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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objectivo estudar a relação entre responsabilidade social, 

satisfação no trabalho e justiça organizacional. Mais especificamente, visa-se compreender o 

impacto das percepções de responsabilidade social dirigida a diferentes stakeholders na 

satisfação no trabalho, e ainda o papel mediador das percepções de justiça organizacional 

nesta relação. Recolheram-se dados sobre as percepções de responsabilidade social, a 

satisfação no trabalho e as percepções de justiça organizacional, através da aplicação de três 

instrumentos de medida a uma amostra de 62 colaboradores de uma empresa do sector de 

Saneamento Público. Os resultados revelam uma relação positiva entre as variáveis em 

estudo, e permitem confirmar que as percepções de responsabilidade social por parte dos 

colaboradores predizem a sua satisfação no trabalho, principalmente quando os colaboradores 

e os clientes são os stakeholders para os quais as práticas de responsabilidade social se 

dirigem. Verifica-se também que as percepções de justiça organizacional medeiam 

parcialmente a relação entre as percepções de responsabilidade social e a satisfação dos 

colaboradores no trabalho. São, ainda, apresentadas algumas limitações do estudo, a par de 

sugestões para futuras linhas de investigação. 

 

Palavras-chave: Justiça Organizacional, Responsabilidade Social, Satisfação no Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aims to study the relationship between social responsibility, job 

satisfaction and organizational justice. In particular, it is intended to understand the impact of 

employees’ perceptions of social responsibility addressed to different stakeholders in job 

satisfaction, and also the mediating role of perceptions of organizational justice in this 

relationship. Data was collected on perceptions of social responsibility, job satisfaction and 

perceptions of organizational justice, through the application of three measuring instruments 

to a sample of 62 employees of a company in the sector of Public Sanitation. The results 

reveal a positive relationship between the variables, confirming that the employees’ 

perceptions of social responsibility predict their job satisfaction, especially when employees 

and customers are the stakeholders for whom social responsibility practices are addressed. It 

is also verified that perceptions of organizational justice partially mediate the relationship 

between perceptions of social responsibility and employees’ job satisfaction. Moreover, there 

are presented some limitations of the study, along with suggestions for future research lines. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Justice, Social Responsibility 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Actualmente, as Organizações tentam sobreviver num mercado onde a 

competitividade é cada vez maior, caracterizado por mudanças constantes e inesperadas. Este 

panorama de instabilidade e adversidade exige uma eficaz capacidade de adaptação, podendo 

também ser visto como uma oportunidade para que as empresas sejam inovadoras, 

desenvolvendo produtos e implementando práticas que as diferenciem no sentido positivo, 

dando-lhes destaque aos olhos dos diferentes stakeholders com os quais interagem e dos 

quais a sua sobrevivência e o seu sucesso dependem. 

Um dos meios pelos quais as Organizações podem dar resposta a este desafio é 

através da integração voluntária de preocupações sociais e ambientais no desenvolvimento de 

práticas sustentáveis, preocupações estas que vão para além dos seus interesses económicos e 

daquilo que está descrito na lei, o que se denomina de responsabilidade social (RS). Este 

tema, que despertou o interesse dos investigadores em meados dos anos 50, tem crescido 

exponencialmente tanto na literatura académica, como na prática organizacional e, apesar de 

em Portugal a importância dada à RS ser um fenómeno mais recente, esta é considerada um 

dos temas promissores do século XXI (Duarte & Neves, 2010). 

O envolvimento das Organizações em práticas de RS tem sido associado a inúmeros 

benefícios, tais como uma melhor reputação e visibilidade e um maior reconhecimento por 

parte dos seus stakeholders, o que se reflecte numa melhor relação com os mesmos e, 

consequentemente, em melhores resultados organizacionais. Um dos grupos de stakeholders 

que se revela mais exigente no que diz respeito às práticas de RS são os colaboradores, sendo 

que as percepções destes agentes internos relativamente ao envolvimento da sua Organização 

em práticas de RS se têm revelado preditoras das suas atitudes e comportamentos, 

nomeadamente da satisfação no trabalho (e.g. Tamm, Eamets, & Mõtsmees, 2010). Este 

fenómeno é relevante, uma vez que a satisfação no trabalho, uma das variáveis mais 

estudadas na literatura da psicologia organizacional, é normalmente associada a um melhor 

desempenho e a uma maior produtividade por parte dos colaboradores. 

