
 

   

 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 
 
 

 

 
 

  

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL E CLIMA DE SEGURANÇA: 

UM ESTUDO CORRELACIONAL COM UMA AMOSTRA DE 

UMA UNIDADE MILITAR 

 

 

 
José Miguel Pinto Sintra 

 

 
MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações 

 

 

 

 

 
2013 



 

   

 

 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 
 
 

 

 
 

 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CLIMA DE SEGURANÇA: 

UM ESTUDO CORRELACIONAL COM UMA AMOSTRA DE 

UMA UNIDADE MILITAR 

 

 
José Miguel Pinto Sintra 

 
 

 

Dissertação orientada pela Professora Doutora Rosário Lima 

 

 

 

 
MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

 

 
Secção de Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações 

 

 

 
2013



 

   

 

 

AGRADECIMENTOS 

  

À Professora Doutora Rosário Lima, pela paciência, força e persistência com 

que me ajudou e orientou ao longo de todo o processo da dissertação, assim como o 

acompanhamento durante todo o Mestrado. 

 

Ao Tenente-Coronel António Rosinha, pelo apoio e esclarecimentos na fase 

análise estatística. 

 

À organização onde os questionários foram aplicados, pela sua compreensão e 

disponibilidade. 

 

À minha família por me proporcionarem os meios e condições para prosseguir 

até ao fim com os meus estudos, especialmente aos meus avós que são tudo para mim. 

 

Por último, um obrigado muito especial aos meus amigos, pelas horas passadas a 

debater temas que muitas vezes desconheciam e pelo carinho que sempre me deram. 

 

 

 

 

  



 

II 

 

 

 

ÍNDICE GERAL 

 
1. Introdução ................................................................................................................................. 1 

2. Enquadramento Teórico ............................................................................................................ 4 

2.1 Responsabilidade Social ...................................................................................................... 4 

2.1.1 Abordagem de D. Turker e a Teoria dos Stakeholders ................................................ 6 

2.2 Clima de Segurança ............................................................................................................. 9 

2.3 Relação entre Responsabilidade Social Interna e Clima de Segurança ............................. 11 

3. Método .................................................................................................................................... 15 

3.1 Participantes ...................................................................................................................... 15 

3.2 Instrumentos ...................................................................................................................... 15 

3.2.1 Questionário sobre Percepção de Responsabilidade Social ...................................... 15 

3.2.2 Questionário Nórdico de Clima de Segurança (Nosacq-50) ....................................... 18 

3.3 Procedimento ..................................................................................................................... 20 

4. Resultados ............................................................................................................................... 21 

4.1 Análise Descritiva e da Consistência Interna ou Análise Descritiva e Índices de Precisão

 ................................................................................................................................................. 21 

4.2 Análise Correlacional ........................................................................................................ 24 

5. Discussão ................................................................................................................................. 28 

5.1 Limitações e Futuras investigações ................................................................................... 30 

6. Referências Bibliográficas ...................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

 
 Pág. 

 

 

Quadro 1 – Médias, Desvios-padrão e Índices de Precisão 

 

21 

 

Quadro 2 - Matriz de Intercorrelações entre Responsabilidade Social e 

Clima de Segurança 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV 

 

RESUMO 

 

Actualmente, o assumir da Responsabilidade Social como um valor básico da cultura 

organizacional pode ser verificado na grande maioria das organizações, incidindo cada 

vez mais sobre a Gestão de Recursos Humanos a implementação de políticas de 

desenvolvimento social e de desenvolvimento do capital humano. A presente 

investigação tem como objectivo estudar a relação entre Responsabilidade Social e 

Clima de Segurança no trabalho. Mais especificamente, visa-se compreender o impacto 

das percepções de responsabilidade social dirigida a diferentes stakeholders no clima de 

segurança percebido pelos mesmos colaboradores. Recolheram-se dados sobre as 

percepções de responsabilidade social e clima de segurança, através da aplicação de 

dois instrumentos de medida a uma amostra de 42 colaboradores de uma unidade 

Militar. Os resultados revelam uma relação positiva entre as variáveis em estudo, e 

permitem confirmar que as percepções de responsabilidade social dos colaboradores 

estão relacionadas positivamente com o clima de segurança sentido pelos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: clima de segurança, gestão de recursos humanos, responsabilidade 

social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Currently the takeover of social responsibility as a core value of organizational culture 

can be found in most organizations, focusing on human resources management policy 

implementation of social development and human capital development. The present 

investigation aims to study the relationship between Corporate Social Responsibility 

and Safety Climate, in the workplace. In particular, it aims to understand the impact of 

the perceptions of employees of Corporate Social Responsibility, addressed to different 

stakeholders, in the Safety Climate. Data was collected through the application of two 

measuring instruments, regarding employees perception of Corporate Social 

Responsibility and Safety Climate, to a sample of 42 employees of a company in the 

military sector. The results reveal a positive relation between the different variables in 

study, confirming that the employees perception of social responsibility are positively 

correlated with the Safety Climate. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: corporate social Responsibility, safety climate, strategic human resources 

management.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

1. Introdução 
 

Com o mundo organizacional em constante mutação e requalificação, alicerçado 

num meio envolvente onde os constrangimentos socioculturais implicam uma mudança 

de paradigmas como nunca antes visto, a ligação entre o conceito de trabalho e a vida 

pessoal de cada sujeito ganha rapidamente novos significados. Através da forte 

regulamentação do trabalho e da crescente envolvência, cada vez mais pronunciada, de 

mecanismos estatais, o trabalho, actualmente, possui uma faceta verdadeiramente social, 

na qual as organizações devem cooperar e envolver-se directamente com a sociedade e 

com as diferentes comunidades com as quais contactam. 

 Deste modo, o funcionamento, ético e económico das organizações é alvo de 

um elevado escrutínio por parte da sociedade, das quais se espera um retorno objectivo 

das condições que lhes são possibilitadas, quer geográficas, quer em termos de mão de 

obra existente, por exemplo. Uma visão estratégica, unicamente direccionada para a 

maximização dos lucros e redução de custos no processo de produção, já não é mais 

aceite passivamente: é hoje esperado um válido contributo organizacional em relação ao 

bem-estar dos seus colaboradores, às suas condições de trabalho e satisfação, e, 

simultaneamente, uma procura de um bem-estar envolvente, como são exemplos de 

preocupações de cariz ambiental e de investimento em acções sociais. 

A emergência do conceito de Responsabilidade Social nas organizações surge, 

então, como uma clara tentativa de integrar, e oferecer soluções, para as crescentes 

preocupações demonstradas, sendo que este investimento ocorre de tal modo 

consistente, e é percepcionado como positivo e implementador de mais valias pelos 
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colaboradores, que acaba por assumir um papel de valor organizacional, reflectindo-se 

ao nível da Cultura Organizacional. 

O assumir da Responsabilidade Social como um valor básico da cultura 

organizacional pode ser verificado na grande maioria das organizações, que encaram 

este investimento na via da sustentabilidade como uma oportunidade, de inclusive, 

contribuirem para uma imagem mais positiva de si mesmas. A ligação entre estes dois 

conceitos, o de Responsabilidade Social e Cultura Organizacional (e.g. Leandro & 

Rebelo, 2011; Zenone, 2006) demonstra ainda, que, a Cultura Organizacional poderá ser 

preditora dos comportamentos socialmente responsáveis, dependendo do tipo de cultura 

organizacional em causa (Übius & Alas, 2009). 

