, sim, na conquista de confiabilidade e, conseqüentemente, de 

uma reputação positiva. 

O trabalho está estruturado em onze capítulos. Nos três primeiros, procura introduzir e 

justificar o estudo, além de delimitar o problema de pesquisa e os objetivos geral e 

específicos. A seguir, no referencial teórico, capítulo 4, apresenta um levantamento 

bibliográfico de autores consagrados de estratégia corporativa, responsabilidade social, 

imagem, identidade e reputação corporativas, marketing e pesquisa. Diversas e, por vezes 

contrárias, abordagens são apresentadas. Mas, ao final, procura mostrar que 

institucionalização, responsabilidade social e reputação podem apresentar grandes áreas de 

convergência. O capítulo 5 faz uma breve apresentação do setor de mineração em Minas 

Gerais e apresenta a unidade de análise, a mineradora MBR. No capítulo 6, o modelo 

estrutural básico a ser utilizado na análise da pesquisa é apresentado, seguido, no capítulo 7, 

pela descrição da metodologia. O capítulo 8 descreve os resultados da pesquisa e as 

avaliações de ajustes dos modelos estruturais propostos. O capítulo 9 discute estes resultados, 

levando às conclusões apresentadas no capítulo 10. Finalizando, o capítulo 11 chama a 

atenção para as limitações do estudo e sugere novos caminhos de pesquisa. 

 

 

 

 



 

 

12 

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Comparando o mercado a uma competição esportiva e as empresas aos competidores, 

Porter (2002) diz que as atividades operacionais têm a função de vencê-la, enquanto que a 

estratégia escolhe em qual competição vai participar, a que terá maiores condições de vencer. 

Isto implica em assumir limites, conhecer e explorar suas potencialidades e, principalmente, 

saber o que não fazer.  

A gestão estratégica trata de estabelecer este escopo competitivo, procura um foco de 

atuação, coordena e otimiza recursos, estabelece os modelos organizacionais mais adequados 

para incrementar a interação da organização com seu ambiente e os devidos mecanismos de 

avaliação e controle (TAVARES, 2000). 

Como a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) se inclui? Sua prática, apesar de mais 

antiga do que se pensa, agora pertence formalmente aos projetos empresariais e à gama de 

atividades desenvolvidas nas organizações. A sensação de que algo deve ser devolvido à 

sociedade, presente desde as primeiras manifestações de RSC, hoje é mais urgente, devido, 

tanto à pressão dos grupos de interesse (stakeholders) que circundam as organizações, quanto 

à constatação de que os governos são ineficientes na solução de inúmeros problemas sociais. 

As empresas se globalizaram e aumentaram seu poder e sua influência no cotidiano. Em 

conseqüência, são mais vulneráveis a críticas e obrigadas a cultivar relacionamentos com 

diversos e diferentes públicos, que apresentam demandas igualmente difusas (SMITH, 2003). 

Tais públicos, que compõem um espectro que vai dos funcionários e acionistas, passa por 

fornecedores e agentes governamentais e certamente inclui a comunidade local, são essenciais 

para o sucesso empresarial. Entretanto, atendê-los exige, em grande parte das vezes, inversões 

de capital cujos retornos não são facilmente mensuráveis. Murray, Montanari (1986) já 

apontavam questionamentos à legitimidade da RSC, decorrentes da dificuldade dos 

administradores em justificar os custos associados à sua implementação, considerados não-

produtivos e pretensamente realizados em detrimento da rentabilidade dos acionistas. Porter e 

Kramer (2002), por outro lado enxergam nestas dificuldades uma oportunidade estratégica. 

Ao planejar e executar ações de RSC que busquem desenvolver seus contextos competitivos – 

o ambiente de negócios onde estão suas operações – as organizações conseguem alinhar dois 

objetivos aparentemente antagônicos: o econômico e o social, já que a competitividade das 

empresas depende, em grande parte, das circunstâncias dos locais em que se encontram. Ao 

mesmo tempo, auferem ganhos nas vertentes da imagem e da reputação de uma forma mais 
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consistente do que as que orientam suas práticas apenas pelos benefícios advindos da 

manutenção de uma boa relação com seus públicos. 

Vários autores abordam o papel estratégico da RSC sob este ponto de vista. Fombrun et al 

(2000) correlacionam efeitos derivados da boa reputação, desde o reforço dos laços entre a 

empresa e a sociedade até conseqüências sobre o desempenho econômico, a programas de 

cidadania corporativa. Dowling (2004) vê a reputação como instrumento para aumentar a 

percepção de credibilidade de uma empresa e, conseqüentemente, a confiança a ela associada 

como parceira de negócios e propõe o relacionamento com a comunidade, através de ações de 

RSC, como um de seus indicadores. Gardberg, Fombrun (2006) revisam a insistência de 

diversos pesquisadores em demonstrar uma relação positiva entre RSC e desempenho 

financeiro e sugerem que o desenvolvimento dos contextos competitivos, uma justificativa 

racional e econômica para a RSC (PORTER; KRAMER, 2002), aliado a uma justificativa 

institucional – o interesse pela comunidade e a busca da “boa vontade” dos stakeholders –, 

tem maior valor estratégico, conforme também mostra Godfrey (2005). Os autores 

argumentam que este tratamento resulta em um patrimônio intangível – reputação, 

legitimidade, cultura organizacional – e se configura numa rede de segurança que reduz o 

risco dos investidores.  

Entre todos estes estudos permeia uma característica: a correlação entre cidadania 

corporativa e a percepção social da empresa é positiva. Entretanto, ao demonstrá-la, não se 

deve ater apenas à busca de justificativas financeiras para a RSC, mas, também, considerar 

seus aspectos institucionais através dos efeitos que gera nos diferentes grupos de stakeholders. 

Aqui se coloca uma questão importante: os indicadores de reputação não são categorizados da 

mesma forma por todos os públicos de uma organização (FOMBRUN; SHANLEY, 1990). 

Diante disto, tornam-se necessários instrumentos para gerenciá-la, já que esta diversificação 

sugere a necessidade de monitorar as diversas avaliações dos seus diferentes atributos como 

considerados pelo amplo espectro de stakeholders de uma empresa. Este acompanhamento, 

via de regra, é realizado através de mensurações quantitativas, conforme mostra Almeida 

(2005) em sua tese de doutorado apresentada ao CEPEAD/UFMG.  Van Riel (2003, apud 

Almeida,2005), destaca trabalhos internacionais conduzidos por institutos e empresas 

especializados, estudiosos acadêmicos e por veículos de comunicação, além de técnicas 

pertencentes ao domínio da área de conhecimento da pesquisa social, cujas aplicações na 

imagem ou na reputação corporativas foram validadas. Acompanhando a literatura, estes 

estudos incluem, sistematicamente, o desempenho em RSC dentre seus indicadores. É ainda 

Almeida (2005) que descreve o panorama brasileiro. A maior parte das avaliações de 
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reputação corporativa feita no país utilizam-se dos métodos internacionais, como a pesquisa 

“As Empresas Mais Admiradas do Brasil”, conduzida pela empresa paulista Interscience em 

parceria com a revista Carta Capital, similar ao “America’s Most Admired Companies”, 

ranking patrocinado pela Fortune, publicação americana especializada em negócios. Outro 

ranking nacional é o das “Melhores Empresas para Trabalhar”, publicado pelas revistas 

Exame e Você S.A. que classifica as empresas que se inscrevem através de critérios que 

refletem a qualidade do ambiente de trabalho. A Hill, Knowlton, consultoria internacional da 

área de comunicação corporativa, apresenta, desde 2003, os resultados obtidos no Brasil da 

pesquisa “Corporation Reputation Watch”, desenvolvida desde 1997 nos Estados Unidos, 

Europa e Ásia. Este mesmo caminho foi adotado por Almeida (2005), cujo doutorado 

fundamentou-se no “Quociente de Reputação”, criado em 2000 por Van Riel e Fombrun 

(2002, apud Almeida, 2005) e regularmente conduzido pelo Reputation Institute, e o aplicou, 

pela primeira vez no Brasil, na Fundação Dom Cabral
1
, objeto de estudo de sua tese. Da 

mesma forma, o “Quociente de Reputação” inclui a RSC nos indicadores que avalia 

(FOMBRUN, 2004; FOMBRUN et al., 1999). 

A responsabilidade social no Brasil adquire uma grande importância na construção da 

reputação corporativa. Por exemplo, na pesquisa da Hill, Knowlton, realizada em 2003, 72% 

dos entrevistados brasileiros atribuíram-lhe um valor muito significativo na construção e 

gestão da reputação, muito superior aos índices dos americanos, 26%, asiáticos, 30% e 

europeus 44% (HILL, KNOWLTON BRASIL, 2006a, 2006b). No trabalho da 

Interscience/Carta Capital, a Natura, fortemente identificada com suas atividades em RSC 

(ALMEIDA, 2005), obteve o 1° lugar nos rankings de 2004 e 2005 (INTERSCIENCE, 2006). 

A primeira classificada na edição 2006 da pesquisa “Melhores Empresas para Trabalhar” das 

revistas Exame e Você S/A, obteve sua maior nota no indicador Responsabilidade Social e 

Ambiental que compõe o Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas, acima de outros como 

Remuneração e Benefícios e Saúde. O mesmo aconteceu com a empresa classificada em 3° 

lugar (EXAME / VOCÊ S/A, 2006). É natural, então, que existam escalas e instituições 

especializadas para mensurar e qualificar as práticas de RSC. No âmbito internacional, as 

normas SA8000 e AA1000 procuram estabelecer padrões para as práticas de responsabilidade 

social. Entre as duas, a AA1000 apresenta um escopo maior, tendo seu foco no envolvimento 

dos diversos stakeholders com as ações de uma empresa, o que representa o centro conceitual 

de seu sistema. Por sua vez, a SA8000 procura normatizar as práticas trabalhistas como um 

                                            
1
 Escola de negócios e educação executiva de Belo Horizonte, MG. 
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importante passo para a prática da RSC, embora não signifique que esta deva preceder a 

primeira (GRÜNINGER, OLIVEIRA, 2002). No Brasil, alcançaram notoriedade, e tornaram-

se referências, os Indicadores Ethos, elaborados pela primeira vez em 2000 e atualizados 

anualmente pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (INSTITUTO 

ETHOS, 2006). Todas estas escalas apresentam uma característica comum: foram construídas 

no conceito de auto-diagnóstico, ou seja, a própria empresa avaliada é responsável por 

preenchê-las. A voz direta aos alvos das ações de RSC não é ouvida, o que configura uma 

lacuna na disponibilidade de métodos para mensurar o engajamento das empresas. Mesmo a 

AA1000, que inclui, dentre suas exigências, a identificação dos stakeholders e uma consulta 

às suas opiniões, não estabelece critérios precisos e nem indica algum método de coleta destas 

informações de forma a adequá-las a algum padrão (GRÜNINGER, OLIVEIRA, 2002; THE 

INSTITUTE OF SOCIAL AND ETHICAL ACCOUNTABILITY, 1999).  

A intenção central deste trabalho é verificar o impacto das ações de RSC de uma empresa, 

em sua reputação, na confiança e nas intenções comportamentais do grupo de stakeholders 

consultados. Na verdade, elege-se, aqui, um grupo específico: a comunidade diretamente 

afetada pelas atividades da organização. E qual é a importância de ouvir a comunidade? Além 

de sua inclusão entre os principais stakeholders, tanto pelos teóricos, quanto pelos sistemas e 

normas de avaliação, como os Indicadores Ethos e a AA1000, observa-se uma mudança na 

relação entre as empresas e as comunidades. Conscientes de seu poder, estas influenciam, 

positiva ou negativamente, planos empresariais de operação e expansão dependendo de como 

percebem a organização: “intrusa perigosa” ou empresa-cidadã (GRAYSON, HODGES, 

2002). 

Traduzindo tal proposição em um problema de pesquisa: 

 

Quais são os impactos das ações de responsabilidade social de uma empresa em sua 

reputação, no nível de confiança e nas intenções comportamentais junto à comunidade 

local? 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Mensurar os impactos das ações de responsabilidade social das empresas sobre sua 

reputação, nível de confiança e intenções comportamentais da comunidade local. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Propor e validar uma escala de avaliação das atividades de responsabilidade social de 

uma empresa pela comunidade local. 

 Verificar o impacto da avaliação das ações de responsabilidade social na reputação de 

uma empresa junto à comunidade local. 

 Verificar o impacto da avaliação das ações de responsabilidade social de uma empresa 

no nível de confiança da comunidade local. 

 Mensurar a influência da confiança da comunidade local na reputação da empresa. 

 Verificar a influência da reputação nas intenções comportamentais da comunidade 

local em relação à empresa. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

4.1 Responsabilidade social corporativa 

 

 

A noção de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) não é nova, apesar de todo o 

interesse que desperta atualmente. Bradford, cidade inglesa que, no século XIX, era o 

principal centro mundial da indústria têxtil, apresentava condições tão ruins de trabalho que a 

expectativa de vida meramente chegava aos 20 anos. Titus Salt, um dos maiores industriais do 

setor, em 1851, reagindo a este ambiente, saiu de Bradford e construiu uma comunidade 

industrial, que denominou Saltaire, onde seus empregados tinham acesso a água tratada, 

escola, parques, igrejas, hospital e até uma biblioteca. Ainda na segunda metade deste mesmo 

século, outros empresários, cujos nomes são conhecidos até hoje, como William Lever, 

George Cadbury, no Reino Unido, e George Pullman
2
, nos Estados Unidos, tiveram o mesmo 

tipo de iniciativa, proporcionando condições de trabalho tremendamente superiores ao padrão 

da época, quando fábricas se pareciam mais com pântanos do que com qualquer outra coisa. 

(SMITH, 2003). 

Mesmo não conseguindo, à época, unanimidade de aprovação para suas idéias, estes 

empresários são exemplos da antiguidade das relações entre empresas e as condições sociais 

de seus públicos de interesse. Não se pode dizer que o altruísmo foi a motivação principal de 

suas ações. Houve um misto de fundamentos empresariais, desejo de melhorar as condições 

de sobrevivência e interesse pessoal, motivações que Smith (2003) classifica como 

“normativas”
3
, justificadas pelo “desejo de fazer o bem”, e “negociais”

4
, quando refletem o 

interesse próprio da empresa em prol de sua sustentabilidade no mercado.  

Sobre este último aspecto, um documento produzido em estudo da consultoria Arthur D. 

Little para a Global Corporate Citizenship Initiative identifica oito áreas onde a prática de 

RSC pode gerar benefícios justificáveis aos acionistas:  

1. Gestão da reputação da empresa junto a seus diversos stakeholders; 

2. Gestão dos riscos envolvidos em suas operações, que podem afetar sua reputação e 

imagem; 

                                            
2
 Sobre Pullman, ver <http://members.aol.com/PullmanIL/history.html>. Acessado em 18/10/04. 

3
 No original, em inglês: normative case. 

4
 No original, em inglês: business case. 
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3. Recrutamento, motivação e fidelização de empregados; 

4. Relacionamento com investidores e acesso a capital financeiro; 

5. Aprendizagem e inovação, através da criação de tecnologia envolvida com a 

melhoria do desempenho social e ambiental da empresa; 

6. Competitividade e posicionamento no mercado; 

7. Incremento da eficiência operacional, através, por exemplo, do reaproveitamento e 

reciclagem de materiais e redução do descarte; 

8. Licenciamento para suas operações, onde a reputação junto aos stakeholders pode 

ser decisiva nos órgãos que regulamentam e fiscalizam as atividades da empresa 

(ROBERTS, KEEBLE, BROWN: 2004). 

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Ação Social da FIESP/CIESP, em 

2003, mostra que tanto objetivos negociais quanto normativos são buscados pela indústria 

paulista na adoção de práticas de RSC (Gráficos 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Importância atribuída a objetivos negociais na prática de RSC. 

Escala de 0 (nenhuma importância) a 1 (grande importância) 

Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 

 

 



 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Importância atribuída a objetivos normativos na prática de RSC.  

Escala de 0 (nenhuma importância) a 1 (grande importância). 

Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 

 

Apesar de haver uma clara diferença entre as atividades envolvidas nas considerações 

normativas e negociais, esta distinção pode não ser considerada no processo de decisão sobre 

engajar ou não a empresa nas práticas de RSC. Como qualquer atividade, sua prática deve 

estar alinhada com a estratégia da empresa. O objetivo final de qualquer estratégia é criar uma 

vantagem que se configure em um valor para os clientes que supere o custo de produção, ou 

seja, permita a configuração de uma margem na cadeia de valor das empresas. Esta vantagem 

pode resultar de estratégias de custo, diferenciação ou de enfoque. O sucesso de uma 

organização procura a liderança do setor em uma destas opções (PORTER, 1991). Entretanto, 

a uma primeira vista, a RSC trabalha contra, incidindo negativamente na margem, 

comprometendo a diferenciação por custo, que é aumentado pelas despesas com ações sociais. 

Já uma estratégia de enfoque em RSC parece se justificar somente se as atividades sociais 

forem a função precípua de uma organização. 

A estratégia de diferenciação parece mais viável. Diversos autores reconhecem o potencial 

positivo que as atividades de RSC têm na reputação de uma empresa. E inclusive colocam a 
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necessidade de sua divulgação como um dos passos necessários para sua institucionalização 

estratégica (MURRAY, MONTANARI, 1986; KOTLER, 2000; SIMON, 1995; PORTER, 

KRAMER, 2003; KOTLER e KELLER, 2006). 

Mas o ceticismo e a visão crítica que acompanham a espetacularização das empresas pós-

modernas podem jogar por terra esta alternativa, se percebida for como desprovida de 

substancialidade e meramente voltada a criar uma boa imagem. Todavia, até esta utilização 

das práticas de RSC tem de ser admitida e, numa relação com determinados stakeholders que 

não gerem pressões urgentes sobre a administração, pode ser a melhor opção (MITCHEL, 

AGLE, WOOD, 1997). Mas mesmo assim, a função estratégica da RSC na criação de valor 

tem de estar clara. 

Caminhos são sugeridos por diversos autores, como Murray e Montanari (1986), Simon 

(1995), Kotler (2000), Porter e Kramer (2002), Smith (1994 e 2003), Kotler e Keller (2006). 

Todos eles acentuam que a empresa praticante de RSC deve proporcionar um valor social 

relevante e sustentável. Estes autores evoluem desde uma proposição de enxergar as práticas 

de RSC como um produto, tratada na perspectiva do composto de marketing (MURRAY, 

MONTANARI, 1986), passam por configurá-las em uma definição de marketing societal 

(KOTLER, 2000), incluem-nas na proposta de marketing holístico, como uma nova e mais 

abrangente orientação de marketing (KOTLER, KELLER, 2006) e chegam a definí-las como 

uma fonte de vantagem competitiva (PORTER, KRAMER, 2002). O que há de comum é a 

postura de que a RSC deve ser assumida como parte integrante da estratégia empresarial e não 

como ações pontuais, destinadas a resolver um ou outro problema. 

 

 

4.2 A responsabilidade social corporativa e o ambiente organizacional 

 

 

Muito se discute, hoje, sobre a utilização de posturas socialmente responsáveis como 

estratégias competitivas por empresas de diversos setores. Uma pesquisa australiana (King, 

2000) mostrou que existe uma relação causal, estatisticamente observada, entre estas práticas, 

a percepção da reputação empresarial e a formação das atitudes dos stakeholders relativas à 

empresa. Em seu trabalho, King vê os negócios da empresa profundamente envolvidos com a 

sociedade, engajados proativamente com seus stakeholders e desenvolvidos com uma visão 

de sustentabilidade social, econômica e ambiental.  
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As empresas são o grande motor do crescimento e do desenvolvimento. Suas práticas e 

ações vêm cada vez mais atraindo a atenção do público e, assim, sentem-se levadas a adotar 

posturas que podem ir além de suas atribuições econômicas. Neste campo se instala a 

responsabilidade social corporativa, um tema de gestão que, dependendo de onde se olha, 

abrange desde a correição na entrega de produtos e serviços até o relacionamento das 

organizações com as comunidades que as abrigam, passando pelo cumprimento de suas 

obrigações legais, trabalhistas e fiscais. Uma visão reducionista do tema pode levar a questões 

sobre a real necessidade da organização ultrapassar seus limites econômicos e assumir 

funções que, via de regra, seriam afeitas às esferas governamentais. Este ponto foi levantado 

por Milton Friedman (1970)
5
, em sua conhecida afirmação de que o único papel social de uma 

empresa é aumentar seus lucros sem ferir nenhum estatuto legal. Qualquer destinação de seus 

recursos para ações sociais redundaria em redução de rentabilidade, aumento de preços ou 

ambos (Hill, Stephens, Smith, 2003). Ou seja, o que for feito em prol da sociedade pode 

acabar sendo financiado por ela mesma, já que o objetivo precípuo de uma empresa é a 

sobrevivência, que depende de geração e acumulação de excedentes. Daí, e visando somente a 

perpetuá-la, e aos lucros dos acionistas, adviriam mais postos de trabalho, mais renda para os 

trabalhadores, uma maior circulação de riquezas, mais pagamentos de impostos, num ciclo em 

que o beneficiário final seria a sociedade. Toda e qualquer atividade que não se enquadre é 

supérflua, desnecessária e potencialmente ameaçadora. O pressuposto desta visão é de que as 

organizações seriam sistemas com relacionamentos restritos às suas atividades formais e de 

mercado. 

Uma das origens da noção de que o ambiente demanda outras respostas que não as 

preconizadas por Friedman, derivou de Eric Trist (1965, apud PASMORE, KALSHA, 1993) 

que propôs, em decorrência de suas intervenções em algumas minas de carvão da Inglaterra 

após a II Guerra Mundial, um método de organização que denominou Sistema Sociotécnico 

(SST). Sua pesquisa demonstrava a interdependência das dimensões tecnológicas e sociais do 

trabalho: a tecnologia, por melhor e mais eficiente que fosse, de nada adiantaria se as 

características sociais e culturais dos trabalhadores não fossem consideradas nos arranjos 

industriais. O SST é composto de dois sub-sistemas: o social (pessoas, relacionamentos, 

                                            
5 Friedman, em artigo publicado no The New York Times Magazine, em 13 de setembro de 1970 sob o título “The Social 

Responsibility of Business is to Increase its Profits”, discute decisões de dirigentes empresariais que, ao investirem em ações 

sociais corporativas podem, ao final, estar exercendo papel de legisladores ou de governantes: ao estabelecer sobrepreços 

para sua produção e, assim, financiar o investimento social estariam, na verdade, impondo novas taxas e impostos aos 

consumidores. Por outro lado, se não preservarem o lucro da empresa, estariam prevaricando ao “fazer caridade com chapéu 

dos outros”, ou seja, com o dinheiro dos acionistas. 
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cultura, técnicas de gerenciamento) e o técnico (recursos, técnicas produtivas, conhecimentos) 

que geram os produtos e serviços que a empresa entrega ao mercado em troca de recursos 

para continuar suas atividades. A observação de que as organizações, além de lidarem com 

suas complexidades internas, relacionavam-se com agentes externos em um ambiente que se 

tornava cada vez mais turbulento, originou o trabalho “The Causal Texture of Organizational 

Environments” publicado com Fred Emery em 1965. O mérito deste artigo foi o de ampliar a 

compreensão do âmbito dos relacionamentos das organizações (PASMORE, KALSHA, 

1993). 

Emery e Trist (1965, apud Pasmore, Kalsha, 1993) distinguem dois níveis de interação: 

um de primeira ordem, onde a empresa lida com atores que conhece bem, como, por exemplo, 

seus clientes e fornecedores. Um outro, de segunda ordem, onde seus relacionamentos 

incluem todos os que transacionam com as organizações de seu nível de primeira ordem. 

Assim, cria-se uma “textura causal” em que os efeitos das ações e atitudes de uma empresa 

influenciam tanto o campo de primeira ordem, quanto, a partir deste, o de segunda ordem. O 

caminho também pode ser inverso: qualquer alteração comportamental em um destes campos 

influencia o outro. Ao estabelecer estas ligações, Emery e Trist evoluíram o Sistema 

Sociotécnico, ao abrir e mesclar as fronteiras das organizações para o ambiente (Egri, 

Pinfield, 1999). É fácil, então, notar que os “limites” da textura causal, do ponto de vista de 

uma dada organização, são fluidos e indefinidos. E também, que as conseqüências destes 

inter-relacionamentos constituem uma grande fonte de incerteza, que é tanto maior quanto 

mais distante da empresa em foco estiver sua origem. 

É inevitável verificar o debate entre as idéias de Emery e Trist (1965, apud Pasmore, 

Kalsha, 1993) e de Friedman (1970). Ao se considerar que as organizações trabalham em 

ambientes mediados por texturas causais, abriu-se o espaço para o entendimento de que as 

relações de uma empresa vão muito além de seus efeitos diretos: funcionais, econômicos e 

fiscais. Uma outra leitura possível é a de que as organizações têm de lidar com diversos atores 

ambientais e procurar aceitação para reduzir as incertezas vindas de suas interações no campo 

de segunda ordem. Aqui se colocam duas questões: 

 O que motiva as empresas a atuar fora de suas finalidades específicas? 

 Em quem a empresa deve focar para reduzir as incertezas do campo de segunda 

ordem? 

A tendência é respondê-las diretamente: a motivação das empresas é a redução de 

incertezas que podem ser chamadas de institucionais. Para isto devem procurar agir sobre os 

grupos ou pessoas que têm algum tipo de poder institucional que possa facilitar sua aceitação. 
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Entretanto, a competição por escassos recursos de sobrevivência que, em última análise, é 

viabilizada pelo consumo – mas não só por ele – não pode ser desconsiderada. Insumos, 

pessoas e financiamento fazem parte de todo um disputado arcabouço necessário a qualquer 

organização.  

