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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.  
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