Tendo em mente a dimensão conceptual destes dois conceitos, existiu a 

necessidade de estreitar o seu campo de relação, isto é concretizar em que sentidos os 

dois conceitos interagem. Dessa forma, optou-se por falar em Responsabilidade Social 

Interna, ou seja as medidas, estratégias e opções realizadas para benefício dos 

colaboradores de uma determinada organização (Leandro & Rebelo, 2011), e em Clima 

de Segurança, sendo este um conceito que apareceu durante a década de 80, do século 

XX (Gibbons & von Thaden, 2008). A sua definição é complexa, e existe sempre 

controvérsia na distinção entre Clima de Segurança e Cultura de Segurança, mas a 

evolução da literatura, particularmente nos estudos realizados desde os anos 2000, tem 

demonstrado uma acentuada distinção entre os dois termos (Gibbons & von Thaden, 

2008).  

Desde então, que o número de investigações sobre o impacto de medidas 

socialmente responsáveis no desempenho organizacional tem sido abundante, existindo, 

nos nossos dias, uma clara expansão relativamente às áreas em que se procuram 

encontrar evidências do seu relacionamento e impacto organizacionais (Turker, 2009). 
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Tendo isto em consideração, o presente estudo procura estudar a relação entre a 

percepção de responsabilidade social de um dos principais grupos de stakeholders da 

organização, os seus colaboradores, e o clima de segurança, sendo estruturado do 

seguinte modo: numa primeira parte será feito um enquadramento teórico das variáveis 

em estudo, Responsabilidade Social e Clima de Segurança, numa perspectiva de 

aproximação teórica, de modo a formular as questões de investigação que se procuram 

explorar; em seguida será apresentada a metodologia de investigação, com a respectiva 

caracterização da amostra, descrição dos instrumentos utlizados e do procedimento 

adoptado; e por último, serão apresentados os resultados obtidos e a discussão, fazendo 

também referência aos principais contributos e limitações da investigação. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1 Responsabilidade Social 

 

O conceito de Responsabilidade Social principia a ganhar lugar de destaque no 

meio académico, e organizacional, durante a década de 60, do século XX, nos Estados 

Unidos da América, muito associado ao crescimento das organizações em termos de 

dimensão e poder (Sotomayor et al., 2013). É, contudo, importante referir que a 

exposição das actividades organizacionais à sociedade onde se enquadra já tinha um 

certo impacto desde a década de 30, do mesmo século, nomeadamente desde o período 

que ficou conhecido como a Grande Depressão Norte Americana (Karkotli & Aragão, 

2008). 

Embora, como já se referiu anteriormente, se trate de um tema que já está em 

debate à décadas, é importante alertar para uma falta de consenso relativamente à sua 

conceptualização teórica, sendo que o significado de Responsabilidade Social diverge 

entre vários autores para assumpções conceptualmente opostas. Veja-se o exemplo do 

significado de Responsabilidade Social para Friedman e para Carroll, por exemplo, que 

apesar de contemporâneos apresentam visões absolutamente opostas sobre o mesmo 

conceito (Leandro & Rebelo, 2011). Um aspecto em comum, no entanto, deve ser 

referido, tal como indicam Leandro e Rebelo (2011): a Ética é o embrião do conceito de 

Responsabilidade Social Corporativa. 

Segundo Carroll (1999), o “pai” do termo Responsabilidade Social nas empresas 

seria H. Bowen (1953). Na sua principal obra, Social responsibilities of the 

businessman, Bowen argumentava que as grandes organizações tinham acções de 

enorme magnitude que influenciavam o dia a dia de centenas de sujeitos, chegando a 

considerar as organizações como centros vitais de poder e de tomada de decisão 
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(Carroll, 1999). A sua definição embrionária de Responsabilidade Social refere as 

decisões das organizações, em particular os gestores, a perseguição de políticas, e 

adopção de medidas, que garantam, não só, a obtenção dos objectivos pretendidos mas 

também os valores desejados na sociedade (Carroll, 1999).  

Mais tarde, Friedman (1972), usualmente caracterizado como a visão clássica 

dos modelos de Responsabilidade Social (Sotomayor et al., 2013), adoptou uma visão 

mais fundamentalista das obrigações de uma organização. Para este autor “(…) há uma 

e apenas uma responsabilidade social das empresas: usar os seus recursos e a sua 

energia em actividades destinadas a aumentar os seus lucros, contando que obedeçam 

às regras do jogo e participem de uma competição aberta e livre sem enganos ou 

fraudes.” (Karkotli & Aragão, 2008, pp. 51). É, em si, um modelo teórico rodeado de 

variadíssimas críticas entre as quais a necessidade, mínima, de um padrão de valores 

morais que deve ser inerente às próprias organizações, nomeadamente no impacto 

adverso que têm no meio envolvente, e na obtenção desmesurada de dimensão e poder 

que as coloca numa posição de muito dificil supervisão por parte de entidades 

reguladoras, tendo de ser as próprias organizações a criar e a assumir comportamentos 

de responsabilidade social (Sotomayor et al., 2013). 

Num pólo oposto a Friedman, surge Carroll (1979), através de um contributo 

teórico, Modelo de Desempenho Social das Organizações, onde o conceito de 

Responsabilidade Social seria espelhado no conjunto de empresas que actuam de forma 

a corresponder às expectativas da sociedade onde se encontram inseridas, em quatro 

níveis de acção fundamentais: económica, legal, ética e discricionária (Leandro & 

Rebelo, 2011). Carroll (1991), estrutura os níveis de acção fundamentais por si 

propostos numa disposição piramidal, assumindo como base as responsabilidades 

económicas, seguido, em sentido ascendente, das obrigações legais, das obrigações 
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éticas e, por último, das obrigações discricionárias, ou seja obrigações que estão para 

além do estritamente requerido por parâmetros legais (Leandro & Rebelo, 2011). A 

inclusão de nível de acção económico poderá ser discutível, mas para Carroll (1979), as 

organizações tinham o dever de cumprir com todas as suas obrigações para com uma 

sociedade, particularmente ao nível económico, onde existem como criadores de bens e 

produtos, numa óptica de sobrevivência através do prisma de oferta e procura, sendo 

este o nível mais fundamental na relação Organização – Sociedade. 

Mais tarde, em colaboração com M.S. Schwartz, Carroll (2003), propõe um 

novo modelo, com o objectivo de acrescentar mais valor ao seu contributo teórico 

anterior (Leandro & Rebelo, 2011). O Modelo value, balance, accountability – VBA -  

(Carroll & Schwartz, 2003), abandona a estrutura piramidal e coloca num “tripé” de 

igualdade as obrigações organizacionais, sendo esta a base da relação entre a 

organização e a sociedade, incluindo, unicamente, três níveis de acção: 

Responsabilidade Social Económica, Responsabilidade Social Ética e Responsabilidade 

Social Legal (Schwartz & Carroll, 2003).  

2.1.1 Abordagem de D. Turker e a Teoria dos Stakeholders 

 

Apesar de inúmeros contributos teóricos, ao longo de todo o século XX, é já 

durante o século XXI que emerge a visão de Responsabilidade Social de Turker (2009), 

muito ligada à Teoria dos Stakeholders, que será adoptada na presente investigação. 