A importância da relação supracitada entre percepções de RS e a satisfação no 

trabalho remete para a compreensão dos processos psicológicos através dos quais esta ocorre, 

podendo neste sentido falar-se de justiça organizacional. De facto, há evidências de que as 

percepções de justiça organizacional, nas suas três dimensões (distributiva, procedimental e 

interaccional), podem ajudar a explicar a relação entre as percepções de RS por parte dos 

colaboradores e a sua satisfação no trabalho (Tziner, Oren, Bar, & Kadosh, 2011). Assim, o 
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envolvimento da Organização em práticas de RS influencia a satisfação dos seus 

colaboradores devido ao facto destes se sentirem tratados de forma justa pela mesma. 

Neste sentido, o presente estudo incide sobretudo no conceito de RS, tendo-se como 

objectivo confirmar a relação entre percepções de RS e satisfação no trabalho, bem como 

verificar o efeito mediador das percepções de justiça organizacional relativamente ao impacto 

preditor das percepções de RS na satisfação no trabalho dos colaboradores de uma 

organização.  

 

II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Responsabilidade Social 

O interesse no tema da RS não é um fenómeno recente (Carroll, 1999; Duarte, Mouro, 

& Neves, 2010). Apesar das primeiras referências relativas às preocupações com a RS terem 

surgido por volta dos anos 20 e 30, foi apenas a partir dos anos 50 que se verificou uma 

evolução na investigação, tanto na teoria como na prática acerca deste conceito (Carroll, 

1999). Um marco neste âmbito foi o contributo de Bowen (1953, citado por Carroll, 1999), 

considerado o “Pai” da RS, que definiu RS de uma Organização como as obrigações de 

seguir políticas, tomar decisões e seguir linhas de acção desejáveis em termos de valores e 

objectivos da sociedade. Esta primeira definição significou o início da passagem da crença de 

que a única responsabilidade de uma organização era providenciar o máximo retorno 

financeiro aos seus accionistas, para uma ideia de que esta devia também fazer o bem pela 

sociedade (Carroll, 1991; Carroll & Shabana, 2010). 

Seguindo uma sequência cronológica, nos anos 60 começou a surgir uma noção mais 

abrangente acerca do significado da RS e um crescimento significativo nas tentativas de a 

formalizar (Carroll, 1999; Carroll & Shabana, 2010). A década de 70 foi marcada pelo 

aparecimento de uma multiplicidade de definições de RS, das quais se destacou a abordagem 

multidimensional de Carroll (1979). Nos anos 80 e 90 surgiram menos definições únicas e 

originais do conceito de RS, mas uma maior preocupação com a sua medição e com a 

investigação empírica acerca do tema a nível mundial (Carroll & Shabana, 2010). Verificou-

se também uma “fragmentação” em temas alternativos que têm como base a RS, tomando 

estes o papel central (Carroll, 1999), como é o caso da gestão dos stakeholders (Freeman, 

1984, citado por Turker, 2009). 

Segundo Schwartz e Carroll (2003) as definições de RS que foram surgindo ao longo 

dos tempos assentaram em duas grandes vertentes de pensamento. Inicialmente, alguns 
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autores (e.g. Friedman, 1970), afirmavam que a única responsabilidade que a Organização 

poderia ter para com a sociedade era maximizar os seus proveitos dentro dos limites da lei e 

com os mínimos constrangimentos éticos. Outros autores, como Carroll (1979), começaram a 

apresentar uma visão mais compreensiva, sugerindo que as responsabilidades de uma 

organização para com a sociedade são mais abrangentes, já que, às responsabilidades 

económicas e legais de uma Organização, deveria aliar-se uma gama mais vasta de 

obrigações perante a sociedade. 

Desta forma, ao longo da investigação sobre o tema, a RS tem vindo a ser 

conceptualizada de diferentes maneiras e de diversas perspectivas por vários autores. Por esse 

motivo, continua a ser problemático encontrar uma definição de RS que seja geralmente 

aceite (Turker, 2009) e, assim, a noção do significado real que este conceito representa nem 

sempre é claro (McWilliams & Siegel, 2001). 

 

2.1.1. Abordagem Multidimensional da Responsabilidade Social 

O surgimento de uma abordagem multidimensional do conceito de RS foi útil tanto na 

literatura académica, que carecia de um quadro conceptual compreensivo, como para os 

gestores, pois verificava-se a necessidade de existir uma definição básica que permitisse uma 

melhor compreensão do significado de RS e das actividades e práticas envolvidas, permitindo 

assim uma maior adesão às mesmas por parte das Organizações (Carroll, 1999). 