 

4.2.1 O Poder do Ambiente 

 

 

Uma vulnerabilidade da organização com relação a seu ambiente é o resultado 

de sua necessidade de recursos, tais como matérias primas, mão-de-obra, capital, 

equipamento, conhecimento, e de canais para a saída de seus produtos e 

serviços. Estes recursos são controlados pelo ambiente. A dependência que estas 

necessidades produz dá à ambiência o seu poder. O ambiente usa este poder para 

fazer demandas na organização quanto a preços competitivos, produtos e 

serviços desejáveis, e estruturas e processos organizacionais eficientes. 

(AGUIAR, 2004) 

 
O poder do ambiente tem grande conformidade com a idéia da textura causal (Emery, 

Trist, 1965, apud Palmore, Kalsha, 1993), já que expõe claramente as influências e pressões 

sobre a organização. Em seu contexto original, a citação acima inclui-se na análise que o autor 

faz da Teoria da Dependência de Recursos. Mas é interessante notar a evolução de sua 

argumentação, que procura mostrar pontos comuns entre esta e mais duas construções teóricas 

dos estudos organizacionais: A Teoria da Ecologia Populacional e a Teoria Institucional. 

Embora analisem a sobrevivência organizacional de pontos de vista diferentes
6
, as três teorias 

têm no ambiente seu ponto comum. A Ecologia Populacional pode nos fornecer um melhor 

conjunto de instrumentos de análise se quisermos nos afastar da perspectiva centrada nas 

competências internas de que a organização dispõe para sobreviver à seleção natural que o 

ambiente lhe impõe. Não interessa, na verdade, uma única organização, mas, sim todo um 

conjunto que compete pelos recursos disponíveis em um determinado nicho ecológico. Mas 

em uma textura institucionalizada, onde a legitimação vem de normas legais, regras sociais e 

                                            
6 A Teoria da Dependência de Recursos vê o ambiente, olhando de dentro da organização, como provedor dos recursos 

necessários à sua sobrevivência. As Teorias da Ecologia Populacional e Institucional, ao contrário, enxergam a organização a 

partir do ambiente. Uma procura explicar porque existem tantas organizações diferentes e como o ambiente lhes impõe uma 

seleção natural à qual as mais hábeis sobrevivem. A outra, porque tantas organizações se parecem, impulsionadas pelo 

atendimento às demandas da sociedade como fator que as viabiliza e pereniza.  
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expectativas às quais a organização deve corresponder, surge a Teoria Institucional, onde a 

empresa responde a demandas sociais do ambiente e é premiada com a recepção dos recursos 

necessários (AGUIAR, 2004). 

Deixando de lado, por algum tempo, a questão da dependência de recursos e atendo-se à 

ecologia e à institucionalização, observa-se que, segundo os ecologistas organizacionais, a 

densidade populacional é um dos fatores que condicionam a sobrevivência. A densidade pode 

ser medida em um nicho, que é um conjunto de organizações similares, comprometidas em 

funções similares (SCOTT, 1993). Quanto mais denso for, mais dura será a competição e mais 

retumbante será a seleção natural. As organizações que melhor servirem o ambiente serão 

sustentadas com seus recursos (AGUIAR, 2004). E sobreviverão em seus nichos. Ocorre que 

este processo é darwiniano e dinâmico. Organizações nascem, organizações se adaptam, 

organizações morrem. Neste processo, os limites dos nichos mudam, trazendo problemas para 

identificá-los. Nos primeiros estudos de Hannan e Freeman (1977, apud SCOTT, 1993), a 

definição dos nichos estaria centrada na similaridade tecnológica entre seus integrantes. 

Entretanto, mais tarde, Hannan e Freeman apropriaram-se também da institucionalização 

como base para nichos mais definidos, embora com maior diversificação entre seus 

componentes (HANNAN; FREEMAN, 1989, apud SCOTT, 1993). Assim, estruturas 

organizacionais podem compor conjuntos a partir do compartilhamento do significado de seus 

papéis sociais, que eventualmente podem ser menos fluidos do que os determinantes 

tecnológicos (SCOTT, 1993). O sucesso na competição pelos recursos disponíveis se daria na 

medida em que estas organizações, indo além de suas funções objetivas, conseguem atender 

as exigências ambientais e obtêm legitimidade social (TOLBERT, ZUCKER, 1999). 

Aqui retoma-se a teoria da dependência de recursos. Estes são direcionados a 

organizações que, ao se tornarem isomórficas no ambiente, tornam-se aceitas socialmente e 

entram em conformidade com as demandas de atores externos a fim de obter os recursos 

necessários para sua sobrevivência (TOLBERT, ZUCKER, 1999). De sua perspectiva interna, 

a organização tem de criar uma estrutura para responder às exigências externas. Para este 

trabalho concorrem diversas de suas atribuições. A entrega do produto certo, do serviço 

correto, seguida do cumprimento de obrigações legais, trabalhistas e fiscais é uma das 

condições para a institucionalização. Considere-se, então, o aspecto semiótico de uma 

organização, tratado por Almeida (2005). Como signo, desprovido de significado, as 

organizações não passam de estruturas cuja excelência se encontra no cumprimento de suas 

funções objetivas. Para a análise da dependência de recursos, talvez isto baste. Entretanto, 

tanto o ambiente interno, quanto o externo impõem-lhes significados através de um processo 
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de natureza nitidamente institucional, que determina como será criada e atuará a estrutura para 

responder ao ambiente, transformando-as de signos em símbolos. A conformidade destes 

significados é que trará a legitimidade necessária à sua sobrevivência. Estes significados nada 

mais são do que a ação social – o comportamento da empresa, resultante das influências das 

texturas causais em que interage. Ou seja, a resposta à primeira indagação feita acima pode 

estar aqui: a busca de legitimidade, de aceitação, é a motivação para que uma organização 

extrapole suas finalidades específicas. O que gera a necessidade de estabelecer estratégias e 

táticas, o que fazer para ser aceita. 

Não se pode dar este passo sem conjugá-lo com a identificação dos seus alvos. A 

perspectiva aqui é gerencial, é a procura de uma maior efetividade nas práticas de 

relacionamento com o ambiente, o que leva à procura da resposta para a segunda indagação, 

que passa pela adoção de algum método para identificação e qualificação dos stakeholders de 

uma organização. 

 

 

4.2.2 Os atores ambientais e as organizações 

 

 

Relembrando a proposta básica deste estudo, é necessário colocá-lo na perspectiva dos 

públicos de interesse das empresas, em especial da comunidade onde estas se instalam, como 

alvos das ações de RSC. A Teoria dos Stakeholders tem grande utilidade na identificação 

destes atores. Citando Freeman e Gilbert (1987, apud LETTIERI, 2003), “um stakeholder é 

qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela empresa”. Parece evidente a 

relação com o conceito de textura causal, cujas relações de causa-efeito, em mão-dupla, 

adaptam-se à visão de Freeman e Gilbert. Mas é de grande valor a contribuição de Lettieri 

(2003) à análise e à identificação mais precisa dos stakeholders. Em artigo oriundo de tese de 

doutorado defendida junto ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e vencedor do 

3ª edição do Prêmio Ethos-Valor, de 2003, a autora avalia a utilização de três modelos para 

estudo dos grupos de interesse. No primeiro, proposto por Preston e Post (1981, apud 

LETTIERI, 2003) a responsabilidade corporativa deve ser analisada “tomando-se como ponto 

de partida o envolvimento primário ou secundário das empresas com o ambiente social”. O 

envolvimento primário se dá nas tarefas objetivas para o funcionamento das empresas, como 

contratar funcionários, comprar insumos, vender produtos. O secundário diz respeito aos 
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efeitos destas ações no ambiente em que a empresa se situa. O segundo modelo é o de 

Freeman e Gilbert (1987, apud LETTIERI, 2003). Partindo da definição de stakeholder por 

eles proposta, citada acima, estes autores trabalham os grupos de interesse em três níveis. O 

primeiro, chamado de racional, identifica os indivíduos presentes no ambiente de atuação da 

empresa. O segundo nível, processual, trata dos processos internos da empresa, que devem 

estar em conformidade com normas, leis, costumes, demandas e hábitos do ambiente. Neste 

nível são elaboradas as estratégias empresariais. O terceiro é o nível transacional. Trabalha 

nos aspectos do relacionamento direto entre agentes da empresa e seus stakeholders. Uma 

ação mal executada neste nível pode jogar por terra todo o esforço desenvolvido 

anteriormente. 

O terceiro modelo, proposto por Mitchel, Agle e Wood (1997), merece uma atenção maior 

deste estudo, pois tenta mitigar algumas deficiências dos outros dois, quando fornece um 

método prático para identificação e classificação dos stakeholders segundo suas implicações 

para as atividades da empresa. Nesta proposta, os autores (MITCHEL, AGLE e WOOD, 

1997) assumem que as definições de stakeholders variam de amplitude – desde as 

extremamente abertas até as muito restritas – e estabelecem um modelo para definir sua 

relevância
7
 baseado na percepção, pelos gestores, das características de poder, legitimidade e 

urgência que possuem. Através do poder, um agente pode atuar contra outro 

independentemente de consentimento ou vontade deste. A legitimidade é a percepção de que 

as ações de uma entidade ou indivíduo são desejáveis, apropriadas e adequadas de acordo com 

normas, crenças e valores socialmente construídos. A urgência se refere ao grau de atenção 

imediata que determinado stakeholder consegue para suas demandas, que varia de acordo com 

o entendimento da criticidade de seu caráter.  

Isoladamente, nenhuma destas propriedades tem garantido sua relevância. O poder 

depende da legitimidade para ganhar autoridade e da urgência para ser exercido. A 

legitimidade transforma-se em direito através do poder e aparece através da urgência. Por sua 

vez, esta varia com a percepção do poder e da legitimidade de cada stakeholder. Combinada 

com a legitimidade busca acesso aos canais apropriados de decisão. Com o poder, encoraja a 

ação unilateral. A interação destes três atributos promove o reconhecimento mútuo e provoca 

ações e atitudes, tanto dos gestores da organização, quanto dos próprios stakeholders. 

A figura 1 ilustra o modelo de Mitchel, Agle e Wood (1997). Se representarmos cada 

atributo por um círculo (A - poder; B - legitimidade; C - urgência), as áreas surgidas na 

                                            
7
 No original, em inglês: saliency. 
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interseção entre eles permitem diferenciar e classificar stakeholders por suas relevâncias. Os 

latentes são de baixa relevância e estão representados nas áreas mais externas (1, 2 e 3), sem 

interseção, apresentando somente um atributo. Mas, na medida em que consigam se apropriar 

de mais algum, podem mudar de nível. Os que apresentam dois atributos (áreas 4, 5 e 6), são 

de média relevância e denominados de expectantes, pois estão agindo e esperando que suas 

demandas sejam reconhecidas e atendidas. Os que são vistos como detentores dos três 

atributos (área 7) são os de alta relevância, os stakeholders definitivos. Estes podem influir de 

forma contundente na vida da organização e devem ter a maior atenção possível dos gestores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Classificação qualitativa dos stakeholders (Mitchel, Agle & Wood, 1997) 

Fonte: Mitchel, Agle e Wood, 1997 

 

O quadro 1 apresenta um desdobramento analítico da proposta de Mitchel, Agle e Wood 

(1997) através da qualificação de cada atributo, isoladamente ou em conjunto. Esta 

classificação dos grupos e indivíduos de interesse é dinâmica. Dependendo de como os 

stakeholders trabalham suas causas e formam alianças, adquirem novos atributos e podem 

mudar de posição. Além disso, é socialmente elaborada. O grau com que detêm os atributos 

depende da percepção de todos os atores envolvidos. Esta percepção é individual, o que pode 

gerar situações em que alguns stakeholders podem não se ver, por exemplo, com o nível de 

legitimidade com que são vistos pelos gestores ou pela sociedade. O contrário também é 

possível, e aí teremos uma situação de conflito potencial, seja qual for o atributo analisado. 
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A relevância da comunidade local, o stakeholder de interesse deste estudo, pode ser 

entendida, e é explicitada claramente no quadro 1, na medida em que mostra que esta pode se 

tornar um stakeholder definitivo e em fonte de conflito quando se apropria dos três atributos, 

poder, urgência e legitimidade. Aqui se introduz a necessidade de uma força social que possa 

se interpor entre as empresas e as comunidades e procurar reduzir e contemporizar estas 

relações. Estudos mostram que a confiança tem este poder quando as intermedia e exerce 

influência na formação da reputação empresarial, ou seja, nas percepções que grupos de 

stakeholders formam sobre as organizações (MOORMAN, DESHPANDÉ, ZALTMAN, 

1993; MORGAN, HUNT, 1994; ADLER, 2001; SCOTT, WALSHAM, 2005).  

 

Tipo Classificação
8
 Atributos Descrição 

1 Dormentes Poder Possuem poder, mas não têm legitimidade ou uma demanda urgente. 

Interagem pouco com a empresa. Merecem atenção pelo seu potencial 

de adquirir outro atributo e mudar de nível de relevância. 

2 Discricionários Legitimidade Não possuem poder ou demandas urgentes e não geram nenhum tipo 

de pressão sobre os gestores. Podem ser atendidos através de ações 

filantrópicas e descompromissadas. 

3 Impacientes Urgência Fazem barulho, incomodam os gestores com seus pleitos, mas não 

conseguem se impor, pela falta de poder e legitimidade. 

4 Dominantes Poder e 

Legitimidade 

Têm reconhecimento legítimo e poder sobre a empresa para serem 

ouvidos, normalmente através de algum mecanismo formal, como 

participação em conselhos diretores, sindicatos, grupos de 

investimentos, imprensa, ONG‟s, governo etc. Recebem muita atenção 

dos gestores, mas suas demandas não são caracterizadas como 

urgentes. 

5 Dependentes Urgência e 

Legitimidade 

Dependem de outros stakeholders ou da compreensão dos gestores da 

empresa para serem ouvidos. Ao se aliarem aos dominantes, aumentam 

sua relevância. Exemplos: populações atingidas por desastres 

ecológicos, clientes prejudicados por decisões das empresas. 

Normalmente, têm de recorrer a instâncias judiciais ou governamentais 

para serem atendidos. 

6 Perigosos Poder e 

Urgência 

Não têm sua legitimidade reconhecida e usam a coerção e até a 

violência para serem ouvidos. Neste grupo incluem-se os grevistas 

violentos, terroristas, ambientalistas radicais etc. 

7 Definitivos Poder, 

Urgência e 

Legitimidade 

Como possuem os três atributos, este grupo é alvo de toda atenção dos 

gestores das organizações. Outras classes podem evoluir para esta, 

desde que ajam em coalizão com stakeholders que apresentem o 

atributo que lhes falta. Uma comunidade que se sinta prejudicada 

pelas atividades de uma empresa pode conseguir a atenção da 

mídia ou decisões favoráveis da justiça e, assim, adquirir poder 

para agir conforme sua vontade tornando-se stakeholders 

definitivos para a empresa9. O grupo de acionistas controladores é o 

exemplo mais claro. Apresentam legitimidade por serem proprietários, 

seus pleitos têm urgência porque têm grande relação com os destinos 

da firma e têm poder para impor suas vontades. 

Quadro 1: Classificação dos stakeholders por atributos de relevância  

Fonte: Mitchel, Agle, Wood, 1997 

 

                                            
8
 Tradução do inglês proposta por Lettieri (2003). No original: (1)dormant, (2)discretionary, (3)demanding, 

(4)dominant, (5)dangerous, (6)dependent, (7)definitive. 
 

9
 Negrito nosso. 
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4.3 Confiança: um atributo fundamental das boas relações organizacionais e sociais 

 

 

Estudos recentes têm colocado a confiança sob a perspectiva da sociedade do 

conhecimento (Adler, 2001; Scott, Walsham, 2005). A disponibilidade tecnológica, que 

implica na proliferação das possibilidades de comunicação, trouxe uma revisão do conceito de 

risco e do risco da reputação, que cresceu junto com a facilidade de acesso à mídia e à 

informação. Esta relação, entre reputação, comunicação e risco, estende o conceito tradicional 

de confiança. As facilidades tecnológicas, características da sociedade do conhecimento, 

afloraram as diferenças entre as expectativas dos stakeholders e a realidade das organizações 

ao mesmo tempo em que dificultaram o controle institucional da empresa ao acesso a 

informações sobre seu desempenho. Mas, também, criaram mais oportunidades de 

comunicação com a comunidade que, se sente a empresa aberta e transparente, é capaz de 

relevar eventuais erros. Neste caso, estes sinais influenciam na reputação que, assim, funciona 

como um amortecedor para as inevitáveis crises. Entretanto, há o outro lado. Se esta relação 

for fraca, vazia e insubstancial, a comunidade rapidamente a desconstrói, revertendo os seus 

efeitos positivos (SCOTT, WALSHAM, 2005). Se não houver uma força social que 

intervenha nesta sensação de inconsistência, o relacionamento entre empresa e sociedade pode 

tornar-se extremamente volátil. A confiança que, “na economia do conhecimento, tem de ser 

mais do que um contrato e tem de manter a unidade em períodos de incerteza” (SCOTT, 

WALSHAM, 2005, p. 312), atua, então, como uma força que tem uma propriedade singular: a 

de legitimar a troca de informações entre empresas e o ambiente (ADLER, 2001). Este 

conceito, proposto por Adler, questiona os fundamentos tradicionais da “confiança cega”, 

característicos de ambientes hierarquizados da sociedade industrial e ultrapassados pela 

sociedade do conhecimento. Vai além e propõe a confiança refletiva
10

, fundada no diálogo 

aberto e democrático entre as partes, uma forma de confiança que dá mais importância à 

competência e à integridade do que à lealdade, valorizada pelo conceito tradicional (ADLER, 

2001). Sua relação com a reputação fica mais clara. Da mesma forma que esta, a confiança 

extrapola as referências ao passado da empresa e estimula atitudes voltadas para o futuro ao 

lidar positivamente com a incerteza e aceitar riscos. Esta confiança ativa
11

 (GIDDENS, 1994 

apud SCOTT, WALSHAM, 2005), reforça os conceitos descritos acima e reduz os riscos 

                                            
10

 No original, em inglês: reflective trust. 
11

 No original, em inglês: active trust. 
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associados à reputação, quando fornece argumentos para que os vários grupos de stakeholders 

apóiem as atividades das empresas com que se relacionam. 

O conceito de confiança é, também, intimamente ligado às relações interempresariais em 

vários campos, desde os estudos organizacionais até aos das estratégias e táticas, sendo 

inerente ao marketing de serviços, ao marketing de relacionamento, às redes empresariais e à 

consolidação da reputação. Morgan e Hunt (1994) a definem como a crença na estabilidade, 

segurança e na integridade do parceiro e a estudaram sob a consideração de que é uma 

variável chave em uma aliança estratégica. Segundo o modelo de relacionamento dos autores 

(fig. 2), a confiança influencia o compromisso com o relacionamento e estes dois construtos 

são mediadores entre cinco antecedentes (custos de rompimento, benefícios do 

relacionamento, valores compartilhados, comunicação e comportamento oportunístico) e 

cinco conseqüências (aquiescência, probabilidade de rompimento, cooperação, conflitos 

funcionais e incerteza nos processos decisórios). Ao se considerar apenas a confiança, 

verifica-se que a variável tem, como antecedentes, o compartilhamento de valores, a 

comunicação e o comportamento oportunístico e, como conseqüência, a cooperação, os 

conflitos funcionais e a incerteza nos processos decisórios. O conceito apresentado pelos 

autores concorda em parte com o apresentado por Moorman, Deshpandé e Zaltman (1993, p. 

82) que definem confiança como “a disposição de contar com um parceiro no qual se 

acredita”. A crença ou a expectativa sobre a confiabilidade da outra parte é fundamental para 

sua compreensão e deriva da percepção de que um parceiro tem a competência, a segurança e 

as intenções necessárias para gerar somente resultados positivos para o outro, e de que não 

agirá quando as conseqüências forem, ao contrário, negativas (ANDERSON, NARUS, 1990, 

apud MORGAN, HUNT, 1994). 
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Figura 2: Modelo KMV (key mediating variable) de relacionamento 

Fonte: Morgan e Hunt, 1994 

 
 

4.4 Reputação corporativa 

 

4.4.1 Dois conceitos concorrentes: identidade e imagem corporativas 

 

 

Kotler e Keller (2006), ao falar sobre os conceitos de identidade e imagem corporativas, 

chamam a atenção para a necessidade de diferenciá-los. Identidade é uma construção interna à 

empresa, é como a empresa pretende se posicionar a partir de seus valores, seus produtos e 

suas marcas. “É a forma com que uma organização se apresenta a seus stakeholders e 

responde à pergunta „Quem é você?‟” (Dowling, 2004, p. 21). A identidade, que deve ser 

divulgada intensamente, exerce três funções: “estabelecer a personalidade do produto e a 

proposta de valor; comunicar esta personalidade de forma diferenciada; transmitir poder 

emocional além da imagem mental” (KOTLER e KELLER, 2006, p. 315). Esta visão, da qual 

espera-se uma considerável busca de controle sobre os efeitos das mensagens da empresa, 
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diferencia-se da proposta de Balmer (1998). Apesar de sua concordância com o conceito, 

defendido em Kotler e Keller, que define identidade como um conjunto de características e 

circunstâncias distintivas e individualizadoras de uma empresa, Balmer (1998) relativiza a 

possibilidade de controle ao admitir diferentes tipos de identidade: positiva, negativa, boa mas 

indesejada e assim por diante. Argumenta, ainda, que uma organização pode ter várias 

identidades, quando, por exemplo, possui subsidiárias independentes, e sentir dificuldades em 

se individualizar, se participante de um setor com forte identidade genérica, como parece ser o 

caso das mineradoras e dos planos de saúde. Desta forma, coloca os stakeholders externos à 

organização como atores ativos no processo de formação da identidade corporativa e, pode-se 

pensar, contribui um pouco para a área cinzenta entre os dois conceitos.  

Um consistente desenvolvimento sobre identidade corporativa é apresentado por Almeida 

(2005). A autora advoga que a contemporaneidade desfez os limites que davam significado às 

diversas forças sociais, fossem estas políticas, econômicas, sociais ou culturais. A circulação 

instantânea de conteúdos simbólicos e informacionais provocou uma reorganização da 

sociedade que deslocou o centro do poder econômico, localizando-o nos atores que controlam 

o fluxo global de comunicação e conhecimento. As empresas, assim como os organismos 

sociais de uma forma geral, perderam seus significados e se tornaram, na fala de Baudrillard 

(1972, apud Almeida, 2005), simulacros funcionais buscando por um reconhecimento social 

que lhes facilite a sobrevivência. Esta movimentação trouxe um impacto incomum às 

organizações que, premidas, procuram novas formas de relacionamento com o ambiente 

(Wood Júnior, 2001, apud Almeida, 2005). A comunicação, neste cenário, se reveste de 

importância, tanto como veiculo dos novos relacionamentos, quanto como signo de 

modernização. Intermedia a percepção da cultura empresarial, esta entendida como o 

“conjunto de crenças, valores e significados concebidos, aprendidos e compartilhados entre os 

membros de uma organização ou grupo” (Almeida, 2005, p. 27). A autora mostra que a 

cultura, no bojo de uma organização, é uma das formas de construir-lhe o significado 

reclamado por Baudrillard. Ao percebê-la, apreende-se um conteúdo simbólico que é uma das 

bases de sua identidade. Como quer Dowling (2004), responde-se à questão “quem é você?”. 

É um trabalho em duas direções concorrentes e complementares: ao mesmo tempo em que a 

cultura dá sentido à identidade, esta, na medida de sua clareza e consistência, empresta 

significado à cultura e à própria organização. 

 Já imagem corporativa é relacionada à percepção dos diversos atributos relacionados à 

empresa e a seus produtos e serviços. Pode ser falsa ou verdadeira, embora seja condicionante 
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e guia do comportamento de seus públicos, podendo ser compreendida e estudada em vários 

níveis: a imagem de produto, que se refere a uma determinada classe de produto, a imagem de  

marca, em que uma marca particular é avaliada em comparação com outras, a imagem de 

marketing, formada pela percepção de qualidade associada à oferta e ao mix de marketing da 

empresa e a imagem corporativa, formada pela percepção do conjunto de atributos 

institucionais de uma organização, como sua conduta nos negócios e frente aos empregados, 

além de seu desempenho social (BARICH, KOTLER, 1991). Balmer (1998) recupera três 

abordagens para o conceito de imagem corporativa. 

1. Paradigma psicológico: relaciona-se a uma analogia visual, sensorial ou espacial 

da realidade. Ou seja, a organização é vista como uma pintura ou um retrato 

criado na mente de seus diversos públicos pelos sinais e significados que emite 

(Grunig, 1993; Brown, 1998; Bristol, 1960; apud Balmer, 1998).  

2. Paradigma gráfico: a organização procura representar, através de sua associação a 

um nome e/ou um ícone, os sinais pelos quais quer ser percebida. Nesta 

representação gráfica, a empresa procura comunicar sua missão, filosofia e 

valores culturais, apoiar seus esforços de comunicação e criar uma percepção de 

contemporaneidade através de contínua modernização da forma gráfica de seu 

ícone. 