Na literatura, não existe um consenso em torno da definição de stakeholders, 

mas talvez o contributo mais célebre seja o de Freeman (1984), ao afirmar que por 

stakeholders deve entender-se “(…) os grupos ou indivíduos que podem afectar ou ser 

afectados pelo cumprimento dos objectivos da organização; ou os actores com interesse 

directo ou indirecto na organização.” (Verdeyen et al., 2004, pp. 326-327, cit. por 
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Turker, 2009, pp. 413), sendo que Carroll (1991) defendia a existência de uma ligação 

natural entre Responsabilidade Social e os stakeholders de uma dada organização 

(Turker, 2009). Neste sentido, devem ser considerados como stakeholders os 

accionistas, os gestores, fornecedores, trabalhadores, clientes e comunidade local, num 

espectro da total actividade da organização (Sotomayor et al., 2013). 

A Teoria dos Stakeholders acaba por contrapor, por completo, a visão mais 

fundamentalista de Responsabilidade Social, defendida por Friedman, uma vez que esta 

postulava que as organizações deveriam direccionar todo o seu foco para um único 

stakeholder, o accionista, não atendendo, como prioridade, aos interesses de todos os 

restantes (Sotomayor et al., 2013). Segundo esta teoria, a Responsabilidade Social teria 

de, necessariamente, estar muito para além das obrigações económicas para com os seus 

proprietários/ accionistas, abrangindo, de igual modo, as necessidades da sociedade 

onde se inserem (Sotomayor et al., 2013). 

Diversos investigadores (e.g. Charkham, 1994; Clarkson, 1994; Freeman, 1984, 

cit. por Turker, 2009) deram um importante contributo no desenvolvimento desta teoria, 

particularmente devido à dificuldade conceptual em discriminar a sua dimensão 

(Turker, 2009). O modelo classificativo apresentado por Wheeler e Sillanpaa (1997), é 

considerado o mais complexo dentro das classificações de stakeholders (Turker, 2009). 

Segundo estes autores, existiria a distinção entre stakeholders sociais primários, i.e. os 

stakeholders que teriam impacto directo nos relacionamentos organizacionais e que 

envolvessem entidades humanas; os stakeholders sociais secundários, i.e. aqueles que 

têm uma influência menos directa, como a sociedade civil e diversos grupos de 

interesse; e os stakeholders não sociais, i.e. que não envolvem relações humanas, com 

uma distinção entre primários, quando o impacto é directo, e secundários, quando o 
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impacto é indirecto (Turker, 2009). Dentro desta categoria, Wheeler e Sillanpaa (1997) 

incluiram o meio ambiente, as espécies animais e as futuras gerações (Turker, 2009). 

Baseando-se nesta categorização, Turker (2009) avançou com o seu contributo 

enquanto definição de Responsabilidade Social, referindo-se a esta como os 

comportamentos organizacionais que pretendem afectar positivamente as quatro 

categorias de stakeholders indicadas por Wheeler e Sillanpaa (1997), ou seja, os 

stakeholders sociais primários e secundários e os stakeholders não sociais primários e 

secundários (Turker, 2009), devendo os comportamentos organizacionais afectar os 

grupos de stakeholders de uma forma positiva, e necessariamente para além dos seus 

interesses económicos (Turker, 2009). 

Enquadrando a abordagem de Turker (2009) num quadro conceptual mais 

abrangente, mais especificamente no quadro de acção da Gestão Estratégica, esta pode 

ser analisada segundo uma vertente interna ou externa (Sotomayor et al., 2013). 

A vertente interna da Responsabilidade Social, visa os investimentos feitos para 

o interior da própria organização, por exemplo ao nível de investimento em capital 

humano, promoção de saúde e segurança no trabalho e gestão de recursos (Sotomayor et 

al., 2013). A este nível, o principal interveniente deverá ser a gestão dos recursos 

humanos, com foco em políticas de desenvolvimento social e de competetividade 

(Sotomayor et al., 2013). 

A vertente externa visa as interacções entre a organização e o meio onde se 

encontra situada, ao nível social e ambiental, por exemplo (Sotomayor et al., 2013). 

Deste modo, o investimento em actividades como o desenvolvimento sustentável do 

ambiente natural em torno da organização, especialmente ao nível das suas 

infraestruturas físicas, e enriquecimento das interacções com as comunidades locais, 

numa óptica de solidariedade comunitária e transgeracional, assume-se como o 



 

9 

 

objectivo da gestão e da estratégia global da organização socialmente responsável 

(Sotomayor et al., 2013). 

2.2 Clima de Segurança 

 

O Clima Organizacional surge do conjunto de percepções partilhadas pelos 

colaboradores em relação às práticas e políticas organizacionais, sendo uma 

representação momentânea da Cultura Organizacional (Chambel & Curral, 2008). Este 

conjunto de percepções ajuda os colaboradores a encontrar um sentido homeostático no 

seu dia a dia organizacional, possibilitando a criação de um significado em relação ao 

que percepcionam no seu meio organizacional, práticas, políticas, rituais, 

comportamentos, normas (Chambel & Curral, 2008). 

O Clima de Segurança, sendo um tipo de clima organizacional específico, surge 

a partir dos diversos modelos de Clima Organizacional partindo do pressuposto que 

estes modelos seriam demasiado gerais para se conseguirem relacionar com quaisquer 

resultados a nível organizacional (Chambel & Curral, 2008). Introduzido por Zohar 

(1980), definiu Clima de Segurança como “(…) a percepção partilhada pelos 

empregados acerca da segurança, o qual influenciava os comportamentos de segurança 

por si adoptados e, consequentemente, permitia diferenciar as organizações em termos 

de propensão alta ou baixa para os acidentes.” (Chambel & Curral, 2008, pág. 199). 

Enquadrando o Clima de Segurança no conceito inicial de Cultura 

Organizacional, verificamos que este se trata, segundo Silva (2004) de um conceito 

intermédio entre os dois, i.e. entre clima psicológico e cultura organizacional, tratando-

se de uma manifestação temporal dos valores básicos orientadores de cada organização, 

neste aspecto relativo à Segurança Ocupacional dos colaboradores. Segundo Wiegmann, 

Zhang, von Thaden, Sharma e Mitchell (2002) a Cultura de Segurança é a extensão em 
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que os indivíduos, e grupos, se comprometem a nível pessoal pela segurança e agem no 

sentido de a preservar e aumentar (Gibbons & von Thaden, 2008). Considerando a 

Cultura Organizacional como um contínuo, uma organização pode ter uma boa ou má 

Cultura de Segurança, sendo que esta surge da acumulação de processos de 

aprendizagem activa e de adaptação (individual ou organizacional), após situações de 

erro (Gibbons & von Thaden, 2008). 

A forma como as organizações procedem, particularmente ao nível das suas 

políticas e vias de comunicação, causam um importante impacto na percepção dos seus 

colaboradores, influenciando, deste modo, o clima de segurança organizacional, tal 

como referido por Niskanen (1994b). 

Guldenmud (2000), apresenta uma distinção entre os dois conceitos que melhor 

ajudam a conceptualizar as áreas de influência de cada um (Yule, 2003). Enquanto que a 

Cultura de Segurança envolve os valores e crenças relativamente a toda a organização, o 

clima de segurança estaria mais próximo do centro operacional da organização, na sua 

percepção diária sobre as condições de trabalho, as práticas e políticas organizacionais e 

o tipo de gestão (Yule, 2003).  