Carroll (1979) foi um dos primeiros autores a categorizar de uma forma exaustiva e 

compreensiva o conceito de RS. O autor considerou que uma definição que correspondesse à 

totalidade de obrigações que a empresa tem para com a sociedade deveria abranger as 

categorias económica, legal, ética e discricionária. A responsabilidade económica refere-se à 

responsabilidade de produzir bens e serviços desejados pela sociedade e vendê-los a fim de 

obter lucro, sendo esta considerada pelo autor como a categoria mais importante. No entanto, 

a Organização deve concretizar a sua missão económica de acordo com determinadas 

exigências legais (leis e regulamentos), surgindo por isso a responsabilidade legal. Embora as 

categorias económica e legal englobem alguns aspectos éticos, há outros que, não estando 

descritos na lei, a sociedade também espera que a organização cumpra, constituindo estes a 

responsabilidade ética. Por fim, para além das responsabilidades supracitadas, a sociedade 

espera que a Organização assuma ainda responsabilidades discricionárias, que correspondem 

a outros papéis sociais, puramente voluntários, que reflectem o desejo da Organização 

participar em actividades que não são obrigatórias, não são exigidas por lei, nem são 
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esperadas em termos éticos (como por exemplo contribuições filantrópicas ou acções de 

solidariedade). 

Segundo Carroll (1991), as quatro categorias de RS não são mutuamente exclusivas, 

não são cumulativas, nem aditivas, e podem ser representadas por uma pirâmide. As 

responsabilidades económicas estão na base e fundamentam as restantes, seguidas das 

responsabilidades legais, já que a lei define os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis 

para a sociedade. Seguem-se as responsabilidades éticas, pois a organização deve fazer aquilo 

que é correcto e justo para não prejudicar os seus stakeholders. As responsabilidades 

discricionárias aparecem no fim da pirâmide, expressando o facto da empresa dever ser um 

“bom cidadão” empresarial, contribuindo para a comunidade com recursos financeiros e 

humanos, de forma a melhorar a qualidade de vida. As maiores tensões nesta pirâmide 

surgem entre as responsabilidades económicas e todas as outras. O autor salienta ainda que a 

implementação destas responsabilidades pode variar consoante o tamanho da Organização, a 

filosofia de gestão, a estratégia, as características da indústria, o estado actual da economia, 

os problemas sociais envolvidos, entre outros. 

As quatro categorias propostas por Carroll (1979) correspondem provavelmente à 

conceptualização mais aceite e mais popular, sendo considerada uma definição compreensiva, 

positiva e apropriada, utilizada com muito sucesso no âmbito da investigação sobre o tema da 

RS (Carroll & Shabana, 2010; Duarte et al., 2010; Schwartz & Carroll, 2003). No entanto, 

apesar da sua popularidade, esta definição não é única, e tem sido por vezes alvo de críticas e 

reformulações por alguns autores (e.g. Rego, Leal, & Cunha, 2011; Rego, Leal, Cunha, Faria 

, & Pinho, 2010; Schwartz & Carroll, 2003; Turker, 2009). 

Carroll (1979) afirmava que a utilização da categoria discricionária é confusa, já que 

pode ser inadequado chamar estas actividades de responsabilidades, devido à sua natureza 

voluntária. Então, Schwartz e Carroll (2003) propuseram um novo modelo de três domínios, 

no qual a categoria discricionária está incluída nas responsabilidades éticas (pois é muito 

difícil distinguir entre actividades éticas e discricionárias) ou económicas (pois as actividades 

discricionárias podem ser baseadas em interesses económicos). 

Rego et al. (2010) apresentaram razões teóricas e empíricas para a distinção de outras 

categorias para além das apresentadas por Carroll. Analisando o conceito de RS do ponto de 

vista das percepções dos colaboradores, os autores afirmaram que, na categoria discricionária, 

poderiam distinguir-se duas sub-categorias (responsabilidade discricionária perante os 

colaboradores e perante a comunidade). Rego et al. (2011) sugeriram também que o modelo 

de quatro factores proposto por Carroll (1979) não representa completamente todas as 
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dimensões pertinentes das percepções de RS por parte dos colaboradores, comprovando 

empiricamente a existência de duas sub-categorias dentro da categoria económica 

(responsabilidade económica perante os clientes e perante as chefias) e três sub-categorias 

dentro da categoria discricionária (responsabilidade discricionária perante os colaboradores, 

perante a comunidade e perante o ambiente). Devido a estas críticas, os autores concluíram 

que o modelo de Carroll (1979) necessita de ser reformulado, pelo menos quando os 

colaboradores são os stakeholders cujas percepções se pretende analisar. 

Turker (2009) opôs-se à inclusão da variável económica na conceptualização de RS. 