3. Paradigma do marketing e das relações públicas: o sentido da formação da 

imagem corporativa é invertido. Enquanto a psicologia e o design gráfico partem 

de construções internas para criar suas representações, ou seja, da organização em 

direção a seus stakeholders, o marketing e as relações públicas entendem a 

imagem como um conjunto de experiências, crenças e sentimentos que um 

indivíduo, ou grupo social, detém sobre uma organização. 

 

Esta miscelânea é potencializada ao se buscar a compreensão do que é reputação 

empresarial. Chun (2005) vê alguns problemas nas definições destes conceitos. 

Freqüentemente, diz a autora, ora identidade e imagem se colocam como variáveis do 

construto reputação, ora é esta que é vista como parte da imagem e da identidade ou, ainda, 

em outras combinações que se alternam.  
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4.4.2 Abordagens de reputação corporativa 

 

 

Termos como postura ética, credibilidade, sustentabilidade, persistência nas ações 

voltadas à sua construção (FOMBRUM, SHANLEY, 1990) e geração de valores agregados 

para seus stakeholders (FOMBRUN, GARDBER, BARNETT, 1996) são recorrentes na 

literatura que procura definir o que é reputação corporativa. Balmer e Wilson (1998) a 

colocam como uma conseqüência de longo prazo advinda de uma boa gestão da identidade 

corporativa que, como objetivo mais evidente, busca uma predisposição favorável dos 

diversos públicos, ou stakeholders, frente aos atos e ações de uma empresa. Clientes 

individuais se vêem inclinados a usar seus produtos e serviços, clientes industriais ou 

institucionais a favorecê-la em seus negócios, investidores a comprar suas ações, profissionais 

a vê-la como opção de emprego, autoridades governamentais a olhar com simpatia seus 

pleitos e a comunidade e a mídia, propensas a disseminar-lhe uma imagem positiva 

(BALMER, WILSON, 1998; DOWLING, 2004). Ainda em Dowling, encontra-se uma leitura 

da reputação corporativa como uma avaliação geral que reflete a extensão com que as pessoas 

vêem a empresa como “boa” ou “má”. Boas reputações promovem credibilidade. As más, 

não. Desta perspectiva, uma reputação corporativa pode proporcionar um efeito em que novas 

características de uma empresa sejam julgadas como melhores ou piores do que realmente são 

(DOWLING, 2004). 

Scott, Walsham (2005) mostram que a tendência da literatura das áreas da economia e dos 

negócios é tratar a reputação pela sua utilidade na redução dos custos de transação. 

Entretanto, este conceito, para abranger todo o significado que contém atualmente, deve 

englobar qualidades mais intangíveis das organizações, como identidade, imagem, cultura e 

marca. A boa reputação, vista como o construto derivado da percepção conjunta destas 

qualidades, aumenta o valor da empresa, torna-se uma vantagem competitiva e, associada à 

longevidade da organização, torna sua posição competitiva mais estável e defensável 

(RUMELT, 1984, apud SCOTT, WALSHAM, 2005).  

Fombrun, Gardberg, Saver (2000) vêem a reputação corporativa como um construto que 

agrega a percepção de vários stakeholders sobre a performance de uma empresa, mas, ao 

mesmo tempo, é individualizado para cada grupo de interesse. Desta forma, admitem que 
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existam diferentes reputações à medida das diferenças entre os grupos de stakeholders. Os 

autores procuram construir uma definição que considere também seus aspectos multi-

disciplinares, sumarizados no quadro 2. À busca de um ponto comum, propõem que reputação 

é uma avaliação coletiva do desempenho e dos resultados de uma empresa que sustenta a 

percepção de sua habilidade de gerar valor para diferentes grupos de stakeholders.  

 

 

A perspectiva de sinalização da continuidade da organização e de sua capacidade de 

construção do futuro, sobrevivendo à volatilidade do ambiente, é retomada por Scott e 

Walsham (2005). Mas, citando Hall (1993), os autores ressaltam que, apesar de, 

eventualmente, agir como um escudo, uma singular defesa das posições empresariais, a 

reputação não é um patrimônio seguro: leva tempo para ser criado, não pode ser adquirido e é 

facilmente danificado. 

Chun (2005) defende que o termo reputação vem tomando corpo e já chega a representar 

um paradigma das ciências organizacionais, embora, academicamente, sua definição ainda 

não seja clara. A autora identifica três escolas de pensamento no paradigma da reputação: a 

avaliativa
12

, a das impressões
13

 e a relacional
14

. Uma das diferenças entre as três é a 

composição dos stakeholders. Enquanto as duas primeiras dirigem seu foco para apenas um 

dado grupo, a relacional reconhece que diversos grupos ou pessoas podem ter diferentes 

expectativas sobre as organizações. Outra característica destas escolas é a abordagem 

temática. A avaliativa prende-se ao desempenho econômico-financeiro. Os rankings 

                                            
12

 Em inglês no original: “evaluative” 
13

 Em inglês no original: “impressional” 
14

 Em inglês no original: “relational” 

Disciplina Definições 

Economia Indícios ou sinais que descrevem o provável comportamento de uma 
empresa em uma determinada situação. 

Estratégia Atributos intangíveis de uma empresa, difíceis de serem imitados, 
adquiridos ou substituídos pela concorrência e, assim, criam barreiras de 
acesso que lhe trazem vantagens competitivas sustentáveis. 

Contabilidade Um dos vários atributos intangíveis que são difíceis de mensurar mas criam 
valor para as empresas. 

Marketing Associações corporativas que os indivíduos fazem ao nome da empresa. 
Comunicação Sinais derivados dos relacionamentos que a empresa desenvolve com seus 

diversos públicos. 
Teoria das 
Organizações 

Representações cognitivas de uma empresa, desenvolvidas à medida em 
que os stakeholders compreendem as atividades da empresa. 

Sociologia Construções sociais derivadas das relações que as empresa estabelecem 
com seus stakeholders no ambiente institucional e de onde derivam os 
rankings de reputação. 

 

Quadro 2: Definições multi-disciplinares de reputação corporativa (Fombrun, Gardberg, Sever, 2000) 

Fonte: Fombrun, Gardberg, Sever, 2000 
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empresariais são exemplos da escola avaliativa, normalmente representados por publicações 

como as “500 Maiores e Melhores” da revista Exame ou “As Empresas Mais Admiradas do 

Brasil” publicado, em 2006, pela revista Época. Já as escolas das impressões e a relacional 

baseiam-se nas evidências de que a associação emocional dos stakeholders com a empresa 

influencia seu desempenho no longo prazo. Nesta área incluem-se os estudos organizacionais 

e mercadológicos. Os principais stakeholders são grupos como empregados, consumidores e 

comunidade e termos como imagem, identidade e personalidade são comumente utilizados em 

seus estudos (CHUN, 2005). O vínculo com as empresas estabelece outra diferença 

importante das duas primeiras com a relacional. Esta escola procura entender a reputação 

estudando a distância entre a percepção dos stakeholders internos (empregados, gerentes) e a 

dos externos (clientes, acionistas, fornecedores etc.). Assim, aceita a concepção de que há 

uma forte ligação entre imagem, identidade e cultura (HATCH, SCHULTZ, 2001) na 

formação da reputação empresarial e de que esta é formada pelo alinhamento de três 

elementos-chave: “como a empresa é vista” (imagem), “como a empresa realmente é” 

(identidade/cultura) e “como a empresa diz ser” (identidade desejada/visão) (DAVIES, 

MILES, 1998, apud CHUN, 2005).  

Fombrun, Shanley (1990) mostram ainda que a reputação deriva da percepção de sinais 

originados das organizações, monitorados e divulgados pela mídia ou por outras fontes que as 

acompanham e pode ser alvo de uma ávida disputa. A soma das interpretações individuais e 

coletivas destes sinais posiciona a reputação de cada empresa frente a um leque de 

concorrentes que lutam pelo reconhecimento social. A corrida pela melhor colocação ocorre 

em, pelo menos, duas direções. Em uma, a integração da empresa no tecido social é facilitada 

pela manutenção de uma carteira de ações de cidadania corporativa, que acaba por fortalecer 

os laços com seu corpo de empregados e com a comunidade que a acolhe. De outro lado, as 

mesmas ações ajudam a acumular um estoque de boa vontade junto a outros públicos de 

interesse, redundando em benefícios advindos das possibilidades de negociar relações mais 

vantajosas com fornecedores e governo, cobrar preços premium por seus produtos e serviços e 

reduzir o custo de capital (FOMBRUN, GARDBERG, BARNETT, 2000), o que leva, ainda, a 

um incremento do valor de mercado da empresa (FERREIRA, 2006). Estes movimentos 

acabam por gerar uma norma que restringe ou incentiva ações dos gestores, dependendo do 

valor que atribuem à reputação da empresa e da necessidade de protegê-la (FOMBRUN, 

SHANLEY, 1990).  

Hörner (2002) apresenta um reforço à tese da competição quando mostra que, em grande 

medida, esta acontece no campo da reputação e na busca da boa vontade dos consumidores. A 
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reputação se torna um valioso patrimônio especialmente quando a satisfação, com a qualidade 

de bens e serviços, somente pode verificada após a compra e o consumo. Normalmente, as 

empresas despendem grandes esforços quando percebem que é melhor construir e manter uma 

reputação de excelência do que auferir vantagens débeis e temporárias sobre seus clientes. 

Entretanto, este raciocínio encontra três obstáculos. Primeiro, para o consumidor pode ser 

dispendioso abandonar um fornecedor por uma entrega de má qualidade que pode ter sido 

apenas episódica. Segundo, em um ambiente competitivo, dificilmente os lucros seriam 

reduzidos a zero mesmo para uma empresa com reputação negativa. E, terceiro, mas talvez o 

mais forte, é que, considerando uma situação de monopólio, firmas que realizam grandes 

dispêndios em busca da boa reputação não alcançam o equilíbrio com seus resultados.  

Hörner (2002), quando observa a existência de um jogo entre empresas e consumidores, 

propõe um modelo em que, apesar dos obstáculos acima, a competição incentiva a busca de 

uma reputação de excelência. Em um dado período, o preço pago por produtos ou serviços 

reflete a expectativa de qualidade do consumidor, a qual aumenta com o esforço de uma 

empresa em atendê-la. Entretanto, existem empresas que não realizam este esforço. Se o 

consumidor não percebe esta diferença, acaba se expondo a problemas. Por outro lado, os 

preços e o perfil de clientes de cada concorrente também são observados. Se, no cômputo 

geral, a qualidade esperada não é obtida o consumidor sabe que pode trocar de fornecedor a 

qualquer momento. 

 Em outras palavras, numa situação de equilíbrio, em que a rentabilidade de uma empresa 

aumenta segundo crescem seus esforços em não decepcionar as expectativas dos 

consumidores, chega-se a um ponto em que o empenho da organização deixa de fazer 

diferença. Como a qualidade média de seus produtos convergirá, sempre, para a expectativa 

dos clientes, estes passam a percebê-la como uma empresa de alta competência, imune a 

problemas que, quando acontecem, são atribuídas as meras contingências. Evidentemente, 

esta empresa tenderá a reduzir seus esforços. Entretanto, em um ambiente competitivo, não 

monopolístico, em que várias empresas estão em busca das mesmas percepções – ou 

reputações – positivas, a que realiza esforços contínuos consegue alcançá-las. Como diz 

Hörner (2002, p. 645), “como qualquer consumidor pode quebrar, a qualquer momento, sua 

relação com uma empresa e preferir outra, o que importa não é quanto uma firma acha que é 

competente, mas, sim, se ela é vista como melhor que suas rivais”. Este poder da reputação, 

endógeno à competição, limita e controla as atividades das empresas, numa relação direta com 

o que já expuseram Fombrun, Shanley (1990).  
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Esta condição, entretanto, tem a possibilidade de desaparecer se as empresas não 

cobrarem preços adequados às suas reputações. Existe o risco de que um competidor busque 

maior rentabilidade com um decréscimo de seu preço, tentando sobrepujar sua pior reputação 

ou, ainda, buscando consumidores que, normalmente, estariam fora de seu segmento. Mesmo 

assim, este movimento será rejeitado se for enxergado como motor de uma menor aplicação 

de recursos no incremento ou na manutenção de sua reputação. O importante é perceber que a 

preservação da base de clientes é o que assegura a compreensão de que tal movimento de 

preços não intervirá na excelência ou não será uma tentativa artificial de se aproximar de 

concorrentes mais bem posicionados (HÖRNER, 2002). 

Neste ponto, em que começam a convergir às leituras sociais das organizações, 

representadas por elementos como imagem, identidade e reputação, e seus efeitos no 

reconhecimento das empresas, convém introduzir a relação entre reputação e atitude, esta 

vista como uma avaliação geral de produtos e serviços e bastante utilizada nos estudos de 

comportamento do consumidor. As influências das racionalizações e dos sentimentos dos 

consumidores moldam suas atitudes e, estas, suas intenções comportamentais, que  se dirigem 

às empresas ou marcas integrantes de seu conjunto de consideração ou, em outras palavras, do 

campo reputacional (Engel et al., 2000; Sheth et al., 2001; Solomon, 2002; Karsaklian, 2004).  

 

4.4.3 Reputação e atitude 

 

 

Bromley (2003) propõe uma visão sustentada pela psicologia e relaciona reputação com as 

diferentes formas com que diferentes grupos de interesse, ou stakeholders, percebem as 

organizações. Como cada um destes grupos é composto por indivíduos, apresentam 

internamente um espectro bastante disperso de atitudes em relação a empresas, produtos, 

serviços. Apesar disto, há lugar para percepções comuns que podem, de certa forma, serem 

consideradas em seu conjunto, desde que compartilhadas pela maioria de seus membros. 

Entretanto, continua o autor, “não se pode esquecer que existem diferenças entre grupos de 

interesse, que apresentam diferentes experiências e demandas e, assim, criam representações e 

avaliações distintas de uma firma” (BROMLEY, 2003, p 69). Assim, conclui, uma empresa 

pode ter várias reputações, dependendo das percepções de seus diversos grupos de interesse. 
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Esta visão remete à questão, já apresentada, da disputa pela melhor reputação, que 

acontece em um espaço mental coletivo, o ambiente em que as empresas se apresentam e são 

reconhecidas. Aqui, é interessante introduzir o conceito de espaço reputacional
15

: 

 

O termo “espaço reputacional” é uma metáfora de toda a estrutura das 

representações mentais coletivas dos grupos de interesse relevantes pelos quais 

as empresas competem em um ambiente, particularmente consumidores, 

fornecedores e investidores. O espaço reputacional ocupado por uma empresa 

corresponde às atitudes que os diversos grupos de interesse desenvolvem a partir 

dos seus atributos, de seus produtos e serviços. (BROMLEY, 2003, p 70) 

Esta mesma visão introduz uma construção largamente utilizada nos compêndios de 

comportamento do consumidor e claramente citada por Bromley: a atitude. Definida como 

uma avaliação geral e duradoura de uma marca, produto, serviço, empresa, instituição etc., a 

atitude possui um componente cognitivo, que é a crença de uma pessoa sobre o objeto 

avaliado, e um componente afetivo, os sentimentos sobre o mesmo objeto. Assumida uma 

atitude, positiva ou negativa, gera-se uma intenção comportamental, que poderá resultar no 

comportamento propriamente dito, favorável ou não ao objeto (Engel et al., 2000). Katz (apud 

Sheth et al., 2001; Solomon, 2002; Karsaklian, 2004) desenvolveu uma teoria funcional das 

atitudes em que, com uma abordagem pragmática, explica as funções das atitudes como 

facilitadoras do comportamento social: 

 Função utilitária: relaciona-se com os princípios de recompensa e punição. Uma 

atitude favorável ou desfavorável é desenvolvida em relação a um objeto na 

medida em que este poderá proporcionar prazer ou dor (SOLOMON, 2002). 

 Função expressiva de valor: exprimem os valores centrais da pessoa. Assim, as 

atitudes são desenvolvidas de acordo com a identidade pessoal ou social do sujeito, 

ou seja, o conjunto de suas atividades, interesses e opiniões, suas posições frente 

às questões morais e éticas, enfim as “crenças do indivíduo sobre a vida e o 

comportamento aceitável” (ENGEL et al., 2000, p. 289-290). 

 Função defensiva do ego: protegem os indivíduos de ameaças externas ou de 

sentimentos internos. As atitudes são desenvolvidas na medida em que sentem 

necessidade de se proteger de estímulos incongruentes com seus valores e auto-

imagem (KARSAKLIAN, 2004). 
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 Termo criado a partir da tradução livre do inglês reputational. 
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 Função de conhecimento: reflete a necessidade de reorganizar, estruturar ou dar 

significado a estímulos ambíguos ou novos, que trazem alguma inconsistência. Os 

elementos são reorganizados ou modificados, originando um objeto coerente 

(KARSAKLIAN, 2004, SOLOMON, 2002).  

As atitudes geram uma intenção comportamental, que pode ser vista como um dos 

desdobramentos do componente conativo do processo de decisão do consumidor. 

4.4.4 Reputação corporativa e o valor das empresas: o papel da responsabilidade social 

 

 

Há uma crescente discussão em busca de uma relação clara entre o posicionamento social 

e o valor financeiro das empresas. Em uma evidente transformação no ambiente empresarial, 

atributos considerados fontes de diferenciação, como atendimento, qualidade e preço hoje são 

vistos como a oferta mínima e obrigatória para a sobrevivência. Ashley et al (2002, apud 

Ferreira, 2006) mostram que o consumidor valoriza, cada vez com maior freqüência, as 

posturas éticas dos fabricantes ou fornecedores dos quais compra produtos ou serviços. 

Conseqüentemente, a busca da boa reputação tem sido vista como uma opção estratégica para 

aumento de lucros e desenvolvimento empresarial.  

Uma das formas de ação empresarial observada pelos stakeholders como capaz de 

interferir e potencializar uma relação de produção e consumo, a responsabilidade social é um 

diferencial em relação à sociedade, que exige e cobra transparência, comportamento ético e 

comprometimento social e ambiental das empresas. Em conseqüência, novos paradigmas de 

gestão que considerem, além de sua viabilidade, a sustentabilidade, tornam-se fundamentais 

para a sobrevivência dos negócios. Em busca de vantagens como melhor acesso ao capital, 

ganhos em participação de mercado, redução nos prêmios de seguros e nas taxas de juros, 

melhoria da imagem institucional, aumento de vendas e incremento da qualidade do 

relacionamento com os empregados, estratégias de longo prazo pró-responsabilidade social 

têm sido implementadas e suplantam em eficiência, mas também em complexidade, os 

conceitos de filantropia e assistencialismo como foco das ações sociais (FERREIRA, 2006). 

O que autor quer mostrar é que são inevitáveis a adoção e assimilação do conceito de 

responsabilidade social corporativa (RSC). Entretanto, apesar de todas as evidências positivas 

de sua adoção, um importante debate continua em curso: como quantificar seus benefícios. 

Até para seus mais ferrenhos defensores, seus benefícios não são facilmente visíveis, mas 
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alguns exemplos de uma relação positiva entre a consciência sócio-ambiental de uma empresa 

e seu desempenho financeiro mostram sua importância. 

 Dados do balanço social são utilizados em conjunto com as demonstrações financeiras 

por analistas de investimentos para avaliar os preços das ações de uma empresa. 

 Demonstrações de RSC estão sendo exigidas pelos maiores fundos de pensão do 

mundo, na qualidade de investidores institucionais, bem como pelos principais fundos 

brasileiros. 

 Empresas como O Boticário e Natura, no Brasil, tiveram seu valor de mercado afetado 

positivamente por suas ações de RSC, enquanto que empresas como a Nike e a Enrom, 

tiveram efeitos negativos por não praticarem a ética e a transparência nos negócios. 

 Através de pesquisa realizada no 2° semestre de 2001, a regional paulista da 

Associação Brasileira de Analistas do Mercado de Capitais verificou que 84% dos 

analistas entrevistados levam em conta as atividades de RSC das empresas em suas 

avaliações. Para 85%, a contextualização social de processos de produção e das 

relações com os empregados e suas famílias é relevante na análise da companhia. 79% 

acham que uma informação ou fato de natureza social pode alterar o preço dos papéis 

de uma empresa. 

 Na vertente ambiental da RSC, Reis (2002, apud FERREIRA, 2006), em estudo de 

caso com dados da Fiat, verificou evidências de que o desempenho ambiental tem alta 

correlação com o financeiro através da redução de custos propiciada pela utilização de 

um sistema de gerenciamento ambiental (SGE). O autor observa que os resultados 

advindos da utilização de um SGE podem ser investidos em futuros melhoramentos, 

evitando, assim, que os investimentos na área seja vistos como custos agregados à 

estrutura operacional da empresa.  

 Fundos de investimentos que operam através do conceito de investimentos 

socialmente responsáveis (SRI) existem há mais de duas décadas nos Estados Unidos 

e há mais de uma na Europa e Japão. No Brasil, o Banco ABN-Amro lançou o Fundo 

Ethical em 2001, composto por empresas com ações negociadas nas Bolsas de Valores 

brasileiras, que apresentem os padrões de desempenho econômico-financeiros 

adequados à administração do fundo, adotem práticas de governança corporativa e de 

responsabilidade social e ambiental (FUNDO ETHICAL, 2006a) analisadas por um 

conselho formado por membros experientes nestas questões e não pertençam a setores 

produtivos considerados, de alguma forma, nocivos à sociedade (fumo, bebidas 
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alcoólicas, energia nuclear, armas e munições, pornografia e jogos de azar). Em uma 

comparação que mostra a força destes investimentos, em 36 meses, o Fundo Ethical II 

obteve uma rentabilidade de 235,65%, contra 235,25% do Ibovespa médio (AAAM, 

2006).  

 Na mesma linha, o Unibanco lançou o Fundo de Investimento Social que, embora não 

administre uma carteira de empresas éticas, beneficia financeiramente projetos sociais 

escolhidos por um comitê de integrado por representantes da sociedade com larga 

experiência na área social. Para formar o montante, os cotistas doam uma parcela de 

seus rendimentos no dia do resgate das cotas ou nos meses de maio e novembro de 

cada ano. De acordo com a modalidade da aplicação, o cálculo do valor representa 1% 

do saldo total de cada cotista ou a diferença entre o rendimento do fundo e o valor da 

TR do primeiro dia do mês, acrescido de 0,5% de juros ao mês (UNIBANCO 

PRIVATE SOCIAL, 2006). 

 Desde 2001 a Bovespa calcula o ICG – Índice de Ações com Governança Corporativa 

Diferenciada, formado por empresas com ações negociadas no Novo Mercado
16

, 

classificadas nos níveis 1 e 2 de governança corporativa
17

. Entre 2001, quando foi 

lançado, e 2005, o IGC teve uma variação acumulada de 265,81%, contra 236,80% do 

Ibovespa médio (BOVESPA, 2006).  

 

Os exemplos acima mostram uma valorização de empresas com práticas de RSC pelo 

mercado de ações. Mas, ainda no caminho de mostrar a relação entre postura social e 

valorização das empresas, é necessário listar alguns índices que procuram medir o 

desempenho social através de diversas fontes de dados, como questionários próprios, jornais e 

bases de órgãos governamentais. Alberton (2003), em tese de Doutorado em Engenharia de 

Produção, apresentada à Universidade Federal de Santa Catarina, relaciona algumas destas 

medidas
18

: 

 Council on Economic Piorities (CEP), que estabelece um ranking de eficiência em 

controle de poluição em 24 empresas do setor de papel e celulose. 

 Toxic Release Inventory (TRI), utilizado pela EPA (Environment Protection 

Agency) como uma ferramenta de controle da poluição a partir de informações 

                                            
16 Empresas que se comprometam com práticas de governança corporativa adicionais às exigidas por lei. 
17 Classificação, pela Bovespa, das empresas por ações de governança corporativa praticadas: no nível 2 são classificadas as 

que, além das práticas do nível 1, atuam no sentido de preservar os direitos dos acionistas minoritários. 
18 As definições dos índices foram aqui atualizadas através de consulta a seus sites na Internet ou a outros documentos que os 

descrevem. 
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coletadas em indústrias químicas e disponibilizadas para as comunidades que as 

sediam (Toxics Release Inventory Program, 2006). 

 Índice KLD, desenvolvido pela Kinder, Lyndenberg, Domini, Co., Inc., que mensura 

as relações sociais da empresa em oito parâmetros: responsabilidade sobre produtos, 

relações com a comunidade, proteção ambiental, questões das mulheres e minorias, 

relações com empregados, envolvimentos com a força nuclear, geração de receitas 

com a produção de armas e envolvimento com a África do Sul
19

. 

 Fortune Reputation Survey, ranking publicado anualmente pela revista Fortune, com 

as 300 empresas mais admiradas dos Estados Unidos, montado através da avaliação, 

por executivos das 10 maiores empresas de cada setor pesquisado, de oito indicadores: 

qualidade do gerenciamento, qualidade dos produtos, capacidade de inovação, valor 

dos investimentos de longo prazo, saúde financeira, capacidade de atrair e manter 

pessoas de talento, responsabilidade com a comunidade e com o meio ambiente e bom 

uso dos ativos da empresa (ARRUDA, NAVRAN, 2000; FORTUNE DATASTORE, 

2006). 

 

 

4.5 Os indicadores de responsabilidade social corporativa 

 

 

4.5.1 Uma visão brasileira: o Instituto Ethos e o Instituto Akatu 

 

 

Desde que a RSC se tornou um importante tema de gestão, uma questão se coloca: como 

medi-la. No Brasil, várias instituições dedicam-se ao tema.  O Instituto Ethos é uma 

organização não-governamental criada por empresários brasileiros em 1998 para promover os 

princípios de gestão socialmente responsável nas empresas sediadas no país. Sua metodologia 

de trabalho inclui a oferta de um conjunto de indicadores que, respondidos pela empresa, 

avaliam o nível das práticas de sua prática de RSC.   