O quadro teórico construído por Kines et al. (2011), apresenta um conjunto de 

dimensões que devem ser incluídas como fazendo parte do Clima de Segurança. Entre 

estas dimensões podemos encontrar a Prioridade e Comprometimento da Gestão para 

com a segurança, que resulta das concepções partilhadas pelos colaboradores em relação 

ao comportamento esperado, formado a partir das suas percepções em relação às 

práticas, procedimentos e políticas organizacionais, particularmente ao nível dos 

comportamentos de segurança (Kines et al., 2011); Prioridade e Compromisso de 

segurança dos colaboradores, isto é, a existência de um equilíbrio entre colaboradores 

relativamente às suas percepções de segurança como algo valorizado e expectável 
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dentro da sua organização, contribuindo para que comportamentos de segurança sejam 

reforçados socialmente entre os colaboradores (Kines et al., 2011); Aprendizagem, 

Comunicação e Inovação; Sentido de justiça da Gestão para com a segurança; 

Confiança na Gestão; Confiança nas competências de segurança entre colegas; 

Confiança na eficácia geral dos sistemas de segurança; Empowerment da segurança, isto 

é, a delegação de poder pelos colaboradores de forma a que estes, através dos seus laços 

sociais, enriqueçam e reforcem os comportamentos de segurança (Kines et al., 2011). 

2.3 Relação entre Responsabilidade Social Interna e Clima de Segurança 

 

O mundo organizacional é, em si, um sistema social, uma vez que depende das 

pessoas e das relações que estas estabelecem entre si. Gouldner (1960), apresentou a 

Norma da Reciprocidade na qual afirma que os indivíduos se sentem obrigados a 

retribuir, favoravelmente, o tratamento que consideram que recebem. Isto significa, 

então, que se existir um investimento no indivíduo por parte da Organização, este irá 

fornecer o retorno apropriado. 

A dimensão interna da Responsabilidade Social nas organizações corresponde ao 

investimento no capital humano de uma organização, naquilo que segundo a abordagem 

de Turker (2009) nos diria ser os Stakeholders sociais primários. O desenvolvimento de 

políticas de desenvolvimento social, particularmente ao nível interno, incide sobre a 

Gestão de Recursos Humanos onde podemos caracterizar como sendo as suas principais 

funções a gestão racional dos recursos e a promoção da saúde e da segurança no 

trabalho (Sotomayor et al., 2013). A demonstração de uma política de ética e de 

responsabilidade social, por parte de uma organização, existe em vários níveis, sendo 

que se pode encontrar, como visto em Mercier (2003) uma importante dimensão de 

Saúde e Segurança, onde as organizações devem zelar continuamente pela segurança 

dos seus trabalhadores (Sotomayor et al., 2013). 
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Rego et al. (2003), sistematizam (Verde da Comissão Europeia sobre a 

Responsabilidade Social das empresas, 2001; Maignan et al., 1999; Gregoy & Pollack, 

2002; Martin, 2002; Rego, 2002; Rego & Cunha, 2002; Cunha et al., 2003) os ganhos 

potenciais obtidos pelas empresas que assumem fortes políticas de responsabilidades, 

entre os quais se devem destacar, “(…) um clima favorável que impele os 

colaboradores para adopção de comportamentos de cidadania organizacional (acções 

de ajuda interpessoal, espírito de equipa, identificação com a organização, harmonia 

interpessoal, iniciativa individual, sugestões contrutivas); (…) mediante sistemas 

preventivos relacionados com a higiene, a saúde e a segurança no trabalho, as 

empresas deparam-se com menores custos com acidentes e doenças.; (…) o 

cumprimento da regulamentação (atinente à higiene, à saúde, à segurança no trabalho, 

ao trabalho infantil, ao assédio sexual)(…).” (Rego et al., 2003, pp. 19-20). 

Poder-se-ia então estabelecer esta relação entre Responsabilidade Social Interna 

e o Clima de Segurança? Moir (2001), indicou que uma das principais áreas onde a 

Responsabilidade Social deve actuar é directamente no local de trabalho, ao nível dos 

colaboradores, para uma melhoria da sua qualidade de vida no trabalho (Leandro & 

Rebelo, 2011). Leonard e McAdam (2003), do International Organization for 

Standardization (ISO), referem igualmente o impacto da Responsabilidade Social na 

segurança e na saúde ocupacional dos trabalhadores.  

Actualmente, ser socialmente responsável implica ir muito além das obrigações 

estritamente legais, investindo no capital humano de cada organização e nas relações 

sociais que são estabelecidas e mantidas entre os diversos stakeholders (Montero et al., 

2009). Neste sentido, tal como defendem Swoden e Sunil (2005) a procura de um 

melhor clima de segurança ocupacional e uma cultura de prevenção de riscos devem 
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fazer parte das principais responsabilidades sociais de uma organização (Montero et al., 

2009). 

Apesar de a União Europeia conter um vasto conjunto de normas que pretendem 

legislar e igualar as condições mínimas de higiene e de segurança de modo transversal 

nas organizações que sediadas no seu território, é importante verificar que, em grande 

parte, estes requesitos ainda ficam muito aquém do necessário para garantir um maior 

bem estar e segurança dos colaboradores (Montero et al., 2009). Mesmo em solo 

português, num estudo levado a cabo por Rego et al. (2003), é possível verificar que as 

organizações que protagonizam políticas de responsabilidade social, continuam a 

assumir a extrema importância da manutenção da segurança dos seus colaboradores, 

sendo este um tópico ainda em constante desenvolvimento (Rego et al., 2003). Montero 

et al. (2009), referem que a tomada de decisão relativamente à prática de políticas de 

responsabilidade social poderá ser uma excelente oportunidade para aumentar o clima 

de segurança dos colaboradores, permitindo ir além dos requerimentos legais em vigor 

(Montero et al., 2009). 

Com base na revisão de literatura e na relação entre os conceitos de 

responsabilidade social e clima de segurança, colocam-se as seguintes questões de 

investigação: 

Q1: Poder-se-à afirmar que a percepção de Responsabilidade Social, por parte 

dos colaboradores, se relaciona positivamente com o Clima de Segurança vivido pelos 

mesmos no seu local de trabalho? 

Q2: E será a relação entre Responsabilidade Social e Clima de Segurança mais 

significativa, por parte dos colaboradores, relativamente às dimensões do Clima de 

segurança ligadas às práticas da gestão de RH? Mais especificamente, poderá a 

percepção de Reponsabilidade Social por parte dos colaboradores relacionar-se mais 
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positivamente com a Prioridade e Comprometimento da Gestão para com a Segurança, 

Empowerment de segurança e Sentido de justiça da gestão para com a segurança 

(Kines et al., 2011), uma vez que estas dimensões espelham  os valores e práticas da 

cultura organizacional? 
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3. Método 

 

3.1 Participantes 

 

A amostra é constituída por 42 colaboradores de uma organização do ramo 

Militar, enquadrados no sector dos Transportes, tendo sido a sua participação voluntária 

e após preenchimento do consentimento informado. Os participantes apresentam idades 

compreendidas entre os 21 e os 65 anos (M= 42.76; DP= 11.51), dos quais 41 são do 

sexo masculino (97.6 %), havendo apenas uma participante do sexo feminino (2.4 %). 