De facto, muitos autores discutiram a conciliação entre desempenho económico e 

desempenho social de uma Organização (e.g. Griffin & Mahon, 1997; Morrison-Paul & 

Siegel, 2006, Porter & Kramer, 2006), sendo que a conceptualização compreensiva de Carroll 

(1979) foi um passo importante nesta direcção, já que o autor incorporou a componente 

económica como sendo um factor que deve ser incluído na RS, definindo-a como a 

responsabilidade para produzir bens e serviços que a sociedade quer, e para vendê-los de 

forma a lucrar. No entanto, Turker (2009), ao analisar a definição desta dimensão, afirmou 

que a mesma indica a função básica de qualquer negócio na sociedade, e não propriamente 

uma responsabilidade social. Assim, Turker (2009) definiu RS como os comportamentos 

organizacionais que visam afectar positivamente os seus stakeholders, e que vão para além 

dos seus interesses económicos. Enquanto alguns autores (e.g. Maignan & Ferrell, 2000) 

desenvolveram medidas da RS baseadas nas quatro dimensões propostas por Carroll 

(económica, legal, ética e discricionária), Turker (2009) optou por uma abordagem diferente, 

desenvolvendo um instrumento de medida das percepções de RS baseado nos stakeholders 

aos quais as práticas de RS se dirigem. Por este motivo, é importante esclarecer o conceito de 

stakeholder e de gestão de stakeholders, bem como a sua relação com o conceito de RS. 

 

2.1.3. Responsabilidade Social e a Gestão dos Stakeholders 

A ideia de que todas as Organizações têm stakeholders é central e comum na literatura 

organizacional (Donaldson & Preston, 1995), sendo a noção de gestão de stakeholders 

considerada um paradigma dominante no âmbito da investigação sobre a RS (Carroll, 1991; 

Duarte et al., 2010; Jamali, 2008; McWilliams & Siegel, 2001). Freeman (1984, cit. por 

Turker, 2009) definiu stakeholders como o grupo de indivíduos que afectam ou podem ser 

afectados pelo alcance dos objectivos de uma Organização, ou que têm um interesse directo 

ou indirecto na mesma, tais como os accionistas, os clientes, os colaboradores, os 

fornecedores e a comunidade. A gestão de stakeholders remete então para o facto dos 
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gestores e as Organizações serem constantemente confrontados com a necessidade de lidar 

com as inúmeras exigências provenientes dos seus múltiplos stakeholders (McWilliams & 

Siegel, 2001). 

Analisando o conceito de RS com base numa filosofia de gestão de stakeholders, são 

estas “partes interessadas” que personificam as responsabilidades sociais de uma Organização 

(Carroll, 1991), pois definem os grupos ou pessoas para os quais as práticas de RS devem ser 

orientadas e perante os quais a empresa deve assumir uma postura responsável 

(Clarkson,1995). Deste modo, de acordo com esta perspectiva, as Organizações não são 

directamente responsáveis perante a sociedade em geral, mas apenas perante os seus 

stakeholders (Clarkson, 1995; Donaldson & Preston, 1995). A adesão dos stakeholders aos 

princípios e valores de RS é crucial para o sucesso e difusão desta perspectiva, pois só desta 

forma as Organizações vão ser estimuladas e pressionadas no sentido de se envolverem e 

dedicarem recursos para as mais diversas práticas de RS (Aguilera, Rupp, Williams, & 

Ganapathi, 2007; Duarte et al., 2010; McWilliams & Siegel, 2001). 

 Para uma melhor clarificação do conceito e uma melhor compreensão de quem são os 

diferentes stakeholders, houve necessidade de os classificar (Turker, 2009), sendo que, ao 

longo dos tempos, vários autores propuseram diferentes formas de o fazer (Verdeyen, Put, & 

Buggenhout, 2004), como por exemplo, a distinção entre stakeholders internos e stakeholders 

externos (e.g. Duarte & Neves, 2010; Verdeyen et al., 2004), ou entre stakeholders primários 

e stakeholders secundários (e.g. Clarkson, 1995). Segundo Turker (2009), de todas as 

classificações propostas, a mais elaborada foi apresentada por Wheeler e Shillanpaa (1997, 

citados por Turker, 2009), que consideram que os stakeholders podem ser sociais, quando 

envolvem relações humanas, ou não sociais, quando não há entidades humanas envolvidas. 

Dentro de cada um destes grupos, os stakeholders podem ainda ser considerados primários, 

quando têm um impacto directo nas relações organizacionais, ou secundários, quando o seu 

impacto é indirecto. Assim, podem ser considerados quatro grupos de stakeholders: os sociais 

primários (colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros de negócio, comunidades locais, 

etc.); os sociais secundários (governo, sociedade, concorrência, etc.); os não-sociais primários 

(ambiente, gerações futuras, etc.); e os não-sociais secundários, como as Organizações não-

governamentais (ONG’s). 