                                            
19 Atualmente, a KLD Researchs and Analytics, Inc. oferece o KLD Select Social Index que avalia a performance social e 

ambiental de empresas através de seis dimensões: relações com a comunidade, diversidade, relações com empregados, 

direitos humanos, qualidade e segurança dos produtos, meio-ambiente e governança corporativa. A instituição privada 

divulga mais três índices: o Domini 400, o KLD Global Climate 100, o KLD Broad Market Social e o KLD Large Cap Social 

(KLD Indexes, 2006). 
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Por outro lado o Instituto Akatu, organização não-governamental fundada em 2001 no 

âmbito do Instituto Ethos, trabalha com o objetivo de despertar a sociedade para o consumo 

consciente. 

 

4.5.2 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social 

 

 

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social conseguiram estabelecer uma referência 

de práticas de cidadania corporativa para as empresas nacionais. Embora não gere nenhuma 

classificação por qualidade, intensidade de prática ou qualquer outro critério, o instituto 

oferece um grupo de benchmark formado pelas empresas que obtiveram as 10 melhores notas 

gerais para que as demais participantes tenham um padrão ao qual se comparar. Apesar de 

bastante abrangentes, faltam-lhes a perspectiva dos stakeholders externos (comunidade, 

fornecedores etc), pois trata-se de um levantamento, respondido internamente, das ações 

realizadas ou não pela empresa em relação a seus públicos e suas obrigações, de acordo com 

os parâmetros de responsabilidade social propostos pelo instituto (INSTITUTO ETHOS, 

2006). 

Estes indicadores são agrupados em 7 dimensões: 

 valores, transparência e governança; 

 público interno; 

 meio ambiente; 

 fornecedores; 

 consumidores e clientes; 

 comunidade; 

 governo e sociedade. 

 

O questionário vem sendo aplicado desde 2000 e, a cada ano, introduz modificações com 

a intenção de aperfeiçoamento. Segundo apresentação disponível no website
20

 do Instituto 

Ethos, sua elaboração partiu de uma revisão literária sobre RSC, de onde foram retirados os 

tópicos que geraram os indicadores. Estes, por sua vez, dentro de cada dimensão, assumem 

uma estrutura que procura determinar em que estágio está a empresa na prática de cada um, 

procura indicar, objetivamente, quais são as práticas assumidas e pede dados quantitativos 

principalmente com a finalidade de permitir um acompanhamento dos resultados práticos da 

implantação de cada tema. 

                                            
20

 http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores 
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Uma de suas evoluções sugere critérios adicionais voltados para alguns setores da 

economia, dentre os quais encontra-se o de mineração, com questões, dentro de cada 

dimensão, que refletem as particularidades desta indústria (INSTITUTO ETHOS, 2006). 

 

 

4.5.3 Instituto Akatu 

 
 

Promove regularmente levantamentos junto ao consumidor brasileiro tanto para avaliar 

suas práticas de consumo consciente, quanto para entender como estas práticas influem no 

processo de decisão de compra. Uma de suas linhas de pesquisa, desenvolvida com o Instituto 

Ethos, representa a etapa brasileira do Corporate Social Responsibility – Global Public 

Opinion on the Changing Role Of Companies, um estudo internacional conduzido desde 

2000
21

 por instituições de origem canadense que busca monitorar disseminação do conceito 

de responsabilidade social corporativa em 20 países e a visão que os consumidores têm sobre 

o papel das empresas na sociedade.  

Outra linha procurou, desde 2003, traçar o perfil do consumidor consciente brasileiro e 

suas expectativas em relação às ações empresariais. A primeira etapa da pesquisa, divulgada 

em 2004, incluiu um levantamento quantitativo realizado com empresas e consumidores. O 

questionário respondido pelas empresas utilizou os Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social acrescidos de itens que derivados de outros trabalhos do Instituto Akatu e cobriu as 

seguintes áreas temáticas (Instituto Akatu, 2004a): 

 Valores e transparência, abordando as posturas éticas da empresa, sua missão, a 

disposição para ouvir reclamações e políticas contra comunicação preconceituosa. 

 Público interno, abordando o desenvolvimento do público interno, a abertura para 

negociações, a redução das diferenças salariais, oferta de oportunidades a minorias 

populacionais, incentivo ao trabalho voluntário, regras contra o assédio sexual e 

política de benefícios. 

 Meio ambiente, abordando utilização de recursos naturais, de energia, controle do 

impacto ambiental. 

 Fornecedores, abordando a utilização de fornecedores da comunidade, seleção de 

fornecedores éticos e combate ao trabalho infantil. 

                                            
21

 Em 2000, a pesquisa brasileira foi conduzida pelo Instituto Ethos e jornal Valor Econômico. 
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 Consumidores e clientes, abordando o fornecimento voluntário de notas fiscais, 

garantia de sigilo dos dados e informações de venda, orientações gerais sobre uso e 

descarte dos produtos e relacionamento pós-venda. 

 Comunidade, abordando o apoio a projetos da comunidade próxima e a abertura e 

manutenção de canais de comunicação. 

 Governo e política, abordando o combate à corrupção, a transparência em 

campanhas eleitorais e a utilização de programas e subsídios governamentais. 

 

Já o questionário aplicado aos consumidores foi construído e validado a partir de uma 

revisão de pesquisas realizadas anteriormente pelo Instituto Akatu. A seguir, em workshops 

com especialistas, discutiu-se e selecionaram-se os itens de pesquisa que, submetidos a uma 

pesquisa-piloto, foram reduzidos a um grupo indicadores que pudessem expressar o 

entendimento das populações-alvo sobre os temas pesquisados. O estudo principal foi 

realizado no mês de novembro de 2003, com 1.000 entrevistas em nove regiões 

metropolitanas e duas capitais brasileiras. Os entrevistados responderam sobre os seguintes 

temas, originários das etapas de elaboração do instrumento (Instituto Akatu, 2004b): 

 Principais problemas brasileiros, classificados por graus de importância a partir de 

uma lista de temas relativos a direitos humanos, educação, segurança, saúde, 

economia, meio ambiente e cidadania. 

 Disseminação de valores na população, a partir da expressão de 

concordância/discordância com uma série de afirmações, utilizando-se uma escala 

de Likert
22

. 

 Comportamentos, avaliando a frequência com exerciam determinado 

comportamento relativo a temas de consumo consciente. 

 Avaliação das empresas, em que os entrevistados avaliaram uma lista de 

comportamentos empresariais, relativos a RSC, na medida em que estes 

estimulavam ou não o consumo de produtos da empresa. Os itens avaliados dizem 

respeito às oportunidades de trabalho que a empresa dá a minorias, ao respeito 

com que trata grupos populacionais diferenciados em sua comunicação, à 

colaboração com a comunidade em saúde e educação, às suas práticas ambientais, 

ao relacionamento com políticos e com o poder público, ao cumprimento de 

                                            
22

 A Escala de Lkert é uma escala de 5 pontos que mede o grau de concordância do entrevistado com uma 
afirmação: 1- discordo totalmente; 2- discordo; 3- não concordo, nem discordo; 4- concordo; 5- concordo 
totalmente (Malhotra, 2000). 
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obrigações legais e fiscais, à participação em campanhas educativas e de cunho 

social e à imposição de limites comportamentais e éticos as ações voltadas para 

manutenção ou aumento da rentabilidade da empresa, dentre outros. Esta escala é 

de particular importância para esta dissertação já que é uma das alternativas que dá 

à população a oportunidade de avaliar uma empresa a partir da percepção de suas 

práticas de responsabilidade social, criando um olhar externo, contrapondo-se aos 

instrumentos auto-aplicáveis, preenchíveis pela equipe da organização. 

 

Em 2005, relatando a segunda etapa do trabalho, o Instituto Akatu apresentou os 

resultados de uma pesquisa que procurou “diferenciar as práticas de responsabilidade 

social empresarial”
23

 conforme a visão do consumidor” (Instituto Akatu, 2005, p 14). 

Através da investigação junto a um estrato populacional de consumidores que, na pesquisa 

anterior da série, foi visto como mais atento aos efeitos de suas decisões de compra no 

desenvolvimento, na sustentabilidade, no meio ambiente e na justiça social, cada uma das 

práticas elencadas nas Referências Akatu-Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

foram avaliadas pelo seu grau de importância como indicadora do comprometimento e da 

atuação da empresa no campo da RSC (Instituto Akatu, 2005). Estas referências foram 

construídas através de um processo similar ao das pesquisas relatadas. Um trabalho interno de 

revisão dos conteúdos já dominados pelos institutos Akatu e Ethos, além de outras instituições 

de pesquisa
24

, listou cerca de 300 temas, ações, práticas e comportamentos empresariais de 

RSC. Ainda internamente, foi realizado um trabalho de depuração, reduzindo a lista para 

cerca de 100 atributos. Como o objetivo era avaliar a medida de sua importância para indicar 

a percepção do comprometimento de  uma empresa com RSC, o que seria feito com 

atribuições de graus entre 0 e 10 para cada indicador, tornou-se necessária mais uma redução, 

procurando uma maior consistência para a medição. Esta formulação foi apresentada, então, a 

um grupo de especialistas que, em um workshop, propuseram uma redução final para 60 

indicadores, agrupados em 17 temas, também importantes para este trabalho, na medida em 

que representam um avanço metodológico na busca de instrumentos que, do ponto de vista da 

população, avaliem e classifiquem as empresas segundo seu amadurecimento no âmbito da 

RSC (INSTITUTO AKATU, 2005):  

 Princípios e normas de conduta, que aborda o campo da ética e dos valores. 

                                            
23

 Negrito do original 
24

 Foi utilizado, também, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos da Sustentabilidade da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. 
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 Transparência para a sociedade, que aborda a manutenção de canais de 

comunicação abertos com os stakeholders. 

 Participação e diálogo com os empregados, divulgação de informações sobre a 

empresa, predisposição para negociações e diálogo com associações de classe.  

 Promoção da inclusão social como empregadora, abarca questões relativas à 

contratação, manutenção e promoção igualitária de empregados e ao assédio 

sexual. 

 Atenção aos empregados, que trata das questões de remuneração, qualificação e 

benefícios para os empregados e suas famílias. 

 Relações de emprego justas, abordando o trabalho infantil, a terceirização e a 

participação nos lucros. 

 Cuidado com o meio ambiente: campanhas e ações voltadas à qualidade ambiental. 

 Gerenciamento do impacto ambiental, trata das questões dos resíduos, utilização 

de energia e recursos naturais, certificações etc. 

 Parceria com fornecedores: relações justas e de longo prazo com fornecedores, 

além de programa de qualificação e apoio a fornecedores locais. 

 Seleção e avaliação de fornecedores: inclusão de critérios éticos e de RSC na 

seleção de fornecedores. 

 Responsabilidade na relação com  o consumidor, que trata do atendimento, solução 

de problemas, disponibilidade de informações sobre o produto, redução de riscos  

operacionais e ambientais na utilização. 

 Comunicação com o consumidor e propaganda: adoção dos princípios éticos na 

propaganda e sigilo sobre dados de clientes. 

 Relações com a comunidade próxima: apoio a projetos da comunidade e estudo 

dos impactos causados pela atividade da empresa. 

 Contribuição para a sociedade em geral: desenvolvimento de projetos sociais, 

apoio financeiro, material e humano a iniciativas da sociedade, colaboração com 

organizações sociais e com outras empresas em trabalhos neste campo. 

 Transparência política: regras claras e divulgadas par apoio a campanhas políticas. 

 Práticas anticorrupção: regras para punição a práticas e empregados corruptos, e 

para a utilização de incentivos fiscais. 

 Liderança social: participação em atividades que incentivem atividades 

governamentais ou privadas em torno de propostas de interesse público. 
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Esta última forma da escala servirá como base conceitual para a construção do 

instrumento de coleta dos dados necessários à avaliação do objeto de estudo da pesquisa que 

será realizada para prover fundamentação empírica a este trabalho no que tange às ações de 

responsabilidade social corporativa. No capítulo que apresenta a metodologia utilizada na 

pesquisa encontra um quadro que demonstra a operacionalização dos construtos investigados. 
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5 OBJETO DE ESTUDO: O SETOR DE MINERAÇÃO E A MBR 

 

 

Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Industrial, Minas Gerais tem, na 

mineração, e na indústria de transformação a ele vinculada, um dos mais importantes setores 

de sua economia. O Estado é responsável por 76% do minério de ferro nacional, 56% do ferro 

gusa, 55% das ferroligas, 39% do de aço, 11% do alumínio, somente para citar alguns 

exemplos de produtos do setor. 

O Estado situa-se em uma região repleta de monumentos naturais, de recursos hídricos e 

de reservas florestais. A indústria extrativa, tanto no seu lado mineral, quanto no florestal, tem 

um grande potencial de agressão ao meio ambiente e de interferência na qualidade de vida das 

comunidades que sediam suas reservas e plantas industriais que, pela natureza de suas 

atividades, localizam-se justamente em áreas onde são mais críticos os esforços para a 

preservação ambiental. Forma-se, então, um potencial contencioso, onde a boa gestão social e 

ambiental pode influenciar positivamente a formação da imagem institucional e significar a 

diferença entre a prosperidade e o definhamento das indústrias de base extrativa. 

 

 

5.1 Unidade de análise: MBR – Minerações Brasileiras Reunidas 

 

 

A empresa MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, com sede em Nova Lima, cidade 

vizinha de Belo Horizonte, é um dos maiores conglomerados do setor. Suas atividades 

começaram na década de 40, na Mina do Pico, situada na cidade mineira de Itabirito. Já na 

década de 60 entrou em operação a Instalação de Tratamento do Mutuca, na cidade de Nova 

Lima – MG. Nesse local foi construída a primeira planta de beneficiamento da empresa. A 

ação da mineração sobre a estrutura física e geológica dessas cidades, que estão circunscritas 

na região da Serra do Curral, gerou sérios desequilíbrios ecológicos para a região. Com o 

aumento da conscientização ambiental, a partir da década de 60, e o aumento dos estudos 

técnicos – científicos sobre o assunto, a atividade da mineradora passou a ser alvo de críticas 

da população. Na década de 70 a empresa expandiu suas atividades com a abertura da Mina 

de Águas Claras, também na cidade de Nova Lima. A partir de então as críticas se 

intensificaram, especialmente em Belo Horizonte, onde era responsabilizada pela alteração do 

perfil da Serra do Curral, principal monumento natural da cidade, conseqüência da exploração 
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desta reserva. A empresa foi, por exemplo, alvo da primeira Comissão Parlamentar de 

Inquérito realizada no âmbito da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 1975, cujo 

relatório apontou diversos problemas causados pela mineradora. Da mesma forma que várias 

outras empresas do setor, vem sofrendo questionamentos freqüentes questionamentos sobre 

suas atividades. (ALMG, 2006). 

Desde a década que se iniciou em 1990, a empresa investe em ações sociais e ambientais, 

das quais uma das mais visíveis é a manutenção da Praça de Liberdade, um dos ícones de 

Belo Horizonte e do Estado, onde investiu mais R$ 4.000,000, 00 desde a execução do 

projeto. A empresa desenvolve uma série de programas centrados no relacionamento com a 

comunidade onde, segundo declara em site na Internet, “busca conhecer a realidade das 

localidades onde suas unidades operacionais estão instaladas, levanta demandas e 

necessidades locais e, a partir disso, constrói um diálogo de mão-dupla” (MBR, 2006). 

Pela sua história junto à comunidade de Belo Horizonte e pela sua estratégia de gestão da 

reputação corporativa, a MBR foi escolhida para ser a unidade de análise deste estudo. 
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6 MODELO ESTRUTURAL 

 
 

As comunidades desfrutam o poder de influenciar as atividades das empresas 

positiva ou negativamente. Elas já demonstraram que têm condições para usar 

desse poder. Portanto, ganha outra dimensão a noção de relações comunitárias, 

termo antes utilizado em referência a um relacionamento restrito entre uma 

companhia e a comunidade local e em geral empregado de acordo com a 

disponibilidade da empresa de cooperar. GRAYSON, HODGES, 2002). 

Algumas teorias organizacionais colocam a empresa como detentora de uma concessão da 

sociedade, que pode ser retirada a qualquer momento, tanto via pressões contra consumo de 

seus produtos, quanto via pressões da opinião pública para a modificação ou o encerramento 

de suas atividades (Egri, Pinfield, 1999). Por outro lado, a ineficiência das esferas federal, 

estadual e municipal dos governos em prover o bem estar social da população traz 

expectativas de que as empresas preencham estas lacunas em alguma medida (Grayson, 

Hodges, 2002).  

Assim, temos os principais elementos para o estudo de um modelo que relacione a 

reputação das empresas às práticas de cidadania corporativa e procure avaliar em que monta 

estes construtos influenciam o comportamento da comunidade em relação à atividade que 

sedia. Assim se justifica a busca deste modelo considerando-se: 

 Que os antecendentes do modelo serão as atividades efetivamente desenvolvidas 

pelas empresas, medidas por uma escala derivada da proposta pelo Instituto Akatu 

(2005), adaptada à realidade e ao referencial da população pesquisada. 

 Que os conseqüentes serão intenções comportamentais positivas ou negativas. 

Aqui não há sentido em considerarmos relações negociais, pois os produtos das 

empresas extrativas não são vendidos diretamente ao consumidor. Restam a 

lealdade, a comunicação boca-a-boca, a disposição para reclamar a órgãos 

externos ou à própria empresa e as possibilidades de retaliação, intenções 

verificadas pelo trabalho de Zeithaml et al (1996), onde descreveram as 

conseqüência comportamentais resultantes da percepção de qualidade pelos 

clientes de empresa prestadoras de serviços. Deve-se considerar no modelo, ainda, 

a possibilidade da ausência de comportamento ou indiferença, incluída por 

julgamento do pesquisador, fundamentado em sua experiência com estudos 

comerciais voltados para avaliar as possibilidades de comportamento de 
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comunidades em relação a planos de expansão de empresas e a problemas 

ambientais provocados por atividades extrativas. 

 Como variáveis mediadoras, teremos os construtos confiança e reputação. O 

primeiro deriva do trabalho de Morgan, Hunt (1994) e o segundo dos indicadores 

utilizados por Fombrun et al (2000) para mensurar o quociente de reputação em 

diversas empresas, também descritos por Chun (2005). 

 

 

6.1 Modelo hipotético de pesquisa 

 

 

O referencial teórico consultado permite inferir relações hipotéticas que colocam a 

percepção das ações de RSC de uma empresa como antecedente da confiança que a empresa 

recebe da comunidade local e refletindo em sua reputação através da mediação da confiança. 

Estes construtos, por sua vez, geram intenções comportamentais na população, que podem ser 

positivas ou negativas, na medida em que a empresa conquiste confiança e reputação positivas 

ou negativas. A fig. 3 apresenta o modelo que procurará verificar empiricamente estas 

relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo hipotético de pesquisa 
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As hipóteses verificadas podem assim ser expressas: 

 Hipótese H1: As ações de RSC influenciam positivamente a confiança da população 

na empresa. 

 Hipótese H2: A confiança impacta positivamente na reputação da empresa junto à 

comunidade local. 

 Hipótese H3: A reputação influencia positivamente a lealdade da população em 

relação à empresa. 

 Hipótese H4: A reputação tem um impacto negativo nas reclamações a respeito da 

empresa. 

 Hipótese H5: A reputação tem um impacto negativo na indiferença da comunidade 

local em relação à empresa. 
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7 METODOLOGIA 

 
 

7.1 Fases, natureza e técnicas da pesquisa. 

 
 

A pesquisa foi realizada em duas fases, uma de caráter exploratória e, outra de caráter 

conclusivo descritivo. 

 

 

7.1.1 Fase exploratória 

 

 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2002), procura aumentar a familiaridade do 

pesquisador com o problema de pesquisa, além de ser útil para a elaboração de hipóteses e 

para a formulação de variáveis relevantes para a investigação. A estrutura da pesquisa 

exploratória é bastante flexível para que o estudo possa ser iniciado sem nenhuma 

preconcepção ou expectativa sobre os resultados (GIL, 2002; AAKER et al, 2004).  

Nesta pesquisa a fase exploratória teve caráter qualitativo e foi desenvolvida através de 

duas técnicas principais: 

 Pesquisa bibliográfica.  

 Entrevistas com especialistas das áreas de estratégia e responsabilidade social 

corporativa. 

 

 

7.1.2 Fase descritiva 

 

 

Gil (2002) descreve a pesquisa descritiva como a que procura descrever características de 

população ou fenômeno, sendo possível estabelecer relações entre as variáveis estudadas. 

Uma de suas principais características é a utilização de instrumentos padronizados para a 

coleta dos dados aplicados, como o questionário ou a observação estruturada.  

Nesta pesquisa, a fase descritiva teve caráter quantitativo, mediante a condução de um 

survey que consiste na aplicação de questionários estruturados a uma amostra grande e 
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representativa da população. A análise dos resultados utilizou técnicas estatísticas que 

permitem a generalização, para o universo de pesquisa, dos resultados obtidos na amostra 

(MALHOTRA, 2001).  

 

  

7.2 Tipo de pesquisa 

 
 

 

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é descritiva, pois visa identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda o conhecimento 

da realidade (GIL, 2002).  

 

Do ponto de vista da sua natureza a pesquisa é considerada aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(MENEZES e SILVA, 2000). 

 

Sob a forma de abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa na fase de survey. 

 

 

7.3 Operação 

 

 

7.3.1 Fase exploratória 

 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no período entre março de 2004 e agosto de 2006, 

através da consulta a textos de autores que desenvolveram trabalhos reconhecidos sobre 

estratégia, responsabilidade social, imagem corporativa, identidade corporativa, reputação 

corporativa e marketing. As entrevistas com especialistas foram realizadas em julho de 2006 e 

tiveram caráter desestruturado, sem a utilização de algum tipo de roteiro específico. Seu 

objetivo foi apreender aspectos específicos da relação entre o objeto de estudo e a população 

pesquisa que possam gerar variáveis e perguntas de pesquisa. 
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7.3.2 Fase descritiva 

 

 

A coleta dos dados foi realizada no mês de setembro de 2006, através de um questionário 

estruturado, aplicado a uma amostra da população da cidade de Belo Horizonte. A construção 

das escalas obedeceu aos achados na fase exploratória, de forma a mensurar os indicadores 

dos construtos que avaliam as ações de responsabilidade social, dos que descrevem a 

confiança que as ações de RSC do objeto de estudo despertam, dos que avaliam a percepção 

da reputação da empresa pela população-alvo e dos que descrevem as intenções 

comportamentais desta, decorrentes da reputação.  

 

 

7.4 Unidade de análise 

 

 

A unidade de análise foi a empresa Minerações Brasileiras Reunidas - MBR, uma 

mineradora situada nas vizinhanças da cidade de Belo Horizonte. 

 

 

7.5 Unidade de observação 

 

 

A unidade de observação foi constituída de moradores de Belo Horizonte selecionados 

pelos seguintes filtros: 

 Ter pelo menos 16 anos de idade. 

 Residir na cidade há, pelo menos, 3 anos. 

 Não trabalhar e não ter parentes de 1° grau que trabalhem na MBR ou na Vale do 

Rio Doce, que é sua principal acionista. 

 Declarar ter, pelo menos, algum conhecimento sobre a MBR. 
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7.6 Tratamento dos dados 

 

 

Os dados obtidos da aplicação do survey receberam tratamento estatístico através das 

seguintes técnicas e programas: 

 Exploração inicial: Análise de dados ausentes, análise de valores extremos 

(outliers) univariados e multivariados, estatística descritiva. Software: SPSS 13.0.  

 Validação de fatores: Análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória, 

Alpha de Cronbach e Validade Composta. Softwares: SPSS 13.0 e AMOS 4.0. 

 Validação do modelo estrutural: Análise de Equações Estruturais. Software: 

AMOS 4.0. 

 

 

7.7 Amostra e técnica de amostragem 

 

 

A amostra foi constituída por 306 elementos amostrais selecionados através de uma 

amostragem não-probabilística por cotas. Segundo Malhotra (2001) a amostragem por cotas, 

apesar de admitir um certo grau de julgamento na escolha do entrevistado, é a que mais se 

aproxima da amostragem probabilística convencional, desde que se utilizem controles 

adequados. Entretanto, ressalta o autor, não permite a estimação do erro amostral, embora 

tenha um relevante poder de representatividade (AAKER et al, 2004; MALHOTRA, 2001) 

Atendendo a esta exigência, a pesquisa utilizou cotas proporcionais à população de Belo 

Horizonte distribuídas a partir do cruzamento das variáveis, sexo, faixa etária e moradia nas 

regiões administrativas da Prefeitura de Belo Horizonte. Os dados de base para cálculo são 

originados do Censo 2000 do IBGE. 

 

 

7.8 Construção do questionário 

 

 

O questionário utilizado foi composto por 72 variáveis, sendo 2 variáveis filtro, 8 

variáveis categóricas e 62 variáveis continuas. As categóricas procuravam classificar os 
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entrevistados de acordo com seu grau de conhecimento sobre a MBR, com suas faixa etária, 

bairro e região de moradia em Belo Horizonte, estado civil, escolaridade, situação profissional 

e renda mensal. 