Relativamente ao nível das habilitações literárias encontrou-se a seguinte 

distribuição de frequências, cuja amplitude vai do 1º ciclo do ensino básico ao 2º ciclo 

do ensino superior: 2 (4.8 %) possuem o 4º ano de escolaridade, 3 (7.1%) o 6º ano de 

escolaridade, 9 (21.4%) o 9º ano de escolaridade, 2 (4.8%) o 10º ano de escolaridade, 14 

(33.3%) o 12º ano de escolaridade, 8 (19%) o grau de Licenciatura, 2 (4.8 %) grau de 

Bacharelato e 2 (4.8%) o grau de Mestrado. 

3.2 Instrumentos 

3.2.1 Questionário sobre Percepção de Responsabilidade Social 

 

O primeiro instrumento utilizado na presente investigação foi o Questionário 

sobre a Percepção de Responsabilidade Social (Rafael, Lima, Borges, Figueiredo, 

Noronha & Vaz, 2012), traduzido e adaptado a partir da Corporate Social 

Responsibility Scale, desenvolvida por Turker (2009). 

O primeiro passo para a construção da Escala original foi a conceptualização da 

mesma segundo a definição de Responsabilidade Social adoptada por Turker (2009), i.e. 

o conjunto de comportamentos organizacionais com o objectivo de avaliar 
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positivamente os stakeholders, e que vão para além do interesse económico (Turker, 

2009). 

No mesmo processo, a tipologia de Wheeler e Sillanpaa (1997) foi adoptada 

como mecanismo de categorização dos stakeholders. Devido ao elevado número de 

stakeholders existente na tipologia original de Wheeler e Sillanpaa (1997), nem todos 

foram incluídos, tendo sido apenas escolhidos aqueles que melhor representam cada 

grupo. Deste modo, do primeiro grupo foram escolhidos os colaboradores e os clientes, 

do segundo foram escolhidos a sociedade, o governo e a concorrência, do terceiro grupo 

o meio ambiente e as futuras gerações e, por último, do quarto grupo foram escolhidas 

as organizações não governamentais. 

Após a conclusão do processo de selecção dos stakeholders representativos de 

cada grupo, foram retiradas da literatura existente as principais responsabilidades que 

correspondem a cada um dos stakeholders referidos. 

O processo de criação de uma “pool” inicial de itens foi derivado de um 

conjunto de afirmações, retiradas de escalas já existentes na literatura. Numa etapa 

posterior, foi conduzido um estudo exploratório para a criação de novos itens, que após 

análise, deram origem a listas de itens para cada uma das dimensões. Este processo 

originou um numeroso conjunto de itens, mais concretamente cinquenta e cinco. Um 

grupo de discussão levou a cabo a revisão do mesmo, de forma a eliminar aqueles que 

não estariam relacionados, sendo que finalmente acabou por surgir uma versão inicial 

da escala com 42 itens. 

O próximo passo no desenvolvimento da escala foi a execução de um estudo 

piloto, com a principal finalidade de analisar a sua validade e precisão, embora, devido 

ao reduzido número de participantes, esta etapa apenas tenha sido considerada como 

uma análise preliminar da escala. Durante o estudo piloto, houve dois momentos 
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distintos de avaliação: num primeiro momento, os itens com elevadas intercorrelações 

foram eliminados, de acordo com o estudo de análise de correlação efectuado; num 

segundo momento, os itens não relacionados foram eliminados, através do estudo de 

análise factorial. Esta mesma análise revelou a existência de cinco grandes factores 

distintos que explicariam cerca de 83% da variância. O resultado de todo este processo 

foi a obtenção de uma escala preliminar, constituída por 18 itens.  

A análise factorial da versão preliminar revelou um conjunto de 93% de 

correlações significativas, ao nível .01. No entanto, verificou-se uma incompatibilidade 

com o 19º item, tendo sido este eliminado. Após a redução para 17 itens, a análise 

factorial encontrou uma explicação para cerca de 72% da variância total da escala. 

Ao nível do estudo da precisão, foram utilizados dois métodos diferentes, tendo 

sido verificado, em ambos os casos, correlações significativamente superiores aos 

limiares sugeridos na literatura. Em particular, no segundo método, foi avaliada a 

consistência interna de cada escala, utilizando o cálculo do coeficiente Alpha de 

Cronbach, tendo sido o resultado obtido de .90, superior ao valor de .70 sugerido por 

Nunnally e Bernstein (1994). 

A versão traduzida e adaptada para a população portuguesa (Rafael, Lima, 

Borges, Figueiredo, Noronha & Vaz, 2012), mantém a escala origianl proposta por 

Turker (2009), a qual contém 17 itens, numa escala de resposta likert de 6 pontos (desde 

1- discordo totalmente, a 6- concordo totalmente). A organização dos itens no 

questionário corresponde ao agrupamento em quatro dimensões, feita por Turker 

(2009): Responsabilidade Social dos Stakeholders Sociais e Não Sociais (itens 1 a 7), 

Responsabilidade Social dos Colaboradores (itens 8 a 12), Responsabilidade Social dos 

Clientes (itens 13 a 15) e Responsabilidade Social do Governo (itens 16 e 17). 
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Após a tradução e adaptação da Escala, procedeu-se a um estudo piloto, com 

uma amostra de 48 indivíduos, tendo sido comprovados os altos índices de precisão do 

instrumento de medida (.91). Mais recentemente, Borges (2012) na sua investigação 

obteve para a mesma escala um índice de precisão de .93, confirmando as qualidades 

metrológicas da mesma. 

3.2.2 Questionário Nórdico de Clima de Segurança (Nosacq-50) 

 

 O Questionário Nórdico de Clima de Segurança, cuja designação original é 

Nordic Safety Climate Questionnaire (Kines, Lappalainen, Mikkelsen, Olsen, Pousette, 

Tharaldsen, Tómasson & Törner, 2011), começou a ser desenvolvido através de uma 

revisão alargada de literatura. O Clima de Segurança seria assim definido como o 

conjunto de percepções partilhadas, num dado período de tempo, acerca das políticas, 

procedimentos e práticas da Gestão e do grupo de trabalho (Kines et al., 2011). O 

questionário evoluiu, assim, no sentido de tratar o indivíduo como um veículo de 

percepções partilhadas, daí o enfoque das afirmações no plural. 

De forma a representar o conjunto de dimensões referidas na definição de Clima 

de Segurança, foram compiladas, por intermédio da literatura, um conjunto de 26 itens 

acerca das práticas de Gestão e 41 acerca das práticas no grupo de trabalho. Após uma 

primeira revisão, ficou-se com um conjunto de 26 itens acerca das práticas de Gestão e 

39 acerca das práticas no grupo de trabalho, sendo que posteriormente se procedeu a um 

conjunto de testes experimentais para verificar a validade e precisão das escalas. 

A versão final do questionário, contém 50 itens, 22 acerca das práticas de gestão 

e 28 acerca das práticas do grupo de trabalho, repartidas por sete escalas: Prioridade e 

comprometimento da Gestão para com a segurança (9 itens), Compromisso de 

segurança dos colaboradores (6 itens), Sentido de justiça da Gestão para com a 
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segurança (6 itens), Empowerment de segurança (7 itens), Prioridade de segurança dos 

colaboradores (7 itens), Comunicação e aprendizagem dos colaboradores acerca de 

segurança (8 itens), Confiança dos colaboradores na eficácia dos sistemas de segurança 

(7 itens). 

O estudo de índíces de precisão, através do cálculo do coeficiente de Alpha de 

Cronbach, revelou bons níveis de consistência interna, no qual o resultado mais baixo 

foi de .79 na escala de Sentido de Justiça da Gestão para com a segurança, mais 

especificamente entre .79 (Sentido de Justiça da Gestão para com a segurança) e .86 

(Compromisso de segurança dos colaboradores). 

Através da colaboração entre a equipa constituída por Kines e seus 

colaboradores, e diversos investigadores europeus, nos quais se incluem investigadores 

provenientes de Portugal, o Nosacq existe actualmente traduzido e adaptado para 25 

outros idiomas, entre os quais se destacam o Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 

Espanhol e Português. Não foi possível ter acesso aos índices de precisão ou análise 

factorial avaliados no processo de adaptação, mas a presente investigação procura 

confirmar a tendência demonstrada a nível internacional (e.g. Melía et al., 2008 cit. por 

Kines et al., 2011) de elevada consistência interna. 

A versão portugues, de Kines e colaboradores, inclui 50 itens, nas sete escalas 

originais obtidas por Kines et al. (2011), numa escala de resposta tipo likert de 4 pontos 

(desde 1- discordo totalmente, a 4- concordo totalmente). São exemplos de itens, “A 

chefia assegura que todos recebem as informações necessárias sobre segurança.” e 

“Nós, que trabalhamos neste local, consideramos importante que existam objectivos 

bem definidos para a segurança”.   
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3.3 Procedimento 

 

 Tal como já foi referido, o estudo foi realizado numa Unidade do ramo Militar, 

mais propriamente do sector dos transportes. O primeiro contacto foi estabelecido 

directamente com o Director da Unidade, tendo-se realizado posteriormente uma 

reunião com os diversos Chefes de Departamento de forma a explicar o âmbito da 

investigação, a amostra a abranger e a apresentação dos instrumentos a aplicar. 

 Foi pedido, por parte da Organização, de modo a facilitar as respostas às provas 

e a recolha dos dados, que fosse utilizado um único caderno com uma folha de rosto na 

qual se explicava o contexto da investigação (conclusão do Mestrado em Psicologia dos 

Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações) e o consentimento informado, 

após o que seriam apresentados o Questionário de Percepção de Responsabilidade 

Social, e o Questionário Nórdico de Clima de Segurança. 

 A participação dos colaboradores foi voluntária, sendo que para tal apenas 

teriam de responder afirmativamente ao consentimento informado e preencher um 

pequeno conjunto de dados pessoais, a saber: sexo, idade, categoria profissional e 

habilitações. A confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes foi 

garantido ao longo de todo o processo de recolha de dados. 
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4. Resultados 
 

Na presente secção são apresentados os resultados obtidos nas Escalas e 

Subescalas dos Questionários utilizados na investigação, mais especificamente as 

respectivas análises descritiva (medidas de tendência central e de dispersão), de 

consistência interna (cálculo dos coeficientes Alpha de Cronbach e Alpha if item 

deleted), e correlacional, esta última com o objectivo confirmar ou não as questões de 

investigação inicialmente formuladas. 

4.1 Análise Descritiva e da Consistência Interna ou Análise Descritiva e Índices de 

Precisão 

 

No Quadro 1 são apresentadas as médias, desvios padrão e os índices de 

precisão das medidas de RS (escala e subescalas) e de Clima de Segurança (escala e 

subescalas). 

Quadro 1 – Médias, Desvios-padrão e Índices de Precisão 

 Média Desvio Padrão Alpha de Cronbach 

RS 4.34 0.96 .95 

RS dimensão 1 4.34 1.05 .93 

RS dimensão 2 4.14 0.97 .86 

Rs dimensão 3 4.32 1.07 .81 

Rs dimensão 4 4.73 1.30 .80 

CS 3.26 0.44 .95 

CS dimensão 1 3.20 0.47 .78 

CS dimensão 2 3.12 0.55 .82 

CS dimensão 3 3.24 0.56 .84 

CS dimensão 4 3.31 0.59 .79 

CS dimensão 5* 3.02 0.64 .73 

CS dimensão 6 3.38 0.55 .88 

CS dimensão 7 3.56 0.53 .80 
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Nota: Dimensões da Responsabilidade Social (RS) abreviadas: Dimensão 1 (stakeholders sociais e não 

sociais), Dimensão 2 (colaboradores), Dimensão 3 (clientes), Dimensão 4 (governo). 

Dimensões do Clima de Segurança (CS) abreviadas: Dimensão 1 (prioridade e comprometimento da 

gestão para com segurança), Dimensão 2 (empowerment de segurança), Dimensão 3 (sentido de justiça da 

gestão para com segurança), Dimensão 4 (compromisso de segurança dos colaboradores), Dimensão 5* 

(prioridade de segurança dos colaboradores; a esta dimensão foi retirado o item 34), Dimensão 6 

(comunicação e aprendizagem dos colaboradores acerca de segurança), Dimensão 7 (confiança dos 

colaboradores na eficácia dos sistemas de segurança). 

 

A análise descritiva dos dados, revela que a média obtida para a escala global de 

Responsabilidade Social é moderadamente elevada (M=4.34; DP=0.96), existindo assim 

uma percepção positiva, por parte dos colaboradores, em relação às práticas de 

Responsabilidade Social da organização. Os valores médios das subescalas são também 

valores moderadamente elevados, sempre superiores a 4, com uma amplitude que varia 

entre as médias das subescalas RS colaboradores (M=4.14; DP=0.97) e RS governo 

(M=4.73; DP=1.30). Este último resultado pode relacionar-se com o facto da amostra 

pertencer a uma organização do ramo Militar, havendo neste caso a tendência para se ter 

mais consideração por iniciativas governamentais. 

Os resultados dos coeficientes de precisão (Alpha de Cronbach) obtidos para a 

escala global (.95) e subescalas (entre .80 e .93) do Questionário de Percepção de 

Responsabilidade Social, revelam elevados índices de consistência interna, acima do 

valor .70, tal como sugerido na literatura (Nunnally & Bernstein, 1994), estando em 

concordância com os índices obtidos por Turker (2009) e com o estudo piloto de Rafael 

et al. (2012), respectivamente, .90 e .91.  Foi ainda realizado o cálculo dos coeficientes 

de precisão Alpha if item deleted, que revelou todos os itens contribuirem de igual modo 

para a consistência interna do instrumento de medida. 

Relativamente ao Questionário Nórdico de Clima de Segurança, a média obtida 

para a escala global é, de igual modo, moderadamente elevada (M=3.26; DP=0.44), 



 

23 

 

apesar de ser um resultado positivo que fica um pouco aquém do limiar ideal de 3.30 

referido por Kines e colaboradores (2011). Nas subescalas, foram também obtidos 

valores moderadamente elevados, mais especificamente entre 3.02 na dimensão de 

Prioridade de segurança dos colaboradores (M=3.02; DP=0.64) e 3.56 na dimensão 

Confiança dos colaboradores na eficácia dos sistemas de segurança (M=3.56; DP=0.53). 