Os construtos testados junto à amostra foram compostos por 62 indicadores, expressos em 

variáveis contínuas que procuraram identificar a percepção dos entrevistados sobre as 

seguintes dimensões: responsabilidade social (quadro 3), confiança (quadro 4), reputação 

(quadro 5) e intenções comportamentais (quadro 6). As opiniões foram solicitadas a partir de 

uma escala de 11 pontos, numerados de 0 a 10 (Apêndice 1). 

 

7.8.1 Operacionalização dos construtos 

 

 

Os construtos foram operacionalizados através de revisão de Insituto Ethos (2006), 

Instituto Akatu (2005),  King (2000), Morgan e Hunt, (1984), Fombrun, Gardberg e Sever 

(2000), Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996). Os quadros 3, 4, 5 e 6 apresentam os 

indicadores que compõem cada um dos construtos utilizados no questionário. 

 

Indicadores Fonte 

RS1. A MBR paga bons salários a seus empregados 1 

RS2. A MBR tem benefícios adequados para seus empregados 1 

RS3. A MBR respeita os direitos de seus empregados 2 

RS4. A MBR se preocupa em reduzir ao máximo os problemas de meio ambiente causados por 
sua atividade 

1 

RS5. A MBR apóia ações de proteção ao meio ambiente, mesmo que não estejam ligadas à sua 
atividade 

1 

RS6. Se suas atividades causarem algum dano ao meio ambiente, a MBR age rapidamente para 
resolver o problema 

3 

RS7. A MBR se preocupa com a segurança das comunidades que estão próximas às suas 
instalações 

3 

RS8. A MBR permite que a comunidade acompanhe suas atividades 1 

RS9. A propaganda da MBR é ética 1 

RS10. A propaganda da MBR não coloca ninguém em situação vergonhosa ou constrangedora 1 

RS11. A propaganda da MBR é honesta e verdadeira 1 

RS12. A MBR se preocupa com a qualidade de vida das comunidades próximas de suas 
instalações 

 

RS13. A MBR tem programas de meio ambiente que beneficiam as comunidades próximas de 
suas instalações 

1 

RS14. A MBR tem programas de educação que beneficiam as comunidades próximas de suas 
instalações 

2 

RS15. A MBR tem programas de saúde que beneficiam as comunidades próximas de suas 
instalações 

2 

RS16. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas nas comunidades próximas às suas 
instalações 

2 
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RS17. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas de porte estadual ou nacional 2 

RS18. A MBR ajuda a conservar áreas públicas das comunidades onde atua 4 

RS19. A MBR desenvolve projetos sociais por conta própria 1 

RS20. A MBR desenvolve projetos ambientais por conta própria 1 

RS21. A MBR permite que seus empregados trabalhem em projetos sociais ou ambientais da 
comunidade local em horário comercial 

1;2 

RS22. A MBR somente apóia candidatos políticos que trabalhem com ética e seriedade 4 

RS23. A MBR não se envolve em práticas de corrupção de políticos ou funcionários públicos 3 

Quadro 3: Operacionalização do construto Responsabilidade Social 
Fontes das quais os indicadores foram adaptados: 

1- Akatu, 2005. 
2- King, 2000. 
3- Instituto Ethos, 2006. 
4- Painel de especialistas 

 

 
Indicadores 

C1. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR não cumpre as promessas que faz   

C2. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR age de forma unilateral, sem pensar na sociedade 

C3. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR toma decisões que só beneficiam a si mesma 

C4. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR altera ligeiramente os fatos divulgados em suas 
propagandas 

C5. Às vezes não se pode confiar no relacionamento da MBR com a sociedade 

C6. Pode-se confiar que a MBR faz o que é certo em seu relacionamento com a sociedade 

C7. A MBR é muito íntegra no seu relacionamento com a sociedade 

Quadro 4: Operacionalização do construto Confiança 
Fonte: Morgan e Hunt, 1984. 

 
Indicadores 

R1. Eu tenho uma boa impressão da MBR 

R2. Eu admiro e respeito a MBR 

R3. Eu confio na MBR 

R4. A MBR garante seus produtos e serviços 

R5. A MBR desenvolve produtos e serviços inovadores 

R6. A MBR oferece produtos e serviços de alta qualidade 

R7. A MBR proporciona um excelente valor para seus clientes 

R8. A MBR é líder no setor de mineração 

R9. A MBR tem uma visão muito clara de seu futuro 

R10. A MBR reconhece e aproveita as oportunidades de mercado 

R11. A MBR é bem administrada 

R12. A MBR parece ser uma boa empresa para trabalhar 

R13. A MBR parece ser uma empresa que tem bons empregados 

R14. A MBR apóia boas causas 

R15. A MBR é uma empresa ambientalmente responsável 

R16. A MBR tem um alto padrão de relacionamento com a sociedade 

R17. A MBR tem um consistente registro de lucros durante sua existência 

R18. A MBR parece ser uma empresa de baixo risco para se investir 

R19. A MBR tende a ultrapassar seus concorrentes 

R20. A MBR parece ser uma empresa com fortes perspectivas de crescimento no futuro 

Quadro 5: Operacionalização do construto Reputação 
Fonte: Fombrun, Gardberg e Sever, 2000. 
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Indicadores 
IC1. Falar coisas positivas da MBR para outras pessoas 

IC2. Recomendar a MBR para alguém que pedir minha opinião 

IC3. Encorajar outras pessoas a fazer negócios com a MBR 

IC4. Apoiar a MBR em situações de conflito com algum grupo ou organização da sociedade 

IC5. Recomendar a MBR como um bom lugar para trabalhar. 

IC5. Reclamar com outras pessoas se a MBR lhe causar algum problema, à sua cidade ou ao seu 
bairro 

IC7. Reclamar com algum órgão, como a Justiça ou a Imprensa, se a MBR lhe causar algum 
problema, à sua cidade ou ao seu bairro. 

IC8. Reclamar diretamente à MBR se esta lhe causar algum problema, à sua cidade ou ao seu bairro. 

IC9. Votar em políticos que se posicionem contra as atividades da MBR se esta lhe causar algum 
problema, à sua cidade ou ao seu bairro. 

IC10. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não tenho tempo para lidar com estes 
assuntos. 

IC11. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não costumo me envolver com este 
tipo de assunto 

IC12. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque acho que não adianta. A empresa 
sempre vai fazer o que quiser. 

Quadro 6: Operacionalização do construto Intenções Comportamentais 
Fonte: Zeithaml, Berry e Parasuraman, 1996. 

 



 

 

62 

8 RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 

8.1 Fase exploratória dos dados 

 

8.1.1 Análise de Valores Perdidos 

 
 
 

Dados perdidos apresentam-se assumindo dois padrões em uma pesquisa: dados perdidos 

ao acaso (MCA) ou dados perdidos completamente ao acaso (MCAR). No primeiro caso, seus 

valores não são generalizáveis à população enquanto que os classificados como MCAR, 

representam uma amostra verdadeiramente aleatória, reproduzindo o padrão encontrado na 

população e, assim, não introduzem tendências indesejadas nos resultados (HAIR et al, 2005; 

GARSON, 2006). 

 

 

8.1.1.1 Exame da distribuição dos valores perdidos 

 

 

O exame da distribuição dos valores perdidos é o primeiro passo para a decisão sobre o 

método mais adequado de tratamento. Hair et al (2005) sugerem a utilização de estatísticas 

descritivas. Observou-se que nenhuma das variáveis sob análise os apresenta em uma 

proporção extremamente alta, atingindo uma proporção máxima de 12,4% nas variáveis RS1 

e RS2. Por outro lado, ao se verificar sua distribuição somente entre os casos com valores 

perdidos, nota-se que 33 casos estão situados no quartil 75, apresentando entre 6 e 20 valores 

perdidos; 36 estão entre os quartis 50 e 75 e mostram entre 3 e 5 valores perdidos; 50 casos 

encontram-se abaixo do quartil 50, tendo entre 1 e 2 valores perdidos. Não parece haver um 

agrupamento padronizado de valores perdidos entre os casos, apesar de uma ligeira 

concentração em algumas variáveis. Mas o diagnóstico de aleatoriedade, proposto por Hair et 

al (2005) e Garson (2006) podem auxiliar na decisão sobre o tratamento a ser adotado. 
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8.1.1.2 Diagnóstico de aleatoriedade dos valores perdidos 

 

 

O primeiro processo sugerido por Hair et al (2005) e Garson (2006) é a análise das 

diferenças entre grupos de valores válidos e de valores perdidos, comparando as variáveis 

métricas entre si. O SPSS 13.0 o faz gerando uma tabela com o Teste T de Variâncias 

Separadas
25

, onde as linhas apresentam as variáveis métricas com pelo menos 1% de valores 

perdidos e nas colunas estão todas as variáveis métricas. Valores com significância p (2-tail) 

≤0,05 indicam correlações significativas entre as variáveis nas linhas e nas colunas e que os 

valores perdidos não estão distribuídos aleatoriamente (Garson, 2006). Apenas 217 células da 

tabela, ou 7,6%, apresentaram esta situação o que leva a suspeitar de valores MCAR. Outro 

teste que pode confirmar esta condição é o Teste MCAR de Little. Trata-se de um teste qui-

quadrado para valores perdidos completamente ao acaso, onde valores p não significativos ao 

nível de 0,05 confirmam a aleatoriedade (HAIR, 2005; GARSON, 2006). Os valores do Teste 

MCAR de Little, expostos na tabela 1, reforçam e asseguram os resultados anteriores, levando 

a concluir pela completa aleatoriedade dos valores perdidos. 

 

Tabela 1: Teste MCAR de Little 
Qui-quadrado GL Sig ≤0,05 

5764,651 5869,0 0,832 

Fonte: pesquisa realizada 

 

 

8.1.1.3 Tratamento dos valores perdidos 

 

 

 Os autores consultados (HAIR et al, 2005; GARSON, 2006) concordam que o padrão 

MCAR permite alguma liberdade na escolha do método de correção dos valores perdidos. Em 

Hair at al (2005) há um exemplo onde o método de casos completos, ou listwise, com 

eliminação de todos os casos com valores perdidos, reduz significativamente a amostra. 

Similarmente, a pesquisa que embasa este trabalho apresenta 119 casos nesta condição. 

Eliminá-los, resultará em uma amostra final de 186 respondentes, o que pode reduzir a 

precisão dos testes multivariados.  

                                            
25

 No original, em inglês: Separate Variance t Tests 
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 A atribuição de valores, para estimar a substituição dos valores perdidos, é a 

alternativa mais viável. Alguns métodos estão disponíveis e devem ser utilizados com cuidado 

porque, em alguma intensidade, todos podem introduzir inconsistências nas análises. O mais 

comumente utilizado é a substituição pela média, embora o risco de enviesar resultados seja 

grande, porque tende a inflar os índices de correlação entre as variáveis. Para auxiliar na 

decisão, solicitou-se uma análise fatorial da dimensão Responsabilidade Social com os dois 

tratamentos distintos para os valores perdidos, à procura de diferenças ou semelhanças entre 

os resultados. Uma foi solicitada com exclusão dos casos com valores perdidos e outra 

substituindo-os pela média. Com rotação varimax, eigenvalue = 1 e extração de fatores com 

carga igual ou superior a 0,4, as matrizes rotacionadas geradas foram bastantes similares, 

ambas com 4 fatores cuja análise preliminar revelou significados equivalentes. Entretanto, a 

matriz com valores substituídos pela média apresentou fatores mais diferenciados entre si, 

com um menor número de cargas cruzadas. Assim, parece ser mais adequado corrigir os 

valores perdidos por este processo, até porque conserva o tamanho original da amostra. 

 

 

8.1.2 Análise da normalidade dos dados 

 

 

Segundo Hair et al (2005, p .76), “a suposição mais fundamental em análise multivariada 

é a normalidade dos dados, a qual se refere à forma da distribuição de dados para uma 

variável métrica individual e sua correspondência com a distribuição normal”. Diferentes 

procedimentos de análise multivariada têm diferentes sensibilidades à normalidade, que se 

apresenta em três tipos: a univariada, a bivariada e a multivariada. Por enquanto será 

analisada a normalidade univariada. A multivariada será vista na seção que trata da 

modelagem de equações estruturais. 

A normalidade univariada das variáveis métricas foi examinada graficamente e através da 

comparação de estatísticas descritivas associadas à representação da normalidade. Com a 

construção de histogramas com curva normal e de gráficos de dispersão verificou-se que, a 

distribuição normal não era comum a todas as variáveis, o que levou a um procedimento de 

normalização dos dados. Garson (2006) indica que esta correção pode ser feita através de uma 

transformação inversa (1/x). Como os dados apresentaram, com exceção de alguns poucos, 

assimetrias negativas, inadequada para esta transformação, antes de realizá-la foi necessária 
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uma inversão do sinal destas assimetrias, tornando-as positivas. A figura 4 mostra alguns 

histogramas que exemplificam o efeito da normalização na distribuição dos dados. Entretanto, 

este procedimento não foi suficiente para se atingir a normalidade multivariada, como se verá 

à frente. 

 

 

8.1.3 Análise das observações atípicas 

 

As observações atípicas, ou outliers, dados que diferem claramente do restante das 

observações devem ser vistas sob a perspectiva de seu papel no contexto da análise. Não são 

necessariamente prejudiciais nem benéficas, de acordo com Hair et al (2005). O importante é 
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Fonte: pesquisa realizada 
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detectar que tipos de informação carregam e como interferem na leitura dos dados, pois 

podem ser representativas de características da amostra que não seriam descobertas se fossem 

simplesmente retiradas. Assim, deve-se resistir à sua simples eliminação.  

As observações atípicas podem ser classificadas em quatro tipos, de acordo com a razão 

de sua ocorrência. O primeiro tipo decorre de situações como falhas de codificação, 

eliminadas durante a revisão dos questionários, ou erros na digitação dos dados, evitados pela 

criação de máscaras na planilha de entrada que a limitaram apenas aos valores apropriados 

para cada campo. O segundo tipo advém de algum evento que possa ter influenciado de forma 

extraordinária a opinião dos entrevistados, o que não ocorreu durante o trabalho de campo. O 

terceiro decorre de observações inexplicáveis ou inesperadas. Sempre que dados classificados 

como outliers ocorriam nesta pesquisa, representavam avaliações nos extremos das escalas, 

que podem consistir em um conjunto válido de opiniões dentro da amostra e ser incluídos no 

quarto tipo de observações atípicas: as que devem ser consideradas e analisadas, segundo Hair 

el al (2005) e Garson (2006). Este autor aponta ainda que a transformação inversa, utilizada 

neste trabalho para refinar a normalidade dos dados, tem a propriedade de ajustar os outiers, 

incluindo-os no conjunto das observações típicas da amostra.  

Mesmo com a indicação teórica de que os dados da pesquisa, depois do tratamento de 

normalização, não devem apresentar outliers com características de serem eliminados, 

procedeu-se à sua identificação. O primeiro processo utilizado foi de natureza gráfica. Os 

gráficos de caixas
26

 (boxplots) gerados no SPSS 13.0 indicaram a existência de 65 casos que 

merecem ser examinados em face de seus efeitos na análise. A identificação multivariada, 

através da distância D
2
 de Mahalanobis, mostrou mais 37 observações não detectadas pela 

análise univariada (boxplots). 

Para avaliar os efeitos da eliminação dos casos com valores atípicos, os dados foram alvo 

de análises fatoriais exploratórias com o objetivo de verificar como se comportavam ao 

formar os construtos que alimentarão o processo de modelagem de equações estruturais. Em 

uma primeira avaliação, a análise fatorial foi conduzida com os dados da amostra completa, 

com 306 casos. Na segunda, com valores atípicos eliminados, utilizando-se a amostra de 207 

casos. Os resultados apresentaram diferenças relevantes: na amostra completa, os fatores 

revelados guardaram grande relação com a teoria. Já na amostra sem outliers, observaram-se 

                                            
26

 Os boxplots são gráficos que representam a distribuição das observações de cada variável. Consistem de 
retângulos cujos limites superiores e inferiores representam os quartis superior (75%) e inferior (25%) da 
distribuição dos dados. Destas extremidades originam-se duas retas (whiskers) que representam a distãncia 
entre à maior e à menor observações que estão a menos de 1 quartil da caixa. As observaões atípicas são as 
que estão entre 1 e 1,5 quartis de distância dos limites da caixa e são representados por pequenos círculos. 
Acima destas distâncias estão os valores extremos, representados por um asterisco (Hair et al, 2005) 
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trocas de indicadores entre os fatores do construto formado pela seção que avalia a 

responsabilidade social no questionário aplicado, prejudicando sua explicação. A dimensão 

que indica o relacionamento entre a empresa e a comunidade recebeu três indicadores que, ao 

avaliarem a propaganda da empresa, faziam parte da descrição da comunicação da empresa 

com a sociedade. Por outro lado, a dimensão que procura descrever o relacionamento com os 

empregados foi inflada com dois indicadores que, antes, compunham o relacionamento com a 

comunidade. Estas constatações, aliadas ao cuidado na eliminação das informações atípicas, 

preconizado por Hair et al (2005), sugerem que a melhor alternativa talvez seja mantê-las para 

a análise fatorial exploratória (AFE), mesmo não havendo diferenças entre os dois outros 

construtos, derivados das duas amostras. 

 

8.1.4 Análise da Linearidade 

 

 

Segundo Hair et al (2005) e Garson (2006), a linearidade é uma premissa das análises 

multivariadas. Verifica-se em Gonçalves Filho (2001) que esta suposição pode ser verificada 

através do cálculo dos coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de cada 

construto. Stevenson (1981) define a correlação de como a determinação da força do 

relacionamento entre duas variáveis, expressa por um valor r situado entre -1 e +1, de forma 

que -1 ≤ r ≤ +1. Valores neste intervalo, diferentes de 0 e significativos a 5%, indicam a 

presença de uma relação linear. Entre a grande maioria das variáveis da pesquisa foram 

encontradas relações lineares.  

 

8.1.5 Validade e confiabilidade das medidas 

 

 

8.1.5.1 Análise da Dimensionalidade dos Construtos: Análise Fatorial Exploratória 

 

 

A condução de uma análise fatorial exploratória tem, segundo Aaker et al (2004), Hair et 

al (2005) e Malhotra (2006), dois objetivos precípuos: revelar construtos latentes, derivados 

das correlações entre um conjunto de variáveis ou, simplesmente, reduzir e resumir os  dados, 
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de forma que um grande número de indicadores possa ser explicado por um grupo reduzido de 

conceitos. Na verdade, estes dois objetivos não devem ser vistos como isolados, já que o 

próprio resumo faz com que surjam dimensões ou fatores que acabam por definir os 

construtos subentendidos nos dados examinados. 

A análise fatorial aqui conduzida tem, por principal finalidade, explorar a estrutura dos 

dados, procurando identificar o melhor e mais parcimonioso conjunto de indicadores e 

identificar os significados de cada fator que, posteriormente, serão utilizados como variáveis 

endógenas na modelagem das equações estruturais que procurarão demonstrar as hipóteses de 

trabalho. 

O questionário aplicado utilizou-se de indicadores que, a partir da revisão bibliográfica, 

foram considerados componentes dos construtos reputação, com 20 indicadores, 

responsabilidade social, com 23 indicadores, confiança, com 7 indicadores, e intenções 

comportamentais com 12 indicadores. Nestes três últimos, a AFE procurará, em primeiro 

lugar, reduzir a quantidade de indicadores de cada um e, em segundo lugar, construir fatores 

que reflitam a estrutura teórica que os respaldaram. Uma ressalva deve ser feita em relação ao 

construto reputação. A escala de Fombrun, Gardberg, Sever (2000), já validada por estudos 

dos autores, é composta por 6 fatores que foram, aqui, adotados sem que passassem pelo 

processo de AFE, embora tenham sido objeto das técnicas de validação interna e convergente. 

Onde foi aplicada a analise fatorial exploratória, utilizou-se os seguintes parâmetros: 

 Extração: componentes principais, já que a intenção é procurar o menor número 

de fatores que expliquem a máxima variância dos dados (MALHOTRA, 2006). 

 Rotação: Oblíqua. Hair et al (2005, p.106), define esta rotação como a que resulta 

em “diversos fatores ou construtos teoricamente significativos”, o que coaduna 

com os objetivos da AFE aqui conduzida. 

 Número de fatores extraídos: a técnica mais comumente utilizada é a do 

autovalor ou raiz latente. O autovalor mostra a capacidade do fator explicar a 

variância de pelo menos uma variável. Assim, devem ser mantidos somente 

aqueles que têm autovalor igual ou maior que 1 (MALHOTRA, 2006). Entretanto, 

Hair et al (2005) preconizam que não se deve utilizar apenas um método nesta 

decisão. Sugere, além do autovalor, o critério a priori que parte do número de 

fatores esperado pelo pesquisador, desde que validado por estudos prévios, o e da 

percentagem de variância, que procura significância prática para os fatores, 

garantindo que sejam responsáveis por, pelo menos, 60% da variância total dos 

dados.  
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 Critério para a significância da carga fatorial: Indica a carga mínima para que 

cada fator seja considerado na análise. Hair et al  (2005) sugere dois caminhos:  

significância prática e a significância estatística. A primeira não leva em conta 

critérios matemáticos, mas a praticidade dos fatores o que é conseguido com 

fatores de carga pelo menos igual a 0,50. A significância estatística relaciona-se ao 

tamanho da amostra: quanto maior, menor a carga fatorial significativa. Para esta 

amostra, de 306 casos, a carga deveria ser de 0,35. Entretanto, optou-se pela carga 

de 0,40 que manteve as estruturas reveladas e eliminou grande parte das cargas 

cruzadas entre os fatores, facilitando a explicação do modelo. 

 

8.1.5.2  Avaliação da confiabilidade interna dos fatores 

 
 

A confiabilidade interna dos fatores diz respeito à possibilidade de que a mesma escala 

gere respostas confiáveis em diferentes oportunidades de aplicação, o que decorre da 

consistência interna entre os seus indicadores. Esta consistência interna é, avaliada pelos 

cálculos das correlações item-total (correlação do indicador com o fator de que faz parte), que 

deve ser igual ou superior a 0,50, das correlações inter-itens, que devem ser iguais ou maiores 

do que 0,30 e do índice Alpha de Cronbach que, entre 0 e 1, deve alcançar o nível mínimo de 

0,70, admitindo-se 0,60 em pesquisas exploratórias (HAIR et al, 2005). 

 

8.1.5.3 Análise da Dimensionalidade e Confiabilidade do Construto Responsabilidade 

Social 

 

Foram elaborados dois modelos baseados em parâmetros diferentes. O que se apresentou 

com maior viabilidade de explicar a estrutura dos dados gerou 4 fatores a partir de uma carga 

fatorial mínima de 0,4, autovalor igual a 1, extração de componentes principais e rotação 

oblíqua como mostra a tabela 2. A consistência interna dos fatores deve ser examinada através 

do Alpha de Cronbach que, medido em um intervalo entre 0 e 1, deve atingir pelo menos 0,70, 

admitindo-se 0,60, se a pesquisa for de caráter exploratório. Este procedimento será detalhado 

mais à frente, mas por enquanto nos indica que a variável RS3 – A MBR respeita o direito de 

seus empregados, deve ser retirada a fim de aumentar a consistência interna do Fator 3 (tabela 

2). 
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O segundo modelo, extraído com determinação a priori de 6 fatores, segundo as 

dimensões utilizadas na construção do questionário, não apresentou contribuições 

significativas e, por isto, foi abandonado. O arranjo conceitual dos fatores não se alterou em 

relação ao primeiro modelo. Apenas os fatores 1 e 4 dividiram-se para formar os fatores 5 e 6 

sem representar uma nova possibilidade de interpretação. Apesar de contribuírem para o 

aumento da explicação da variância do conjunto de dados, os dois novos fatores, possuem um 

autovalor menor do que 1: o do fator 5 é 0,924 e o do fator 6 é 0,791, mostrando que não 

explicam totalmente nenhuma das variáveis que os compõem e, conseqüentemente, podem ser 

inadequados. 