Quanto à análise da precisão do Questionário Nórdico de Clima de Segurança, 

os resultados obtidos foram também elevados, i.e. traduzem uma boa consistência 

interna, com valores superiores a .70 (Nunnally & Bernstein, 1994), com excepção do 

coeficiente inicialmente obtido (.67) para a Dimensão 5 - Prioridade de segurança dos 

colaboradores.  

Tal como para o Questionário de Percepção de Responsabilidade Social foram 

calculados os coeficientes alpha if item deleted, sendo que para o caso da dimensão 5 

(em que se obteve um índice de .67)  se optou por retirar o item 34 (“Nós, que 

trabalhamos neste local, consideramos que o nosso trabalho não combina com 

cobardes”), uma vez que o valor de Alpha de Cronbach sem este item passou de .67 

para .73. Por esta mesma razão o item referido não foi considerado para as análises 

descritiva e correlacional da presente investigação. 

Como se pode constatar no Quadro 1, para a escala global do Questionário 

Nórdico de Clima de Segurança obteve-se um coeficiente de precisão de .95, o que vai 

ao encontro da literatura relativa às diferentes versões do Nosacq (e.g. Melía et al., 2008 

cit. por Kines et al., 2011) e ao estudo piloto realizado por Kines e colaboradores 

(2011), situando-se os restantes coeficientes entre .73 (dimensão prioridade de 

segurança dos colaboradores) e .88 (dimensão Comunicação e aprendizagem dos 

colaboradores acerca de segurança). 
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4.2 Análise Correlacional 

 

De forma a estudar a relação entre as variáveis em estudo (responsabilidade 

social e clima de segurança) procedeu-se à análise correlacional (Quadro 2). De forma a 

escolher o coeficiente de correlação apropriado procedeu-se ao estudo da distribuição 

das variáveis na população. De acordo com os testes de Kolmogrov-Smirnov e Shapiro-

Wilk as variáveis seguiam uma distribuição normal, possibilitanto deste modo a 

utilização do coeficiente de correlação de Pearson (r).  

Quadro 2 

Matriz de Intercorrelações entre Responsabilidade Social e Clima de Segurança 

(N=42) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Rs Global  1             

2. RS dimensão 1  ,936** 1            

3. RS dimensão 2  ,914** ,759** 1           

4. RS dimensão 3  ,913** ,793** ,834** 1          

5. RS dimensão 4  ,805** ,665** ,700** ,708** 1         

6. Cs Global  ,555** ,529** ,518** ,431** ,492** 1        

7. CS dimensão 1  ,526** ,513** ,506** ,416** ,400** ,784** 1       

8. CS dimensão 2  ,544** ,494** ,557** ,392* ,500** ,849** ,732** 1      

9. CS dimensão 3  ,479** ,444** ,490** ,309* ,462** ,824** ,574** ,816** 1     

10. CS dimensão 4  ,457** ,421** ,424** ,384* ,420** ,859** ,579** ,635** ,668** 1    

11. CS dimensão 5*  ,361* ,341* ,257 ,343* ,400** ,717** ,543** ,471** ,444** ,555** 1   

12. CS dimensão 6  ,518** ,470** ,547** ,400** ,409** ,849** ,484** ,683** ,684** ,782** ,474** 1  

13. CS dimensão 7  ,220 ,278 ,115 ,163 ,179 ,756** ,471** ,450** ,499** ,639** ,549** ,661** 1 

**. Correlação significativa para p < 0.01. 
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*. Correlação significativa para p < 0.05. 

Nota: Dimensões da Responsabilidade Social (RS) abreviadas: Dimensão 1 (stakeholders sociais e não sociais), Dimensão 

2 (colaboradores), Dimensão 3 (clientes), Dimensão 4 (governo). 

Dimensões do Clima de Segurança (CS) abreviadas: Dimensão 1 (prioridade e comprometimento da gestão para com 

segurança), Dimensão 2 (empowerment de segurança), Dimensão 3 (sentido de justiça da gestão para com segurança), 

Dimensão 4 (compromisso de segurança dos colaboradores), Dimensão 5* (prioridade de segurança dos colaboradores; a 

esta dimensão foi retirado o item 34), Dimensão 6 (comunicação e aprendizagem dos colaboradores acerca de 

segurança), Dimensão 7 (confiança dos colaboradores na eficácia dos sistemas de segurança). 

 

Com base na análise da matriz de intercorrelações (Quadro 2), constatam-se, tal 

como expectável, correlações positivas e significativas entre as subescalas e a 

respectivas escalas, ou seja, entre as dimensões da RS e a RS Global (entre .81 e .94), e 

as dimensões do CS  e o CS Global (entre .72 e .86). 

A relação entre as variáveis Responsabilidade Social e Clima de Segurança 

apresentam um coeficiente de correlação positivo e muito significativo (r=.56, p<0,01), 

o que permite afirmar que se corrobora a primeira questão de investigação (Poder-se-à 

afirmar que a percepção de Responsabilidade Social, por parte dos colaboradores, se 

relaciona positivamente com o Clima de Segurança vivido pelos mesmos no seu local 

de trabalho?). Das quatro dimensões de Responsabilidade Social, aquelas que mais 

fortemente se correlacionam com o Clima de Segurança são a dimensão de RS dos 

stakeholders sociais e não sociais (r=.53, p<0,01) e a de RS dos colaboradores (r=.52, 

p<0,01), sendo estas as dimensões que mais contribuem para a relação entre as duas 

variáveis em estudo. Poder-se-à, assim, afirmar a tendência para quanto maior for a 

percepção das práticas de responsabilidade social dirigidas aos colaboradores e aos 

stakeholders sociais primários, como referido por Turker (2009), maior será o clima de 

segurança vivido pelos colaboradores.  

Nas relações entre Responsabilidade Social (RS) e as subescalas de Clima de 

Segurança, verifica-se a existência de três correlações positivas, mais especificamente 
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entre RS e a dimensão 1 Prioridade e comprometimento da gestão para com segurança 

(r=.53, p<0,01); entre RS e a dimensão 2 Empowerment de segurança (r=.54, p<0,01);  e 

entre RS e a dimensão 6 Comunicação e aprendizagem dos colaboradores acerca de 

segurança (r=.52, p<0,01). Os resultados encontrados permitem confirmar, embora de 

forma parcial, a segunda questão de investigação, na qual se interrogava se se poderia 

esperar uma relação mais positiva entre a percepção de Responsabilidade Social dos 

colaboradores e as dimensões de Clima de Segurança acerca das práticas de gestão 

(particularmente as dimensões 1, 2 e 3 do questionário Nosacq). Tal facto, indicia ser 

ainda mais confirmado por as correlações com as restantes dimensões terem um menor 

nível de significância, p<0.05, como se verifica para a dimensão Prioridade de 

segurança dos colaboradores.  

Esta questão de investigação parece, assim, ser mais corroborada por duas das 

correlações entre as subescalas dos dois instrumentos, mais especificamente entre a 

dimensão de RS dos stakeholders sociais e não sociais e a dimensão do CS Prioridade e 

comprometimento da gestão para com a segurança (r=.51, p<0,01), e entre a dimensão 

de RS dos colaboradores e a dimensão do CS empowerment de segurança (r=.56, 

p<0,01). 

É ainda importante referir que a dimensão de CS confiança dos colaboradores na 

eficácia dos sistemas de segurança não apresenta qualquer relação com a variável 

Responsabilidade social, nem ao nível da escala global de RS ou das suas subescalas. 