 
 

Voltando ao primeiro modelo, para Hair et al (2005) outros critérios de validade devem, 

ainda, ser observados, como a medida de adequação da amostra para análise fatorial (MSA), a 

Tabela 2: Modelo 1. Matriz padronizada de análise fatorial da dimensão responsabilidade 
social. Componentes principais, rotação oblíqua, autovalor=1 

  Fatores 

  1 2 3 4 

RS17. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas de porte estadual ou 
nacional 

0,790       

RS10. A propaganda da MBR não coloca ninguém em situação vergonhosa ou 
constrangedora 

,0776       

RS9. A propaganda da MBR é ética 0,725       

RS18. A MBR ajuda a conservar áreas públicas das comunidades onde atua 0,687       

RS16. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas nas comunidades 
próximas às suas instalações 

0,685       

RS19. A MBR desenvolve projetos sociais por conta própria 0,598       

RS11. A propaganda da MBR é honesta e verdadeira 0,516       

RS20. A MBR desenvolve projetos ambientais por conta própria 0,501       

RS2. A MBR tem benefícios adequados para seus empregados   0,809     

RS1. A MBR paga bons salários a seus empregados   0,794     

RS22. A MBR somente apóia candidatos políticos que trabalhem com ética e 
seriedade 

    0,863   

RS23. A MBR não se envolve em práticas de corrupção de políticos ou funcionários 
públicos 

    0,778   

RS21. A MBR permite que seus empregados trabalhem em projetos sociais ou 
ambientais da comunidade local em horário comercial 

    0,660   

RS7. A MBR se preocupa com a segurança das comunidades que estão próximas 
às suas instalações 

      -0,845 

RS6. Se suas atividades causarem algum dano ao meio ambiente, a MBR age 
rapidamente para resolver o problema 

      -0,763 

RS12. A MBR se preocupa com a qualidade de vida das comunidades próximas de 
suas instalações 

      -0,602 

RS8. A MBR permite que a comunidade acompanhe suas atividades       -0,575 

RS4. A MBR se preocupa em reduzir ao máximo os problemas de meio ambiente 
causados por sua atividade 

 0,419    -0,538 

RS5. A MBR apóia ações de proteção ao meio ambiente, mesmo que não estejam 
ligadas à sua atividade 

  0,431   -0,506 

RS13. A MBR tem programas de meio ambiente que beneficiam as comunidades 
próximas de suas instalações 

 0,426     -0,506 

RS15. A MBR tem programas de saúde que beneficiam as comunidades próximas 
de suas instalações 

      -0,442 

RS14. A MBR tem programas de educação que beneficiam as comunidades 
próximas de suas instalações 

      -0,441 

Fonte: pesquisa realizada 
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significância da matriz de correlação e a proporção da variância explicada pelos modelos. A 

MSA é expressa pelo teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), que resulta em um valor entre 0 e 1, 

sendo que a referência mínima aceitável é KMO>0,50. Acima de 0,60 o índice é medíocre, de 

0,70, mediano e de 0,80 é excepcional. A significância da matriz de correlação é indicada pelo 

teste de esfericidade de Bartlett, que deve ser significativo no nível 0,05. A proporção da 

variância explicada pelos fatores extraídos deve ser, como já visto acima, de pelo menos 60%. 

A tabela 3 mostra estes parâmetros para o modelo utilizado, considerando a dimensão 

Responsabilidade Social. Observe-se que, para a AFE deste construto o índice KMO 

encontra-se dentro do limite superior da classificação proposta por Hair et al (2005). 

 
Tabela 3: Parâmetros do modelo de análise fatorial da dimensão 

responsabilidade social. 
Teste KMO de adequação da amostra 0,940 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aproximado 4682,340 

Graus de liberdade 231 

Sig. 0,000 

Proporção da variância explicada pelos fatores extraídos 66,9% 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
Verificados os parâmetros estatísticos de viabilidade da análise fatorial exploratória o 

próximo passo é a discussão da praticidade dos resultados. Observa-se uma coerência entre os 

significados dos fatores gerados, possibilitando nomeá-los claramente pelos conceitos 

subentendidos: 

 Fator 1: Comunicação com a sociedade, englobando o patrocínio de atividades 

esportivas, a realização de projetos sociais, a conservação de áreas públicas e a 

propaganda da empresa. 

 Fator 2: Relação com os empregados, que compreende remuneração e benefícios. 

 Fator 3: Apoio a iniciativas éticas, que reuniu o apoio a políticos sérios e éticos, o 

repúdio à corrupção e o suporte de recursos humanos a projetos sociais e 

ambientais. 

 Fator 4: Relações com a comunidade, formado pelas variáveis que avaliam a 

preocupação da empresa com a qualidade de vida das comunidades próximas às 

suas instalações, tanto no campo ambiental, quanto no social. 

Quanto aos critérios de significâncias prática e estatística, as alternativas de análise 

parecem preenchê-los. Segundo Hair et al (2005), as cargas fatoriais de ±0,50 s representam 

pelo menos 25% da variância da variável específica explicada pelo fator. Um exame visual da 

matriz padrão da rotação oblíqua mostra que a grande maioria das cargas está acima de ±0,50 

e que existem várias cargas acima de ±0,70, que, segundo Hair et al, explicam 50% da 
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variância. É importante observar que a análise fatorial conduzida com carga de 0,50 não 

considerou as variáveis RS5, RS11, RS14 e RS15, todas conceitualmente importantes para 

este trabalho.  

Restam as medidas da consistência interna do construto. As tabelas 4, 5, 6 e 7 apresentam 

estas medidas, que indicam a validade, por este critério, de todos os fatores da dimensão 

Responsabilidade Social. 

Tabela 4: Medidas de consistência interna do Fator “Comunicação com a Sociedade” 
Alpha de Cronbach 0,913 

Menor correlação inter-itens  0,405
27

 

Correlações item-total  

RS9. A propaganda da MBR é ética 0,721 

RS10. A propaganda da MBR não coloca ninguém em situação vergonhosa ou constrangedora 0,648 

RS11. A propaganda da MBR é honesta e verdadeira 0,692 

RS16. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas nas comunidades próximas às suas instalações 0,723 

RS17. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas de porte estadual ou nacional 0,680 

RS18. A MBR ajuda a conservar áreas públicas das comunidades onde atua 0,739 

RS19. A MBR desenvolve projetos sociais por conta própria 0,768 

RS20. A MBR desenvolve projetos ambientais por conta própria 0,753 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
Tabela 5: Medidas de consistência interna do Fator “Relação com os empregados” 

Alpha de Cronbach 0,818 

Menor correlação inter-itens  0,693 

Correlações item-total  

RS1. A MBR paga bons salários a seus empregados 0,693 

RS2. A MBR tem benefícios adequados para seus empregados 0,693 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
Tabela 6: Medidas de consistência interna do fator “Apoio a iniciativas éticas” 

Alpha de Cronbach 0,784 

Menor correlação inter-itens  0,508
28

 

Correlações item-total  

RS21. A MBR permite que seus empregados trabalhem em projetos sociais ou ambientais da comunidade 
local em horário comercial 

0,616 

RS22. A MBR somente apóia candidatos políticos que trabalhem com ética e seriedade 0,656 

RS23. A MBR não se envolve em práticas de corrupção de políticos ou funcionários públicos 0,601 

.Fonte: pesquisa realizada. 

 
Tabela 7: Medidas de consistência interna do fator “Relações com a sociedade” 

Alpha de Cronbach 0,918 

Menor correlação inter-itens  0,418
29

 

Correlações item-total  

RS4. A MBR se preocupa em reduzir ao máximo os problemas de meio ambiente causados por sua atividade 0,644 

RS5. A MBR apóia ações de proteção ao meio ambiente, mesmo que não estejam ligadas à sua atividade 0,633 

RS6. Se suas atividades causarem algum dano ao meio ambiente, a MBR age rapidamente para resolver o 
problema 

0,675 

RS7. A MBR se preocupa com a segurança das comunidades que estão próximas às suas instalações 0,752 

RS8. A MBR permite que a comunidade acompanhe suas atividades 0,686 

RS12. A MBR se preocupa com a qualidade de vida das comunidades próximas de suas instalações 0,780 

RS13. A MBR tem programas de meio ambiente que beneficiam as comunidades próximas de suas 
instalações 

0,767 

RS14. A MBR tem programas de educação que beneficiam as comunidades próximas de suas instalações 0,745 

RS15. A MBR tem programas de saúde que beneficiam as comunidades próximas de suas instalações 0,737 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
 

                                            
27

 Entre as variáveis RS 11 e RS 17 
28

 Entre as variáveis RS 21 e RS 23 
29

 Entre as variáveis RS 5 e RS 15 
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8.1.5.4 Análise da Dimensionalidade e Confiabilidade do Construto Confiança 

 

 

Os parâmetros da AFE da dimensão Responsabilidade Social foram reproduzidos na 

análise da dimensão Confiança. Dois fatores foram gerados, de acordo com a concepção 

original do questionário, que incluiu os indicadores Confiança e Comportamento 

Oportunístico, de Morgan, Hunt (1994). À busca de uma melhor adequação, um modelo final 

foi estabilizado depois de dois ajustes, com a eliminação das variáveis C5, no primeiro ajuste 

e C1, no segundo, indicada pelo cálculo dos Alphas de Cronbach dos construtos. Ao final, 

nomearam-se o fator 1 por “Comportamento Oportunístico” e o fator por “Integridade”. A 

tabela 8 mostra a composição dos fatores e os parâmetros da análise. O teste de adequação da 

amostra (KMO), neste caso, teve um desempenho considerado medíocre, embora ainda dentro 

dos padrões aceitáveis. 

  

 
Tabela 8: Parâmetros da AFE e medidas de consistência interna da dimensão Confiança. 

Teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) de adequação da amostra 0,649 
Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aproximado 899,845 

Graus de liberdade 10 

Sig 0,000 
Variância total explicada pelos fatores extraídos 86,0% 

Fator Comportamento Oportunístico 

Alpha de Cronbach 0,909 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis C4 e C2) 0,740 

 Carga fatorial 
Correlação 
item-total 

C2. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR age de forma unilateral, sem 
pensar na sociedade 

0,902 0,785 

C3. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR toma decisões que só 
beneficiam a si mesma 

0,933 0,841 

C4. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR altera ligeiramente os fatos 
divulgados em suas propagandas 

0,924 0,829 

Fator Integridade 

C6. Pode-se confiar que a MBR faz o que é certo em seu relacionamento com a 
sociedade 

0,935 0,760 

C7. A MBR é muito íntegra no seu relacionamento com a sociedade 0,942 0,760 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
 
 
 

Da mesma forma que no construto responsabilidade social, os critérios de significância  

prática e estatística foram atingidos, com todas as cargas superiores a 0,7. 

 
 
 



 

 

74 

 

8.1.5.5 Análise da Dimensionalidade e Confiabilidade do Construto Intenções 

Comportamentais 

 

 

Os indicadores de Intenções Comportamentais vieram de estudo em que Zeithaml et al 

(1996) descreveram as relações entre a qualidade de serviços e as intenções comportamentais 

dos clientes. A escala foi modificada para refletir possibilidades de comportamento associadas 

à percepção e à avaliação das ações de responsabilidade social da empresa. Com os mesmos 

parâmetros utilizados até o momento em AFE, o modelo foi estabilizado com três fatores, 

denominados (1) Fidelidade, (2) Indiferença e (3) Reclamação. O primeiro diz respeito à 

intenção de referenciar positivamente a empresa em situações em que a opinião do 

entrevistado seja solicitada. O segundo, ao desinteresse em tomar alguma atitude contra 

eventuais problemas causados pela empresa e à descrença de que ações do entrevistado 

possam modificar decisões empresariais em favor da comunidade. O terceiro refere-se à 

intenção de reclamar a terceiros ou à própria empresa, caso esta venha a prejudicar a cidade, o 

bairro ou mesmo o próprio entrevistado. A tabela 9 mostra a composição dos fatores e os 

parâmetros da AFE. Novamente, o teste KMO apontou um índice excepcional, conforme Hair 

et al (2005). 

 

Tabela 9: Parâmetros da AFE e medidas de consistência interna da dimensão Intenções 
Comportamentais. 

Teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) de adequação da amostra 0,839 
Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aproximado 2088,917 

Graus de liberdade 55 

Sig 0,000 
Variância total explicada pelos fatores extraídos 76,7% 

Fator Fidelidade 

Alpha de Cronbach 0,890 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis IC1 e IC4) 0,554 

 Carga fatorial 
Correlação item-

total 

IC1. Falar coisas positivas da MBR para outras pessoas 0,889 0,760 

IC3. Encorajar outras pessoas a fazer negócios com a MBR 0,852 0,751 
IC2. Recomendar a MBR para alguém que pedir minha opinião 0,852 0,755 

IC5. Recomendar a MBR como um bom lugar para trabalhar 0,843 0,659 

IC4. Apoiar a MBR em situações de conflito com algum grupo ou organização da 
sociedade 

0,716 0,739 

Fator Indiferença 

Alpha de Cronbach 0,920 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis IC10 e IC12) 0,745 

 Carga fatorial 
Correlação item-

total 

IC11. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não costumo me 
envolver com este tipo de assunto 

,946 ,820 

IC10. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não tenho tempo 
para lidar com estes assuntos 

,924 ,876 

IC12. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque acho que não 
adianta. A empresa sempre vai fazer o que quiser 

,910 
,820 

Continua 
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Fator Reclamação 

Alpha de Cronbach 0,860 
Menor correlação inter itens (entre as variáveis IC6 e IC8) 0,584 

 Carga fatorial 
Correlação item-

total 
IC7. Reclamar com algum órgão, como a Justiça ou a Imprensa, se a MBR lhe 
causar algum problema, à sua cidade ou ao seu bairro 

-0,911 0,808 

IC6. Reclamar com outras pessoas se a MBR lhe causar algum problema, à sua 
cidade ou ao seu bairro 

-0,891 0,700 

IC8. Reclamar diretamente à MBR se esta lhe causar algum problema, à sua 
cidade ou ao seu bairro 

-0,841 0,701 

Fonte: pesquisa realizada. 

 

 

8.1.5.6 Análise da Confiabilidade do Construto Reputação 

 

Como já indicado no construto Reputação foram adotados, integralmente, os indicadores 

de Fombrun, Gardberg, Sever (2000), utilizados em seus estudos sobre reputação corporativa. 

Deste modo optou-se em utilizar as escalas conforme propuseram este autores, e aplicando-a 

utilizando-se uma análise fatorial confirmatória. A tabela 10 mostra a composição das 

dimensões do construto e seus valores indicativos de consistência interna. 

 

Tabela 10: Parâmetros da AFE e medidas de consistência interna da dimensão Reputação. 
Fator Apelo Emocional 

Alpha de Cronbach 0,875 
Menor correlação inter itens (entre as variáveis R1 e R3) 0,640 

 
Correlação 
item-total 

R1. Eu tenho uma boa impressão da MBR 0,744 

R2. Eu admiro e respeito a MBR 0,806 

R3. Eu confio na MBR 0,729 
Fator Produtos e Serviços 

Alpha de Cronbach 0,907 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis R4 e R7) 0,644 

 
Correlação 
item-total 

R4. A MBR garante seus produtos e serviços 0,773 

R5. A MBR desenvolve produtos e serviços inovadores 0,820 

R6. A MBR oferece produtos e serviços de alta qualidade 0,811 

R7. A MBR proporciona um excelente valor para seus clientes 0,760 
Fator Visão e Liderança 

Alpha de Cronbach 0,830 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis R8 e R10) 0,549 

 
Correlação 
item-total 

R8. A MBR é líder no setor de mineração 0,640 

R9. A MBR tem uma visão muito clara de seu futuro 0,748 
R10. A MBR reconhece e aproveita as oportunidades de mercado 0,688 

Fator Ambiente de Trabalho 

Alpha de Cronbach 0,861 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis R11 e R13) 0,645 

 
Correlação 
item-total 

R11. A MBR é bem administrada 0,741 
R12. A MBR parece ser uma boa empresa para trabalhar 0,760 

R13. A MBR parece ser uma empresa que tem bons empregados 0,711 
Fator Responsabilidade Social e Ambiental 

Alpha de Cronbach 0,863 
Menor correlação inter itens (entre as variáveis R14 e R16) 0,641 

 
Correlação 
item-total 

Continua 
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R14. A MBR apóia boas causas 0,704 

R15. A MBR é uma empresa ambientalmente responsável 0,772 
R16. A MBR tem um alto padrão de relacionamento com a sociedade 0,755 

Fator Desempenho Financeiro 

Alpha de Cronbach 0,846 

Menor correlação inter itens (entre as variáveis R17 e R18) 0,515 

 
Correlação 
item-total 

R17. A MBR tem um consistente registro de lucros durante sua existência 0,658 
R18. A MBR parece ser uma empresa de baixo risco para se investir 0,611 

R19. A MBR tende a ultrapassar seus concorrentes 0,698 

R20. A MBR parece ser uma empresa com fortes perspectivas de crescimento no futuro 0,765 

Fonte: pesquisa realizada. 

 

 

8.1.6 Análise da Confiabilidade Composta 

 

 

Alem do Alpha de Cronbach, Garson (2006) e Hair et al recomendam o cálculo da 

confiabilidade composta dos construtos, estabelecida pela equação: 

2

2

( cargas padronizadas)
Confiabilidade composta 

( cargas padronizadas)
j

,  [1] 

 

 

onde as cargas padronizadas são os pesos padronizados dos itens dos construtos em uma 

analise fatorial confirmatória (tabela 11) e εj é o erro de mensuração, representado por 1 

menos a confiabilidade do indicador, que é o quadrado de sua carga padronizada. O valor de 

referência para indicar a confiabilidade composta do construto deve exceder 0,5. A tabela 14 

mostra os índices para os construtos Responsabilidade Social, Confiança e Reputação, de 

acordo com o modelo de equação estrutural M1 (figura 5). 

 

 

Tabela 11: Confiabilidade composta dos 
construtos. 

Responsabilidade Social 0,87 

Reputação 0,94 

Confiança 0,58 

Fonte: pesquisa realizada 
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8.1.7 Análise da Validade Convergente 

 
 

A validade das escalas, que se refere à extensão das diferenças entre os escores 

observados, reflete diferenças reais nas características dos objetos que estão sendo 

mensurados. Para verificar a validade convergente, cada construto foi submetido a uma 

análise fatorial confirmatória (AFC), buscando-se observar a significância da carga de cada 

item nos respectivos construtos. Tal procedimento é indicado por Bagozzi, Yi, Phillips (1984, 

apud Gonçalves Filho, 2001) bem como por Im, Grover, Sharma (1998, apud Gonçalves Fiho, 

2001). Sendo assim, diversos modelos de análise fatorial foram realizados e em praticamente 

todos os casos, o valor da estatística t foi maior que 1,96 mostrando que a carga dos 

indicadores nos construtos é significativa estatisticamente. Tais valores poderão ser 

observados nas tabelas 15, 17 e 19, constantes dos testes dos modelos descritos na seção 

seguinte.   

 

 

8.2 Fase Descritiva: modelagem de equações estruturais 

 

 

Garson (2006), descreve a modelagem de equações estruturais (SEM) como um 

instrumento que serve a propósitos similares aos da regressão múltipla, porém com maiores 

poder analítico e vantagens, como uma maior flexibilidade relativa a suposições críticas para 

a regressão múltipla, como a multicolinearidade, a utilização de análise fatorial confirmatória 

para reduzir os erros de mensuração normalmente presentes quando se procuram as relações 

entre diversos indicadores e uma variável latente, a facilidade de compreensão de sua 

interface gráfica, a possibilidade de se testar modelos com várias variáveis dependentes, de 

modelar variáveis mediadoras, dentre outras. Hair et al (2005) mostram a utilidade das 

Equações Estruturais em análises onde “o pesquisador se defronta com várias questões inter-

relacionadas”, como acontece neste trabalho, onde procura-se testar uma escala que mostre as 

relações entre as avaliações das ações de RSC de uma empresa e as respostas da comunidade 

local, tanto no estabelecimento de sua reputação, quanto na confiança que lhe deposita e nas 

possibilidades de comportamento em reação às suas atitudes.  
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8.2.1 Estratégia de modelagem 

 

 

Um importante conceito associado à SEM é a existência de vários caminhos para aplicá-la 

e que uma opção torna-se mais correta que outra à medida que serve aos objetivos da 

pesquisa. Três estratégias encontram um maior nível de utilização entre os pesquisadores 

(HAIR et al, 2005; GARSON, 2006): 

 Estratégia de modelagem confirmatória: um só modelo é especificado e a SEM 

verifica sua significância estatística. Apesar de parecer uma análise rigorosa, 

pesquisas têm mostrado que as técnicas de equações estruturais tendem a 

confirmar o modelo que melhor se ajusta aos dados, e não o que tem o único ajuste 

possível. Assim, a modelagem confirmatória apenas diz que um modelo não é 

adequado ou que o modelo demonstrado representa uma dentre várias 

possibilidades. Esta pesquisa adota a modelagem confirmatória tendo em vista que 

seu interesse se limita à verificação das hipóteses propostas e as relações expostas 

no modelo hipotético. 

 Estratégia de desenvolvimento de modelos: Muitas vezes a teoria apenas dá uma 

sugestão para o desenvolvimento de um modelo. SEM, então, é utilizada para 

criar, a partir de modificações que indica nos índices do modelo proposto, uma 

alternativa a ser testada. De acordo com Garson (2006) e Hair et al (2005), o 

problema com esta estratégia, mesmo sendo a mais comum na literatura, é que a 

confirmação pode não ocorrer em outras populações e outros momentos de 

pesquisa, o que exige um esforço teórico para a reespecificação do modelo e uma 

validação cruzada, com sua aplicação a uma outra amostra independente.  

 Estratégia de modelos concorrentes: Segundo Hair et al (2005) é o teste mais 

rigoroso em SEM, pois compara modelos que apresentam relações hipotéticas 

diferentes, aproximando-se bastante de um teste de teorias.  
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8.2.2 Procedimento de estimação 

 

 

O procedimento mais utilizado em SEM é a estimação da máxima verossimilhança 

(MLE), através do processo de estimação direta. MLE supõe que as variáveis em análise 

violam moderadamente a normalidade, considerando o tamanho da amostra (Hair et al, 2005) 

e gera estimativas com as maiores chances de reproduzirem os dados observados (GARSON, 

2006). Segundo os autores, a não ser que haja fortes razões contrárias, este deve ser o 

procedimento adotado e que esta pesquisa, que suporta as suposições básicas da MLE, 

acompanha. 

 

 

8.2.2.1 Suposição da MLE: indicadores com distribuição normal multivariada 

 

 

A distribuição normal multivariada de cada indicador do modelo é uma suposição 

básica da MLE. Sua ausência causa um crescimento da estatística qui-quadrado, e, 

conseqüentemente, dos valores críticos utilizados para determinar a significância dos 

coeficientes.  Neste caso, a solução proposta por Hair et al é o aumento da relação entre 

respondentes e a quantidade de parâmetros estimada nos modelos para 15:1. Para atender esta 

exigência, os dados desta pesquisa deveriam ter sido colhidos junto a pelo menos 495 

respondentes. Não existindo esta quantidade de observações, é necessário aplicar 

procedimentos específicos. O Teste de Normalidade e Outliers de Mardia
30

, disponibilizado 

no software AMOS 4.0 resulta em um valor, que, na presença da normalidade mutivariada, 

deve ser menor ou igual a 3,0. Este teste utiliza a estatística de Mardia, baseada em funções de 

assimetria e curtose dos indicadores (GARSON, 2006). Entretanto, o autor sugere que a 

normalidade multivariada deve ser também verificada por meio da medida D
2
 de 

Mahalanobis, para detectar casos com outliers multivariados que influenciam a suposição de 

normalidade. Aplicados à amostra completa (306 casos), o teste de Mardia atingiu o valor de 

48,15, o que mostra um grande afastamento da normalidade. Acompanhando o procedimento 

descrito por Garson (2006), o exame da D
2
 de Mahalanobis mostrou a ocorrência de 68 casos 

com outliers multivariados. Como já visto em seção anterior, a eliminação das entrevistas 

                                            
30

 Em inglês, no original: Mardia’s Test for normality and outliers 
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com um ou outro tipo de outliers resultou na amostra de 207 casos que, submetida ao Teste de 

Normalidade e Outliers de Mardia, mostrou-se dentro das exigências de normalidade da MLE, 

com um índice de 2,76. A medida D
2 

de Mahalanobis, por sua vez, confirmou a ausência de 

ouliers multivariados (tabela 12). 

 

Tabela 12: Casos com as 20 maiores distâncias de Mahalanobis 
(amostra de 207 casos). 

Nº do 
caso 

d
2
 de Mahalanobis p1 p2 

Nº do 
caso 

d
2
 de Mahalanobis p1 p2 

121 27,275 0,027 0,975 161 23,513 0,074 0,843 

145 26,284 0,035 0,978 165 23,161 0,081 0,861 

195 25,528 0,043 0,980 60 23,079 0,082 0,815 

11 25,498 0,044 0,950 12 22,900 0,086 0,795 

89 25,186 0,048 0,931 14 22,811 0,088 0,745 

77 24,917 0,051 0,908 2 22,722 0,090 0,693 

48 24,570 0,056 0,898 43 22,657 0,092 0,628 

168 24,440 0,058 0,853 162 22,630 0,092 0,545 

79 24,084 0,064 0,854 149 22,531 0,095 0,495 

33 23,680 0,071 0,872 78 22,166 0,104 0,572 

Valores de p2 <0,05 indicam a presença de outlier multivariado. 
Fonte: pesquisa realizada. 

 
 

 

8.2.2.2 Suposição da MLE: tamanho da amostra 

 

 

Embora, segundo Hair et al (2005), MLE possa fornecer resultados válidos com amostras 

pequenas, de 50 casos, recomenda-se 100 a 200 para garantir a propriedade da utilização do 

método. Em todo caso, estes autores aconselham que o modelo seja testado com uma amostra 

de 200 casos, proposto como o “tamanho ideal crítico” independentemente do tamanho 

original da amostra. Nesta pesquisa, o total de casos colhidos (306 entrevistas) concorda com 

indicação de que, para cada parâmetro estimado, a amostra deve apresentar pelo menos 5 

respondentes, sendo ideal a proporção de 10:1. Os modelos avaliados estimam 33 parâmetros, 

o que indica uma amostra mínima de 175 casos e uma ideal de 330. Ocorre que, para a 

estimação das equações estruturais através do método de máxima verossimilhança, é 

fundamental que os indicadores não apresentem desvios de normalidade. Esta exigência 

somente foi atingida quando foram extraídos todos os outliers, reduzindo-a para 207 casos, 

ainda dentro dos limites críticos. 
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8.2.2.3 Suposição da MLE: indicadores medidos através de variáveis contínuas 

 

 

Todas as medidas do questionário, com exceção das variáveis categóricas, foram tomadas 

em uma escala de 11 pontos, numerados de 0 a 10, com identificação dos pontos extremos. O 

entrevistado era solicitado a escolher um dos pontos da escala que melhor refletia sua opinião 

em relação aos conceitos expressos na escala. 

 

 

8.2.3 Avaliação da identificação dos modelos estruturais 

 

 

A identificação é a condição para que o programa de computador gere soluções 

admissíveis para o modelo estrutural e para que este não gere resultados sem sentido. Em Hair 

et al (2005) encontram-se algumas regras para verificá-la. Em primeiro lugar, a condição de 

ordem, que estabelece que os graus de liberdade (DF) do modelo devem ser maiores ou iguais 

a zero. Um modelo com zero graus de liberdade é exatamente identificado, ou seja, 

perfeitamente ajustado. Embora seja a solução ideal, seus resultados não são generalizáveis. A 

superidentificação é a meta de todo modelo estrutural, decorrente de DF > 0. O que se busca 

são modelos com a maior número possível de graus de liberdade, garantindo sua 

generalização. Os quatro modelos avaliados nesta pesquisa atendem esta condição (tabela 13). 

 

Tabela 13: Graus de liberdade dos modelos analisados 

Modelo Graus de Liberdade 

M0 – Modelo hipotético 88 

M1 – Modelo estimado 87 

MC2 – Modelo concorrente 88 

MC3 – Modelo concorrente 88 

Fonte: pesquisa realizada 

 

Outra questão que deve ser examinada é a condição de ordenação. Sua solução algébrica é 

extremamente complicada, segundo os autores. Entretanto o software AMOS 4.0 dispõe de 

um método que procura determiná-la, circunstância alcançada nos três modelos da pesquisa. 

Mesmo assim, outras regras práticas devem ser observadas. Uma delas é a das três medidas, 

que estabelece que cada construto com três ou mais indicadores será sempre identificado. Nos 
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modelos testados, não existem construtos que não atendam a esta condição. A última regra 

proposta é a da recursividade. AMOS 4.0 aponta se os modelos são recursivos, condição 

também atendida nesta pesquisa e que, aliada à regra das três medidas lhes garante a 

identificação. 

 

 

8.2.4 Teste do modelo hipotético 

 

 

O modelo que representa as relações hipotéticas não foi aceito pelo software AMOS 4.0, 

que indicou erro de variância negativa no construto confiança, provavelmente causado por 

falta de observações suficientes para testá-lo. Uma das soluções proposta por Hair et al (2005) 

e Garson (2006), é adicionar restrições ao modelo, fixando a variância do construto em uma 

valor muito pequeno (ex.: 0,005), o que resolve o problema prático, mas pode mascarar a real 

ocorrência.  Outra saída é eliminar um dos coeficientes a ser estimado, em busca da 

superidentificação do modelo. Esta solução foi adotada e gerou o modelo M2, descrito na 

seção 8.2.7. 

8.2.5 Modelos incluídos na análise 

 

 

Adotada a solução descrita na seção anterior, foram incluídos na análise os modelos M1, 

MC2 e MC3, descritos nas seções específicas deste trabalho. 

 

 

8.2.6 Análise do Modelo M1. 

 

 

O modelo M1 (figura 5) representa uma variação do modelo hipotético. Mantém as 

relações entre os construtos responsabilidade social, confiança e reputação, mas testa o 

construto confiança como antecedente das intenções comportamentais. 
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8.2.6.1 Ajuste geral do modelo M1 

 
 

A tabela 14 apresenta os indicadores de ajuste geral do Modelo M1. 

 

Tabela 14: Ajuste do Modelo M1 

Medidas de ajuste  

Qui-quadrado (χ
2
) CMIN 283,943 

Graus de liberdade DF 87 

P-valor P 0,000 

Número de parãmetros NPAR 33 

Qui-quadrado/Graus de liberdade (χ
2
/DF) CMINDF 3,264 

RMR RMR 0,327 

GFI GFI 0,836 

Adjusted GFI AGFI 0,773 

Normed fit index NFI 0,883 

Relative fit index RFI 0,859 

Incremental fit index IFI 0,916 

Tucker-Lewis index TLI 0,898 

Comparative fit index CFI 0,915 

Parsimony ratio PRATIO 0,829 

RMSEA RMSEA 0,105 

Fonte: pesquisa realizada 

 

O teste de significância estatística (p-valor) do Modelo 1 não confirmou a hipótese nula 

que assume a igualdade entre as matrizes de covariância dos dados coletados e a estimada, 
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indicando que não há o ajuste absoluto do modelo. Indicadores da qualidade do ajuste geral, 

como o GFI e o RMSEA, atingiram valores periféricos. GFI=0,836 ficou próximo do valor de 

referência, maior ou igual a 0,9. Entretanto, o RMSEA atingiu o valor de 0,105, que é 

equivalente à referência superior aceitável (0,10), embora o valor ideal deva ser inferior a 

0,08. É importante, ainda, verificar os índices de ajuste incremental: o GFI, AGFI, NFI, TLI e 

CFI. Estas estimativas, que avaliam o modelo em relação a um ponto de referência ou modelo 

nulo, também são indicadores de que o ajuste do Modelo 1 não está perfeitamente adequado. 

Seus índices devem ser iguais ou superiores a 0,9, condição atingida apenas pelo CFI (0,915). 

Os outros se aproximaram adequadamente desta referência, o que permite a comparação com 

outro modelo, mas não indica o seu ajuste total. De acordo com Latif (apud Gonçalves Filho, 

2001), o qui-quadrado normalizado, resultado da divisão do qui-quadrado pelos graus de 

liberdade (χ
2
/DF), deve ser inferior a 3,0, referência não atingida no modelo M1, onde χ

2
/DF 

= 3,264. Embora não tenha chegado ao nível ideal, também será importante na comparação 

com os modelos alternativos MC2 e MC3.  

 

 

8.2.6.2 Ajuste do modelo de mensuração M1 

 

 

O ajuste do modelo de mensuração através de análise fatorial confirmatória, exibido na 

tabela 15, pode ser verificado através dos valores da estatística t, que devem ser superiores ao 

valor crítico de 1,96 e significativos a 5% (HAIR et al, 2005). Ao se observar as relações 

entre os construtos, propostas no modelo hipotético de pesquisa, pode-se notar que elas se 

apresentam significativas a 5%. Os únicos valores com cargas não significativas a 5% são 

associados às relações entre o construto Confiança e os indicadores Indiferença e 

Comportamento Oportunístico.  

 

Tabela 15: Teste das significâncias das relações do modelo M1 

   
Valor 

estimado 
Erro-padrão t P 

Reputação ← Resp. Social 0,759 0,060 12,602 0,000 

Confiança ← Reputação 0,690 0,107 6,468 0,000 

Confiança ← Resp. Social 0,273 0,087 3,151 0,002 

Apelo emocional ← Reputação 1,215 0,083 14,622 0,000 

Produtos e serviços ← Reputação 1,067 0,064 16,61 0,000 

Continua 
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Visão e liderança ← Reputação 1,108 0,069 16,001 0,000 

Comunicação com a 
sociedade* ← Resp. Social 1,000    

Apoio a causas éticas ← Resp. Social 0,800 0,063 12,697 0,000 

Relações com a comunidade ← Resp. Social 1,020 0,050 20,234 0,000 

Comp.oportunístico ← Confiança -0,140 0,126 -1,113 0,266 

Integridade* ← Confiança 1,000    

Relações com empregados ← Resp. Social 0,691 0,072 9,599 0,000 

Desempenho financeiro* ← Reputação 1,000    

Ambiente de trabalho ← Reputação 1,112 0,072 15,413 0,000 

Resp. social e ambiental ← Reputação 1,184 0,073 16,293 0,000 

Lealdade ← Confiança 1,071 0,082 13,13 0,000 

Reclamação ← Confiança 0,779 0,097 7,997 0,000 

Indiferença ← Confiança -0,118 0,142 -0,834 0,404 

Fonte: pesquisa realizada 
*Valores não calculados. Carga fixada em 1. 
Área sombreada: ligações entre os construtos. 

 

 

8.2.7 Teste do Modelo MC2 

 
 

No modelo MC2 (figura 6) o construto responsabilidade social é antecedente do construto 

confiança que, por sua vez, é mediadora entre responsabilidade social e reputação. As 

intenções comportamentais são conseqüentes da reputação.  
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A tabela 16 mostra as medidas de ajuste geral do modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma que o modelo M1, o MC2 não atingiu os valores de referência que 

indicariam seu ajuste geral, representando apenas um suporte periférico ao teste das hipóteses. 

Entretanto é interessante observar que seus índices, quando comparados com o primeiro 

modelo, apesar de muito próximos, indicam uma menor qualidade de ajuste, como se verifica 

nos valores de χ
2
/DF dos dois modelos.  

 

 

8.2.7.1 Ajuste do modelo de mensuração MC2 

 

 

Através dos valores da tabela 17, verifica-se que o modelo MC2 somente não mostrou 

relações significativas entre o construto Reputação e o indicador Indiferença. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Ajuste do Modelo MC2 

Medidas de ajuste  

Qui-quadrado (χ
2
) CMIN 328,038 

Graus de liberdade DF 88 

P-valor P 0,000 

Número de parãmetros NPAR 32 

Qui-quadrado/Graus de liberdade (χ
2
/DF) CMINDF 3,728 

RMR RMR 0,327 

GFI GFI 0,822 

Adjusted GFI AGFI 0,757 

Normed fit index NFI 0,865 

Relative fit index RFI 0,839 

Incremental fit index IFI 0,897 

Tucker-Lewis index TLI 0,877 

Comparative fit index CFI 0,897 

Parsimony ratio PRATIO 0,838 

RMSEA RMSEA 0,102 

Fonte: pesquisa realizada 



 

 

87 

Tabela 17: Teste das significâncias das relações do modelo MC2 

 
  

Valor 
estimado 

Erro-padrão t P 

Confiança ← Resp. Social 0,898 0,081 11,024 0,000 

Reputação ← Confiança 0,847 0,082 10,326 0,000 

Apelo emocional ← Reputação 1,234 0,085 14,579 0,000 

Produtos e serviços ← Reputação 1,075 0,066 16,311 0,000 

Visão e liderança ← Reputação 1,109 0,071 15,559 0,000 

Comunicação com a 
sociedade* ← Resp. Social 1,000    

Apoio a causas éticas ← Resp. Social 0,798 0,062 12,848 0,000 

Relações com a comunidade ← Resp. Social 1,008 0,050 20,354 0,000 

Comp.oportunístico ← Confiança -0,262 0,131 -1,995 0,046 

Integridade* ← Confiança 1,000    

Relações com empregados ← Resp. Social 0,683 0,071 9,567 0,000 

Desempenho financeiro* ← Reputação 1,000    

Indiferença ← Reputação -0,144 0,154 -0,932 0,351 

Reclamação ← Reputação 0,742 0,101 7,346 0,000 

Lealdade ← Reputação 1,035 0,068 15,209 0,000 

Ambiente de trabalho ← Reputação 1,111 0,074 14,961 0,000 

Resp. social e ambiental ← Reputação 1,193 0,075 16,005 0,000 

Fonte: pesquisa realizada 
*Valores não calculados. Carga fixada em 1. 
Área sombreada: relações entre os construtos. 

 

 

8.2.8 Análise do modelo MC3 
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Figura 7: Modelo MC3 
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O modelo MC3 (figura 7) apresenta a reputação como mediadora entre a responsabilidade 

social e a confiança e esta como antecedente das intenções comportamentais. As medidas 

deste modelo (tabela 18) indicam uma qualidade de ajuste ligeiramente melhor do que o 

modelo MC2 e pior do que o M1. O valor χ
2
/DF está estimado em 3,335, acima de 3,264, do 

modelo M1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.8.1 Ajuste do modelo de mensuração MC3 

 

 

As relações entre os construtos continuam significativas, com os valores da estatística t 

para Responsabilidade Social → Reputação e para Reputação → Confiança atingindo níveis 

significativos a 1%. Entretanto, este modelo também mostrou problemas de significância na 

relação entre o construto Confiança e os indicadores Indiferença e Comportamento 

Oportunístico (tabela 19). 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Ajuste do Modelo MC3 

Medidas de ajuste  

Qui-quadrado (χ
2
) CMIN 293,512 

Graus de liberdade DF 88 

P-valor P 0,000 

Número de parãmetros NPAR 32 

Qui-quadrado/Graus de liberdade (χ
2
/DF) CMINDF 3,335 

RMR RMR 0,331 

GFI GFI 0,831 

Adjusted GFI AGFI 0,769 

Normed fit index NFI 0,879 

Relative fit index RFI 0,856 

Incremental fit index IFI 0,912 

Tucker-Lewis index TLI 0,894 

Comparative fit index CFI 0,911 

Parsimony ratio PRATIO 0,838 

RMSEA RMSEA 0,106 

Fonte: pesquisa realizada 
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Tabela 19: Teste das significâncias das ligações do modelo MC3 

 
  

Valor 
estimado 

Erro-padrão t P 

Reputação ← Resp. Social 0,764 0,059 12,873 0,000 

Confiança ← Reputação 0,932 0,092 10,179 0,000 

Apelo emocional ← Reputação 1,227 0,084 14,649 0,000 

Produtos e serviços ← Reputação 1,071 0,065 16,442 0,000 

Visão e liderança ← Reputação 1,107 0,070 15,719 0,000 

Comunicação com a 
sociedade* ← Resp. Social 1,000    

Apoio a causas éticas ← Resp. Social 0,797 0,062 12,757 0,000 

Relações com a 
comunidade ← Resp. Social 1,011 0,050 20,188 0,000 

Comp.oportunístico ← Confiança -0,134 0,127 -1,053 0,293 

Integridade* ← Confiança 1,000    

Relações com 
empregados ← Resp. Social 0,686 0,072 9,582 0,000 

Desempenho 
financeiro* ← Reputação 1,000    

Ambiente de trabalho ← Reputação 1,112 0,073 15,173 0,000 

Resp. social e 
ambiental ← Reputação 1,191 0,074 16,198 0,000 

Lealdade ← Confiança 1,092 0,085 12,859 0,000 

Reclamação ← Confiança 0,792 0,099 8,025 0,000 

Indiferença ← Confiança -0,110 0,143 -0,770 0,441 

Fonte: pesquisa realizada 
*Valores não calculados. Carga fixada em 1  
Área sombreada: ligações entre os construtos 

  

 

8.2.9 Comparação dos modelos testados 

 

 

A tabela 20 mostra um resumo e um quadro comparativo das principais medidas de ajuste 

dos modelos estruturais testados. 

 

Tabela 20: Comparação das principais medidas de ajuste dos 
modelos testados. 

MEDIDAS DE AJUSTE M1 MC2 MC3 

Qui-quadrado (χ
2
) CMIN 283,943 328,038 293,512 

Graus de liberdade DF 87 88 88 

P-valor P 0,000 0,000 0,000 

Número de parâmetros NPAR 33 32 32 

Qui-quadrado/Graus de liberdade (χ
2
/DF) CMINDF 3,264 3,728 3,335 

RMR RMR 0,327 0,327 0,331 

GFI GFI 0,836 0,822 0,831 

Adjusted GFI AGFI 0,773 0,757 0,769 

Continua 
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Normed fit index NFI 0,883 0,865 0,879 

Relative fit index RFI 0,859 0,839 0,856 

Incremental fit index IFI 0,916 0,897 0,912 

Tucker-Lewis index TLI 0,898 0,877 0,894 

Comparative fit index CFI 0,915 0,897 0,911 

Parsimony ratio PRATIO 0,829 0,838 0,838 

RMSEA RMSEA 0,105 0,102 0,106 

Fonte: pesquisa realizada. 

 
 

Apesar do modelo M1 atingir um ajuste estatístico mais adequado, as diferenças entre os 

valores dos três modelos são pouco significativas e de magnitude periférica em relação aos 

valores de referência. Qualquer um dos modelos poderá ser aceito para análise, sendo que a 

escolha deverá, nestes casos, considerar adequação à teoria, segundo Hair et al (2005). 

Considerando o modelo hipotético apresentado, opta-se pela análise do modelo MC2. A 

manutenção, com valor t significativo a 5%, do indicador Comportamento Oportunístico, 

parece emprestar-lhe maior conformidade ao modelo hipotético que se deseja testar.  

 

8.2.10 Teste das hipóteses de pesquisa 

 

 

Os diversos modelos testados permitem a verificação das hipóteses nos escopos estruturais 

dos construtos envolvidos em cada um deles, bem como as limitações inerentes. Procedeu-se 

a elaboração de um quadro referencial (tabela 21) que permite a avaliação dos 

relacionamentos hipotéticos propostos, à luz do modelo estrutural MC2. 

 

Tabela 21: Teste das hipóteses de pesquisa de acordo com modelo MC2 

Hipóteses 
Relacionamento 

hipotético 
Resultado 

H1: As ações de RSC influenciam positivamente a confiança da população na 
empresa 

Positivo Confirmada
1
 

H2: As ações de RSC impactam positivamente na reputação da empresa junto à 
comunidade local 

Positivo 
Não 

medida
2
 

H3: A confiança impacta positivamente na reputação da empresa junto à 
comunidade local 

Positivo Confirmada
1
 

H4: A reputação influencia positivamente a lealdade da população em relação à 
empresa. 

Positivo Confirmada
1
 

H5: A reputação tem um impacto negativo nas reclamações a respeito da empresa Negativo Rejeitada
1
 

H6: A reputação tem um impacto negativo na indiferença da comunidade local em 
relação à empresa 

Negativo Rejeitada
3
 

Fonte: pesquisa realizada 

1 – Estimativa positiva e significante 
2 – Restrição imposta ao modelo 
3 – Estimativa não significante 
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9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
 

Segundo Hair et al, a modelagem de equações estruturais tem a habilidade de acomodar, 

em um só modelo, diversas relações de dependência que podem fazer parte de um conjunto de 

questões teoricamente e gerencialmente importantes. Nesta pesquisa, a SEM foi utilizada para 

avaliar as relações entre três construtos de grande importância para os esforços de 

institucionalização das empresas junto às comunidades em que atuam: a responsabilidade 

social, a confiança e a reputação. Foram testados três modelos alternativos que se mostraram 

similares. O modelo MC2, que apresenta maior validade nomológica para com a literatura 

reconhecida neste campo de estudo, orientará as análises que se seguem. 

A pesquisa indica que ações estratégicas de responsabilidade social, que tenham por 

objetivo a promoção de princípios éticos e de melhorias nas vidas das pessoas que, através 

dos caminhos do modelo, acabam por influenciar positivamente, através de relações de 

dependência, a confiança na empresa, sua reputação e as intenções comportamentais das 

comunidades. Uma análise inicial do modelo mostra que a responsabilidade social é um 

antecedente com grande impacto sobre a confiança (β=0,91)
31

 e esta sobre a reputação 

(β=0,92). As intenções comportamentais, por sua vez, relacionam-se com a reputação, que 

impacta significativamente na lealdade (β=0,85) e na reclamação (β=0,49). Não foi observada 

uma relação significativa entre reputação e indiferença (β=0,07). A seguir, encontra-se uma 

discussão destes resultados. 

 

 

9.1 O impacto da responsabilidade social na confiança da população nas empresas 

 

 

A responsabilidade social tem grande impacto na confiança, conforme pode ser observado 

pelo peso padronizado entre os dois construtos no modelo MC2 (β=0,91). Trabalhando como 

antecedente da confiança, a responsabilidade social tem o papel de emprestar substancialidade 

a estas relações através de ações que, concebidas estrategicamente, reduzem a percepção dos 

riscos derivados das operações da empresa e, desta forma, facilitam seu processo de 

institucionalização. Esta relação sustenta-se em Morgan, Hunt (1994). Para os autores, a 

                                            
31

 β: peso padronizado 
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confiança é construída pela constatação, em um relacionamento, de que as ações de uma parte 

serão sempre benéficas à outra e que, na necessidade de decisões adversas, estas não serão 

tomadas unilateralmente. A análise do modelo indica que a confiança em uma empresa 

aumenta com a percepção de sua responsabilidade social, na medida em que esta sustenta a 

expectativa de que a sociedade não será prejudicada por suas operações e de que a 

organização investe em ações que têm, por objetivo, intervir positivamente na qualidade de 

vida da comunidade que a sedia.  

O construto responsabilidade social possui indicadores que explicitam estas ações. 

Ordenando-as pela magnitude dos impactos, medidos através dos pesos padronizados, 

observa-se as relações entre responsabilidade social e relações com a comunidade (β=0,93), 

comunicação com a sociedade (β=0,90), apoio a causas éticas (β=0,73) e relações com 

empregados (β=0,59).  

Relações com a comunidade dizem respeito a ações que diretamente afetam a qualidade 

de vida da população, como intervenções na área da saúde e educação, além das questões de 

meio-ambiente. Dela fazem parte a expectativa de que as operações sejam seguras e que a 

empresa tenha agilidade na solução de qualquer problema causado. Por sua vez, a dimensão 

comunicação com a sociedade remete às questões éticas da comunicação, que deve refletir os 

valores apregoados pelas empresas e respeitar critérios de honestidade e objetividade factual. 

Mas contempla, também, ações visíveis que redundam em algum benefício para a 

comunidade, como a conservação de áreas públicas, patrocínios culturais e esportivos, tanto 

local como nacional e o envolvimento espontâneo em projetos de cunho sócio-ambiental. A 

dimensão seguinte, em nível de intensidade de sua relação com o construto responsabilidade 

social, trata do apoio da empresa a causas éticas, que foi nomeada desta forma por 

compartilhar, no mesmo significado, práticas anti-corrupção, apoio a políticos éticos e a 

cessão de funcionários da empresa, em horário comercial, para auxiliarem em projetos sociais 

da comunidade. Embora, os dois primeiros indicadores pareçam incompatíveis com este, 

parece haver um significado que permeia a relação e que está ligado às práticas éticas que 

redundem em benefícios para a sociedade. Por fim, na composição do construto, encontra-se a 

avaliação das relações da empresa com seus empregados. Estes são vistos como um dos 

principais agentes formadores da reputação (CHUN, 2005) e alimentadores de um dos 

principais rankings do Brasil (EXAME / VOCÊ S/A, 2006). Vale ressaltar que, para mensurar 

esta dimensão, outros instrumentos de avaliação da RSC (KING, 2000; GRI, 2002; AKATU, 

2005; ETHOS, 2006) incluem indicadores que esta pesquisa não contempla. Aqui, deu-se 

preferência àqueles que refletissem a percepção de uma empresa ser boa empregadora, no 
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sentido de proporcionar bons benefícios e salários, provavelmente a porção mais visível, para 

a população, de seu relacionamento com os empregados, aspecto detectado na fase 

exploratória da pesquisa. 

 

 

9.2 Confiança 

 

 

O construto confiança é um antecedente da reputação, relação expressa por um peso 

padronizado β=0,92 no modelo MC2. Desempenha, ainda, o papel de mediador entre a 

responsabilidade social e a reputação. Esta relação se sustenta nos conceitos associados à 

confiança, que a vêem como um vínculo nas relações sociais e organizacionais. Aqui está 

implícito seu significado de expectativa no futuro destes relacionamentos e na aceitação de 

seus riscos. Aí se explica, de acordo com Adler (2001) sua antecedência à reputação 

evidenciada no modelo. Outros autores, como Morgan, Hunt (1994) e Scott, Walsham (2005) 

mostraram que a confiança estimula a lealdade e o apoio a uma empresa e tende, ainda, a 

reforçar o papel de amenizadora de eventuais crises, creditado à reputação (FOMBRUN, 

SHAMLEY, 1990). 

A confiança reflete-se na percepção da integridade da empresa. A intensidade desta 

relação é expressa, no modelo MC2, por um peso padronizado β=0,72. Integridade é um fator 

associado à segurança de que não haverá surpresas desagradáveis no relacionamento entre a 

comunidade e a empresa, já que esta sempre procurará agir da melhor maneira possível 

(MORGAN, HUNT, 1994). Confiança implica, ainda, em não se esperar que as organizações 

não se comportem de forma oportunística, pautando suas ações e comunicações por decisões 

unilaterais e que só as beneficiem (MORGAN, HUNT, 1994). O modelo avaliado atribuiu um 

peso padronizado negativo β=-0,15 à relação entre confiança e comportamento oportunístico, 

concordando com os aspectos teóricos levantados e com o modelo KMV de comportamento 

desenvolvido pelos autores (fig. 2). 

 

 



 

 

94 

 

9.3 Reputação 

 

 

A reputação é conseqüente à confiança. A relação entre estes construtos, evidenciada pela 

cargas padronizada no modelo MC2, é alta, positiva e significante: β=0,92. Esta discussão 

concorda com os autores consultados para substancializar o entendimento da reputação 

corporativa. Os conceitos a ela associados procuram defini-la como o repositório das 

percepções da sociedade.. A reputação reflete dimensões associadas às posturas éticas da 

empresa, à preocupação com aspectos de qualidade e sustentabilidade de suas operações, ao 

seu papel social e setorial e ao vínculo emocional que cria com a comunidade. A reputação 

funciona como um amortecedor de riscos, no ambiente empresarial, cuja ação é 

potencializada pela carga que recebe da confiança e que, por meio desta, reflete a da 

responsabilidade social (FOMBRUM, SHANLEY, 1990; FOMBRUN, GARDBERG, 

BARNETT, 1996; BALMER, WILSON, 1998; SCOTT, WALSHAM, 2005). 