Kines et al. (2011) referem que esta dimensão não incide directamente na percepção dos 

colaboradores sobre o clima de segurança mas sim na importância que estes colocam na 

existência de sistemas de segurança e no grau de confiança que depositam nos mesmos, 

não se colocando neste caso a relação entre responsabilidade social e clima de 

segurança. 
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 Por último, é importante referir a existência de outras correlações entre as 

diferentes dimensões das escalas (de responsabilidade social e clima de segurança) que, 

apesar de serem muito significativas (p<0.01), apresentam valores abaixo de .50. É 

então possível afirmar que tal facto parece confirmar a tendência para a existência de 

uma relação muito significativa entre as duas variáveis em estudo, indício que 

acrescenta valor e significado às respostas afirmativas dadas às questões de investigação 

e ao objectivo da presente investigação. 
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5. Discussão 
 

A presente investigação tem como principal objectivo o estudo da relação entre 

dois conceitos centrais da actualidade, Responsabilidade Social e Segurança, mais 

especificamente Clima de Segurança. A utilização de dois Questionários desenvolvidos 

muito recentemente, Questionário de Percepção de Responsabilidade Social e 

Questionário Nórdico de Clima de Segurança, permitiram não só estudar a relação em 

causa através  da revisão de literatura efectuada, como também contribuir para o estudo 

das respectivas características metrológicas.  

Os resultados do presente estudo permitem responder de forma afirmativa às 

questões de investigação colocadas, revelando deste modo uma relação positiva e 

significativa entre o conceito de Responsabilidade Social e Clima de Segurança, 

corroborando uma forte associação entre a percepção de responsabilidade social, por 

parte dos colaboradores, e o nível de envolvência, empenhamento e investimento 

demonstrados pela gestão ao nível das práticas de segurança, como demonstrado na 

resposta à segunda questão de investigação, tal como já havia sido evidenciado por 

Rego et al. (2003). 

A relação positiva entre a escala global de responsabilidade social e a dimensão 

de CS comunicação e aprendizagem dos colaboradores acerca de segurança é, de igual 

modo relevante pois, tal como referem Reason (1997) e Hofmann e Stetzer (1998), a 

existência de uma cultura de aprendizagem activa e de um clima de partilha e liberdade 

de comunicação são sinais fortes de uma cultura de segurança, que só existirão devido à 

intervenção da gestão nestas matérias (Kines et al., 2011). Deste modo, embora seja 

uma dimensão directamente ligada aos colaboradores, trata-se de um espelho dos 
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valores e práticas da gestão na organização, e mais uma prova da importância do 

envolvimento directo na gestão em questões de segurança. 

Considera-se que o presente estudo exploratório contribuiu com evidências 

empíricas para o desenvolvimento do estudo do impacto da Responsabilidade Social no 

local de trabalho. Por exemplo, as relações positivas significativas verificadas entre 

subescalas dos dois questionários permitem observar dois processos muito importantes 

na interacção entre Responsabilidade Social e Clima de Segurança: quanto maior a 

percepção, por parte dos colaboradores, das práticas de responsabilidade social dirigidas 

aos stakeholders sociais primários, maior será a forma como estes percepcionam a 

prioridade e comprometimento que a gestão atribui a matérias de segurança; e quanto 

maior a percepção, por parte dos colaboradores, de práticas de responsabilidade social a 

si dirigidas, maior será o empowerment de segurança experienciado pelos 

colaboradores, i.e. maior será a sua amplitude de poder de tomada de decisão 

relativamente a práticas de segurança na sua organização. 

Em suma, esta investigação comprova a importância de uma área que, em 

tempos de constrangimentos económicos, acaba por ficar mais pobre. A precariedade do 

trabalho, o aumento do stress e da vivência de riscos psicossociais no local de trabalho 

vão contribuir fortemente para graves quebras ao nível da segurança e bem estar dos 

colaboradores, sendo que tal pode ser contrariado através do investimento nos 

colaboradores, por intermédio de medidas socialmente responsáveis, que fomentem a 

formação, a cooperação, o empowerment e uma cultura de aprendizagem activa. 
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5.1 Limitações e Futuras investigações 

 

Destaca-se como principal limitação do presente estudo a reduzida dimensão da 

amostra (N=42), o que exige cuidado na leitura e análise dos resultados apresentados. 

Apesar de fortes evidências teóricas na relação entre responsabilidade social e clima de 

segurança, é fundamental o desenvolvimento de uma investigação com uma amostra 

representativa, de forma a possibilitar a generalização de resultados.  

De igual modo, os contributos da presente investigação teriam uma muito maior 

relevância se existisse actualmente um maior número de estudos empíricos que 

relacionassem as duas variáveis (responsabilidade social e clima de segurança), 

utilizando, por exemplo, os mesmos instrumentos que foram adoptados nesta 

investigação. Não seria de descartar por completo, no entanto, a tentativa de corroborar 

a relação encontrada na presente investigação com a utilização de instrumentos 

diferentes, mas que avaliassem as mesmas variáveis. Assim, poderia ter grande 

relevância estudos levados a cabo com a Escala de Responsabilidade Social, de Carroll 

(1999), em contraponto com o instrumento utilizado de Turker (2009). Relativamente 

ao Clima de Segurança, a utilização do instrumento, desenvolvido em contexto 

português, por Silva, Lima e Baptista (2004), OSCI, desenvolvido a partir do modelo de 

Quinn e McGrath (1985), poderá oferecer um forte contributo nesta área específica.  

Este instrumento permite contextualizar o clima de segurança no clima 

psicológico percebido numa dada organização, possibilitanto uma leitura mais alargada 

acerca das percepções de segurança, normas, práticas e procedimentos organizacionais 

(Silva et al., 2004).  

A reduzida dimensão da amostra impossibilitou, de igual modo, a realização de 

uma análise factorial, no que se reporta ao Questionário de Percepção de 

Responsabilidade Social, uma vez que este instrumento de medida se encontra ainda em 
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estudo. Deste modo, apenas foi possível contribuir para o estudo da análise da 

consistência interna (.95), indo ao encontro dos resultados obtidos por Rafael et al. 

(2012), Borges (2012) e Noronha (2012).  

No que se refere ao Questionário Nórdico de Clima de Segurança, deve referir-

se o item que se optou excluir, para efeitos da análise dos resultados, mais 

especificamente o item 34, da dimensão prioridade de segurança dos colaboradores. 

Este dado pode traduzir a necessidade de se realizarem mais estudos do ponto de vista 

metrológico, de forma a eliminar itens não relacionados, ou para impedir enviesamentos 

devido à natureza sensível das questões em causa, como era o caso do item referido. No 

entanto, os resultados do presente estudo serão enviados ao investigador responsável 

pelo desenvolvimento do Nosacq, de modo a enriquecer a sua base de dados estatística e 

biblioteca de investigações que utilizaram este mesmo instrumento, em diversos 

contextos organizacionais.  

Tal como para o Questionário de Percepção de Responsabilidade Social, a 

reduzida amostra não viabilizou uma análise factorial, dado que seria de grande relevo 

de modo a corroborar os factores de explicação encontrados por Kines e colaboradores 

(2011). O desenvolvimento da presente investigação, poderá levar à criação de uma 

base de dados nacional que permitirá, em futuras investigações, proceder a essa análise 

factorial. 
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