A reputação reflete, ainda, positivamente, em todos os seus indicadores. Os fatores 

responsabilidade social e ambiental e produtos e serviços, ambos com β=0,88, recebem o 

maior impacto do construto e dizem respeito a critérios que evidenciam a postura sócio-

ambiental da empresa e à sua busca de qualidade e inovação nos produtos e serviços que 

vende, procurando entregar o maior valor possível ao cliente. Todas as outras relações entre o 

construto e seus indicadores, evidenciadas no modelo MC2, apresentaram cargas altas e 

significativas, com β=0,82. Outro aspecto que o modelo estrutural revela é sua grande 

conformidade com o construto responsabilidade social, antecedente indireto, mas que acaba 

emprestando-lhe um impacto que pode ser calculado pela multiplicação entre os β‟s das 

relações responsabilidade social→confiança (0,91) e confiança→reputação (0,92), resultando 

no valor de 0,84,  equivalente à carga padronizada de suas dimensões específicas. 

Por outro lado, a reputação se coloca no modelo como mediadora entre a confiança e as 

intenções comportamentais. Morgan, Hunt (1994) descrevem intenções comportamentais 

dependentes da confiança, no modelo de marketing de relacionamento que desenvolveram 

(fig. 2). Indiretamente, tendo como mediador, o compromisso com o relacionamento, a 

confiança impacta positivamente a aquiescência e negativamente a probabilidade de 

rompimento da relação. Diretamente, impacta a cooperação entre os parceiros. No modelo 
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MC2, aqui testado, vêem-se relações equivalentes entre confiança e intenções 

comportamentais, mediadas pela reputação.  

 

 

9.4 Intenções comportamentais 

 

 

   De Zeithaml et al (1996) vêm os indicadores de intenções comportamentais. Ao estudá-

las como decorrência da qualidade percebida de serviços, os autores as classificam como 

favoráveis e desfavoráveis. As primeiras criam laços entre consumidores e empresas, além de 

fundamentarem atitudes positivas como a disposição para pagar preços premium pelo serviço. 

As segundas provocam comportamentos negativos, como o abandono do fornecedor em favor 

de outro e a tendência a reclamar, tanto a agentes internos da empresa, quanto a externos, 

como a imprensa, justiça, órgãos fiscalizadores ou mesmo a outras pessoas. Não é imprópria a 

analogia com o comportamento que se pode esperar da comunidade. Da mesma forma como 

clientes esperam qualidade de um prestador de serviços, a comunidade pode esperar 

compromisso, qualidade e substancialidade nas ações de responsabilidade social, conforme 

postulados por Grayson, Hodges (2002) e Scott, Walsham (2005). Assim, dos indicadores de 

intenções comportamentais propostos, foram colhidos os que implicam em lealdade e em 

disposição para reclamar ou retaliar. Como já dito na abertura do capítulo 5, por decisão do 

pesquisador foram incluídos indicadores de indiferença: descrença no resultado de alguma 

ação contra a empresa. 

O estudo de suas relações entre as intenções comportamentais e o construto reputação traz 

algumas constatações interessantes. Em primeiro lugar, a relação não significativa, é entre 

reputação e indiferença (β=-0,05). Esta ausência de impacto mostra a existência de um grupo 

populacional que tem seu comportamento, em relação às empresas, pautado pela indiferença, 

pela sensação de que não adianta agir contra porque não acredita tenham algum resultado, ou 

até por mero desinteresse ou falta de tempo. Por outro lado, verificou-se uma relação positiva 

e significativa entre reputação e reclamação (β=0,49). Hipoteticamente seria uma relação 

negativa. Entretanto, esta expectativa não se confirmou. O que gera uma pergunta sobre o que 

significa uma relação no mesmo sentido entre reputação e um comportamento considerado 

desfavorável para a empresa. Recorrendo-se a Horner (2002) vê-se que o equilíbrio entre os 

esforços para a manutenção da reputação se justifica por uma certa vigilância que os públicos 
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Figura 8: Diagrama de caminhos da relação causal entre reputação e intenções de negociar. 

Fonte: King, 2000 

 

mantêm sobre o comportamento de uma organização, o que também é mostrado por Fombrun, 

Shanley (1990). Na medida em que percebem comportamentos que transgridem a expectativa 

gerada pela reputação, tornam-se mais dispostos a reclamar. Ou seja, quanto maior a e mais 

positiva a reputação de uma organização, maior a possibilidade de reação a algum deslize que 

venha a cometer. Esta relação pode indicar que empresas com um forte estoque de boa 

vontade não possuem um escudo contra reações negativas da população. 

A mais forte relação entre intenções comportamentais e reputação está associada à 

lealdade (β=0,85), dimensão formada pela disposição de falar bem da empresa, de 

recomendá-la como parceira de negócios, como um bom lugar para trabalhar e apoiá-la em 

situações de conflito. Na literatura sobre reputação corporativa, estes efeitos são recorrentes, 

como em Balmer, Wilson (1998), Fombrun, Gardberg, Barnett (2000), Dowling (2004).. Este 

conceito também veio de uma analogia com o artigo de Zeithaml et al, que mostra 

empiricamente uma relação estreita entre satisfação e lealdade. Aqui, esta relação também se 

verifica, entendendo que reputação gera uma aprovação das atividades da empresa. 

 

Pesquisa desenvolvida na Austrália encontrou dados semelhantes (KING, 2000). Neste 

trabalho, a autora procurou verificar como ações de cidadania corporativa influenciariam a 

reputação e que seria a intensidade das ligações entre estas mesmas ações e as intenções de 

realizar algum negócio com a empresa. A figura 8 sumariza os resultados encontrados. 
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Embora a construção da pesquisa de King (2000) não lance mão dos mesmos indicadores 

e também não procure incluir a confiança como uma das mediadoras das relações entre a 

empresa e a comunidade, seus resultados são análogos aos desta pesquisa, quando 

demonstram as relações positivas e significativas entre as ações de cidadania corporativa, ou 

RSC, e as intenções comportamentais de um dado grupo de stakeholders. 

 



 

 

98 

 

10 CONCLUSÃO 

 

 

10.1 Implicações Gerenciais 

 

 

Com alguma freqüência, empresas se vêem em dificuldades institucionais e operacionais 

que comprometem e até encerram suas atividades. .O referencial teórico consultado evidencia 

a importância da comunidade para a perenidade das organizações. Também suporta a 

evidência de que o engajamento da empresa em ações de RSC é uma das mais eficientes 

escolhas para a prevenção e gestão de crises institucionais. Levanta, ainda, a questão da 

consistência estratégica, no sentido de que ações desconectadas de uma visão de longo prazo 

dos objetivos corporativos tendem a cair no vazio e a se esvaziarem. (MURRAY, 

MONTANARI, 1986; PASMORE, KALSHA, 1993; SIMON, 1995; TOLBERT, ZUCKER, 

1999; KOTLER, 2000; PORTER, KRAMER, 2003; KOTLER, KELLER, 2006).  

A contribuição desta pesquisa para as práticas gerenciais vem da sugestão de um leque de 

ações, elencadas em quatro agrupamentos, que, se estrategicamente implementadas, podem 

ajudar na institucionalização das empresas junto à comunidade. Classificando-as em uma 

ordem derivada da intensidade que mostraram em influenciar o ajuste dos modelos aqui 

estudados tem-se: 

 Relações com a comunidade: 

 Garantir a segurança das operações junto à comunidade; 

 Agir rapidamente para corrigir eventuais problemas ambientais; 

 Buscar intervir positivamente na qualidade de vida da comunidade; 

 Disponibilizar informações sobre suas atividades e permitir que a comunidade 

as acompanhe; 

 Reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência de problemas ambientais 

decorrentes de suas atividades; 

 Apoiar ações ambientais não ligadas diretamente às atividades da empresa; 

 Manter programas ambientais voltados para a comunidade; 

 Manter programas de saúde que beneficiem a população local; 

 Manter programas educacionais que incluam a comunidade. 

 Comunicação com a sociedade: 
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 Patrocinar atividades culturais ou esportivas que tenham reflexos nacionais e 

locais; 

 Não patrocinar propaganda que coloque alguém ou algum grupo em situação 

vergonhosa ou constrangedora; 

 Assegurar seus compromissos com a ética e com a verdade ao veicular 

propaganda; 

 Ajudar na conservação de áreas públicas na comunidade; 

 Desenvolver projetos sociais e ambientais por conta própria. 

 

 Apoio a causas éticas 

 Ao apoiar políticos, assegurar-se de que são éticos e sérios na sua atividade; 

 Não se envolver em práticas corruptas junto ao poder público; 

 Ceder funcionários, em horário comercial, para ajudar no desenvolvimento de 

projetos sociais ou ambientais da comunidade. 

 

 Relacionamento com empregados 

 Garantir que os empregados da empresa tenham benefícios adequados às suas 

necessidades; 

 Garantir que os empregados tenham bons salários. 

 

Outro aspecto com potencial para contribuir na gestão das empresas é a constatação de 

que a comunidade pode não estar mais destinando às empresas um estoque ilimitado de boa 

vontade. A percepção da disposição de agir em face de uma quebra das relações positivas 

apareceu, nesta pesquisa, em uma relação positiva com a reputação. Este resultado pode 

indicar a exigência de uma linha de conduta corporativa coerente e retilínea para que as 

empresas mantenham a concessão social que lhes proporciona sobrevivência e perenidade.  

 

 

10.2 Implicações para a teoria 

 

 

A manutenção de um relacionamento estratégico com sociedade é parte integrante das 

teorias organizacionais desde que se constatou que não existem, ou são muito fluidos, os 
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limites entre a empresa e o ambiente. Autores que produziram importantes trabalhos no 

campo organizacional mostram que a sociedade escolhe as atividades empresarias que vai 

aceitar e manter, e que esta escolha depende, fundamentalmente, da percepção positiva das 

contribuições das empresas para o crescimento e melhoria das relações e condições sociais 

(SCOTT, 1993; TOLBERT, ZUCKER, 1999; AGUIAR, 2004; ALMEIDA, 2005). A Teoria 

dos Stakeholders mostra um caminho válido e já verificado para se relacionar com os diversos 

grupos sociais afetados pelas atividades das empresas, dos quais a comunidade local é um dos 

que detém uma grande parcela de poder sobre as organizações (FREEMAN, GILBERT, apud 

LETTIERI, 2003; MITCHEL. AGLE, WOOD, 1997).  

No entanto, os métodos disponíveis para avaliação do desempenho das organizações nesta 

área não contemplam a comunidade como campo de mensuração da avaliação das atividades 

que as empresas desenvolvem para melhorar a qualidade de seu relacionamento social. As 

escalas mais utilizadas e institucionalizadas são instrumentos de auto-diagnóstico, a serem 

preenchidos pelo próprio corpo gerencial da empresa (THE INSTITUTE OF SOCIAL AND 

ETHICAL ACCOUNTABILITY, 1999; GRÜNINGER, OLIVEIRA, 2002; GRI, 2002; 

AKATU, 2005; ETHOS, 2006). Uma das possíveis contribuições desta pesquisa para a área 

acadêmica, que também tem implicações gerenciais, é a proposta e a validação de uma escala 

simples, de fácil aplicação, que trabalhe como instrumento de mensuração das atividades de 

Responsabilidade Social Corporativa desenvolvidas pelas da empresas. Não há a pretensão de 

se propor uma escala definitiva. Entretanto pode ser um ponto de partida para que as opiniões 

das populações sejam entendidas com maior precisão e, assim, participar dos estudos que 

procuram melhorar os processos de institucionalização das organizações. 

Outra implicação para os estudos de estratégias organizacionais, já descritas na seção 

anterior, é o questionamento da boa vontade praticamente incondicional que as empresas 

procuram ao investir na gestão de suas reputações. Há indicações, a serem confirmadas por 

outras pesquisas, de que, ao contrário, as exigências das comunidades se tornam cada vez 

maiores e que são infladas pela própria postura das organizações. Pode ter-se instalado um 

círculo vicioso, que obriga a um investimento cada vez mais indispensável na manutenção de 

ações de RSC, tendo em vista que, se houver a percepção de sua redução, há a probabilidade 

de se ver frente a reações negativas da comunidade. 

O estudo das relações entre responsabilidade social, confiança e reputação também 

representa um ganho teórico deste trabalho. E um aspecto que, até o momento, não foi um 

objeto tratado pela teoria disponível, é a inserção das intenções comportamentais nestas 



 

 

101 

relações. Esta pesquisa procura jogar talvez uma das primeiras luzes sobre o tema e espera 

poder contribuir para seu aprofundamento. 
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11 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

11.1 Limitações associadas às variáveis estudadas 

 

 

Embora tenham atingido graus satisfatórios de validação, as variáveis da escala de 

responsabilidade social podem não ser suficientes para explicar a complexidade das ações de 

RSC sob o ponto de vista das comunidades em geral. Esta limitação se deve, em primeiro 

lugar, à relação da unidade de análise com a unidade de observação, ou seja, a população de 

Belo Horizonte, cuja dependência das atividades da MBR se prende mais a aspectos 

ambientais, praticamente inexistindo a dependência econômica. Em segundo lugar pode ser 

que variáveis julgadas importantes no modelo não o sejam se aplicadas referenciando-se em 

outras atividades. Por exemplo, se a empresa avaliada fosse do setor financeiro, os 

indicadores relacionados a danos ambientais poderiam não ser aplicáveis.  

A questão do construto Confiança também merece ser mais estudada em relação aos 

indicadores de Comportamento Oportunístico. Em outras ambientes, em que haja uma maior 

simbiose entre a empresa e as condições da comunidade, este indicador poderia ter um 

comportamento diferente. 

Não foi possível, também, explorar como toda a complexidade das relações com os 

empregados influenciam as avaliações das atividades de RSC de uma empresa. A limitação ao 

salário e aos benefícios não encontra sustentação em outros instrumentos. Apesar de ser a 

parte mais visível desta relação, esta pesquisa não deve ser considerada conclusiva neste 

aspecto. 

 

11.2 Generalização dos resultados 

 

 

A realização desta pesquisa em uma comunidade de grande porte, com mínima 

dependência econômica da empresa é um limitador da generalização de seus resultados. Outro 

limitador é a atividade econômica da empresa avaliada. A mineração tem um grande potencial 

de gerar passivos ambientais e dependência econômica, o que não é comum a outras 

atividades. 



 

 

103 

A condução de uma só pesquisa, em um específico grupo de stakeholders, abordando sua 

relação com um só setor também representa outra limitação de generalização. 

 

11.3 Sugestões para pesquisas futuras 

 

A realização de outras pesquisas para validar os resultados aqui relatados é recomendável, 

especialmente em busca de métodos mais generalizáveis, tendo em vista o caráter transversal 

único deste estudo. 

Outros setores e outras comunidades também poderiam ser alvo de nova aplicação destas 

escalas buscando verificar sua aplicação mais universalizada. 

A questão teórica levantada sobre o efeito da reputação na reclamação é outro tema 

também de profundo interesse para as teorias organizacionais. 

Outras intenções comportamentais também poderiam ser estudadas, à busca de 

indicadores que possam melhorar sua mensuração e ampliar os estudos sobre o impacto da 

reputação nestas intenções. 
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APÊNDICE A: VARIÁVEIS UTILIZADAS NO QUESTIONÁRIO 

 

 

Variáveis qualitativas 

 

 

Habitação do entrevistado 

 

 

1. Há quantos anos você mora em Belo Horizonte (se menos de 3 anos, agradeça e 

substitua o entrevistado. 

2. Qual é o seu grau de conhecimento da MBR? 

1- Nunca ouvi falar (Substituir o entrevistado) 

2- Conheço pouco 

3- Conheço bem 

4- Conheço muito bem 

 

Caracterização demográfica e socioeconômica do entrevistado 

 

 

1. Sexo 

 

2. Faixa etária 

1- 16 a 19 anos 

2- 20 a 24 anos 

3- 25 a 29 anos 

4- 30 a 34 anos 

5- 35 a 39 anos 

6- 40 a 44 anos 

7- 45 a 49 anos 

8- 50 a 54 anos 

9- 55 a 59 anos 

10- 60 anos ou mais 

 



 

 

114 

3. Bairro em que mora (de acordo com a lista abaixo) 

 

 

1. Centro 
3. Francisco 

Sales 
4. Savassi 

5. Prudente de 

Morais 

6. Santo 

Antônio 

7. 

Anchieta/Sion 

Centro 

 

 

Sta. Efigênia 

(Área 

Hospitalar) 

Floresta (Área 

dentro da Av. 

Contorno) 

 

 

 

 

 

Santo Agostinho 

Lourdes 

Funcionários 

 

 

 

 

Cidade Jardim 

Luxemburgo 

Coração de Jesus 

Vila Paris 

Morro do 

Querozene 

Vila 

Bandeirantes 

(parte) 

  

Santo Antônio 

São Pedro 

  

  

  

  

  

Carmo 

Cruzeiro 

Anchieta 

Sion 

FUMEC 

Pindura Saia 

Mala e Cuia 

2. Barro Preto  

Barro Preto 

 

 

8. Serra 9. Mangabeiras 

10. São 

Bento/Sta. 

Lúcia 

11. Belvedere 12. Barragem 13. Cafezal 

Serra 

São Lucas 

 

  

  

Mangabeiras 

Comiteco 

Parque das 

Mangabeiras 

Aglomerado da 

Serra 

Acaba Mundo 

São Bento 

Sta. Lúcia 

Vila 

Bandeirantes 

(parte) 

Aglomerado da 

Barragem (parte) 

 

Belvedere 

 

 

 

 

Aglomerado da 

Barragem (parte) 

 

 

 

 

Cafezal 

Aglomerado da 

Serra 

  

  

  

  

4. Região: (de acordo com a lista acima) 

1- Barro Preto  

2- Centro  

3- Francisco Sales  

4- Savassi  

5- Prudente de Morais  

6- Santo Antônio  

7- Anchieta/Sion 

8- Serra  

9- Mangabeiras  

10- São Bento/Sta. Lúcia  

11- Belvedere  

12- Barragem  

13- Cafezal 
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5. Estado civil 

1- Solteiro(a) 

2- Casado(a) 

3- Viúvo(a) 

4- Separado(a)/divorciado(a) 

5- União estável 

6. Escolaridade 

1- Nenhuma (analfabeto) 

2- Ensino fundamental 1 incompleto (primário incompleto) 

3- Ensino fundamental 1 completo / fundamental 2 incompleto (primário completo / 

ginasial incompleto) 

4-  Ensino fundamental 2 completo / Médio incompleto (ginasial completo / colegial 

incompleto) 

5- Ensino médio completo / superior incompleto (colegial completo / superior 

incompleto) 

6- Superior completo 

7- Especialização 

8- Mestrado / Doutorado 

7. Situação profissional 

1- Não trabalha nem está procurando emprego 

2- Procurando emprego / desempregado 

3- Do lar 

4- Autônomo ou profissional liberal 

5- Funcionário público 

6- Empregado em empresa pública 

7- Empregado em empresa privada 

8- Empresário / empregador 

9- Aposentado 

8. Renda mensal familiar 

1- Menos de R$ 350,00 (Até 1 SM) 

2- De R$ 350,00 até R$ 1.050,00 (Mais de 1 até 3 SM) 

3- Mais de R$ 1.050,00 até R$ 1.750,00 (Mais de 3 até 5 SM) 

4- Mais de R$ 1.750,00 até R$ 2.450,00 (Mais de 5 até 7 SM) 

5- Mais de R$ 2.450,00 até R$ 3.500,00 (Mais de 5 até 10 SM) 
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6- Mais de R$ 3.500,00 até R$ 5,250,00 (Mais de 5 até 15 SM) 

7- Mais de R$ 5.250,00 até R$ 7.500,00 (Mais de 15 até 20 SM) 

8- Mais de R$ 7.500,00 (Mais de 20 SM) 

 

 

Variáveis quantitativas 

 
 
Indicadores de responsabilidade social 

 

 

Operacionalização: escala de discordância/concordância, com 11 pontos 

(0- discorda totalmente a 10- concorda totalmente) 

 
 

1- RS1. A MBR paga bons salários a seus empregados 

2- RS2. A MBR tem benefícios adequados para seus empregados 

3- RS3. A MBR respeita os direitos de seus empregados 

4- RS4. A MBR se preocupa em reduzir ao máximo os problemas de meio ambiente 

causados por sua atividade 

5- RS5. A MBR apóia ações de proteção ao meio ambiente, mesmo que não estejam 

ligadas à sua atividade 

6- RS6. Se suas atividades causarem algum dano ao meio ambiente, a MBR age 

rapidamente para resolver o problema 

7- RS7. A MBR se preocupa com a segurança das comunidades que estão próximas 

às suas instalações 

8- RS8. A MBR permite que a comunidade acompanhe suas atividades 

9- RS9. A propaganda da MBR é ética 

10- RS10. A propaganda da MBR não coloca ninguém em situação vergonhosa ou 

constrangedora 

11- RS11. A propaganda da MBR é honesta e verdadeira 

12- RS12. A MBR se preocupa com a qualidade de vida das comunidades próximas 

de suas instalações 

13- RS13. A MBR tem programas de meio ambiente que beneficiam as comunidades 

próximas de suas instalações 
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14- RS14. A MBR tem programas de educação que beneficiam as comunidades 

próximas de suas instalações 

15- RS15. A MBR tem programas de saúde que beneficiam as comunidades próximas 

de suas instalações 

16- RS16. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas nas comunidades 

próximas às suas instalações 

17- RS17. A MBR patrocina atividades culturais ou esportivas de porte estadual ou 

nacional 

18- RS18. A MBR ajuda a conservar áreas públicas das comunidades onde atua 

19- RS19. A MBR desenvolve projetos sociais por conta própria 

20- RS20. A MBR desenvolve projetos ambientais por conta própria 

21- RS21. A MBR permite que seus empregados trabalhem em projetos sociais ou 

ambientais da comunidade local em horário comercial 

22- RS22. A MBR somente apóia candidatos políticos que trabalhem com ética e 

seriedade 

23- RS23. A MBR não se envolve em práticas de corrupção de políticos ou 

funcionários públicos 

 

Indicadores de confiança 

 

 

Operacionalização: escala de discordância/concordância, com 11 pontos 

(0- discorda totalmente a 10- concorda totalmente) 

 

1- C1. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR não cumpre as promessas que 

faz   

2- C2. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR age de forma unilateral, sem 

pensar na sociedade 

3- C3. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR toma decisões que só 

beneficiam a si mesma 

4- C4. Para alcançar seus objetivos, às vezes a MBR altera ligeiramente os fatos 

divulgados em suas propagandas 

5- C5. Às vezes não se pode confiar no relacionamento da MBR com a sociedade 
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6- C6. Pode-se confiar que a MBR faz o que é certo em seu relacionamento com a 

sociedade 

7- C7. A MBR é muito íntegra no seu relacionamento com a sociedade 

 

 

Indicadores de reputação 

 
 
 

Operacionalização: escala de discordância/concordância, com 11 pontos 

(0- discorda totalmente a 10- concorda totalmente) 

 

1- R1 Eu tenho uma boa impressão da MBR 

2- R2. Eu admiro e respeito a MBR 

3- R3. Eu confio na MBR 

4- R4. A MBR garante seus produtos e serviços 

5- R5. A MBR desenvolve produtos e serviços inovadores 

6- R6. A MBR oferece produtos e serviços de alta qualidade 

7- R7. A MBR proporciona um excelente valor para seus clientes 

8- R8. A MBR é líder no setor de mineração 

9- R9. A MBR tem uma visão muito clara de seu futuro 

10- R10. A MBR reconhece e aproveita as oportunidades de mercado 

11- R11. A MBR é bem administrada 

12- R12. A MBR parece ser uma boa empresa para trabalhar 

13- R13. A MBR parece ser uma empresa que tem bons empregados 

14- R14. A MBR apóia boas causas 

15- R15. A MBR é uma empresa ambientalmente responsável 

16- R16. A MBR tem um alto padrão de relacionamento com a sociedade 

17- R17. A MBR tem um consistente registro de lucros durante sua existência 

18- R18. A MBR parece ser uma empresa de baixo risco para se investir 

19- R19. A MBR tende a ultrapassar seus concorrentes 

20- R20. A MBR parece ser uma empresa com fortes perspectivas de crescimento no 

futuro 
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Indicadores de intenções comportamentais 

 

 

Operacionalização: escala de discordância/concordância, com 11 pontos 

(0- discorda totalmente a 10- concorda totalmente) 

 

1- IC1. Falar bem da MBR para outras pessoas. 

2- IC2. Recomendar a MBR para alguém que pedir informações 

3- IC3. Encorajar outras pessoas a fazer negócios com a MBR 

4- IC4. Apoiar a MBR em situações de conflito com algum grupo ou organização da 

sociedade 

5- IC5. Recomendar a MBR como um bom lugar para trabalhar. 

6- IC5. Reclamar com outras pessoas se a MBR lhe causar algum problema, à sua 

cidade ou ao seu bairro 

7- IC7. Reclamar com algum órgão, como a Justiça ou a Imprensa, se a MBR lhe 

causar algum problema, à sua cidade ou ao seu bairro. 

8- IC8. Reclamar diretamente à MBR se esta lhe causar algum problema, à sua 

cidade ou ao seu bairro. 

9- IC9. Votar em políticos que se posicionem contra as atividades da MBR se esta 

lhe causar algum problema, à sua cidade ou ao seu bairro. 

10- IC10. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não tenho tempo 

para lidar com estes assuntos. 

11- IC11. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque não costumo me 

envolver com este tipo de assunto 

12- IC12. Não fazer nada se a MBR causar algum problema porque acho que não 

adianta. A empresa sempre vai fazer o que quiser. 
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