Turker (2009), ao propor um instrumento que avalia o conceito de RS de acordo com 

os stakeholders aos quais as práticas se dirigem, baseou-se na classificação supracitada, tendo 

acrescentado à definição de RS estas quatro categorias, definindo-a como os comportamentos 

organizacionais que visam afectar positivamente os seus stakeholders sociais primários, 
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sociais secundários, não-sociais primários, e não-sociais secundários, e que vão para além dos 

interesses económicos da Organização. 

 

2.2. Responsabilidade Social e Atitudes dos Colaboradores 

A percepção dos stakeholders relativamente ao envolvimento da Organização em 

práticas de RS tem sido associada a benefícios organizacionais, tendo sido considerada um 

factor essencial para a difusão e adesão a esta perspectiva (e.g. McWilliams & Siegel, 2001). 

Os estudos acerca do impacto das percepções de RS têm-se focado essencialmente, 

segundo a classificação de Wheeler e Shillanpaa (1997, cit. por Turker, 2009), nos 

stakeholders sociais primários, nomeadamente nos clientes e colaboradores (Duarte, et al., 

2010). As percepções positivas dos clientes têm sido associadas a resultados como uma 

melhor avaliação por parte dos mesmos relativamente à organização (Sen & Bhattacharya, 

2001) e aos seus produtos (Brown & Dancin, 1997). Há também evidências de que uma 

elevada reputação da Organização relativamente ao seu envolvimento em práticas de RS 

influencia positivamente a decisão dos melhores profissionais de ingressarem na mesma 

(Cacioppe, Forster, & Fox, 2008). No entanto, há necessidade de um maior foco no estudo do 

impacto interno que as práticas de RS têm na Organização, especialmente nas percepções dos 

seus colaboradores (Hansen, Dunford, Boss, Boss, & Angermeier, 2011), constituindo estes, 

segundo McWilliams e Siegel (2001) um dos grupos de stakeholders mais exigente 

relativamente às práticas de RS. 

Os colaboradores não são apenas “observadores” das práticas de RS, sendo 

influenciados pelas mesmas, tanto directamente (e.g. através dos salários ou das condições de 

saúde e segurança no trabalho), como indirectamente (e.g. políticas organizacionais que 

afectam a comunidade local dos colaboradores). Assim, apesar do significado social atribuído 

ao conceito de RS pelos colaboradores não ser unânime (Duarte, et al., 2010), há evidências 

de que as suas percepções relativamente às práticas de RS levadas a cabo pela Organização 

vão influenciar as suas atitudes e comportamentos no trabalho, tais como o empenhamento 

organizacional (Brammer, Millington, & Rayton, 2007; Collier & Esteban, 2007; Maignan & 

Ferrell, 2001; Peterson, 2004) a identificação com a organização (Rodrigo & Arenas, 2008), a 

implicação organizacional (Duarte & Neves, 2009), os comportamentos de cidadania 

organizacional (Hansen et al., 2011), e a satisfação no trabalho (Duarte & Neves, 2010; 

Duarte & Neves, 2011; Gavin & Maynard, 1975; Riordan, Gatewood, & Bill, 1997; Tamm, et 

al., 2010; Tziner et al., 2011; Valentine & Fleischman, 2008). É sobre os efeitos das 
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percepções de RS nesta última atitude, isto é, na satisfação profissional dos colaboradores, 

que o presente estudo incide. 

 

2.2.1. Percepções de Responsabilidade Social e Satisfação no Trabalho 

Tal como referido anteriormente, as percepções dos colaboradores acerca das práticas 

de RS postas em prática pela Organização podem ter um impacto nas suas atitudes, 

nomeadamente na satisfação no trabalho, sendo esta talvez a variável mais estudada no 

âmbito da psicologia organizacional (Judge, Parker, Colbert, Heller, & Ilies, 2001), muitas 

vezes associada tanto à produtividade do negócio, como à realização pessoal dos 

colaboradores (Lima, Vala, & Monteiro, 1994). 

A satisfação no trabalho tem sido conceptualizada por alguns autores como sendo 

uma emoção ou afecto (Locke, 1976, citado por, citado por Lima et al., 1994), e por outros 

como correspondendo a uma atitude (Schneider, 1975; Weiss, 2002). No presente estudo, 

considera-se que a satisfação no trabalho é uma atitude positiva face ao trabalho e às 

experiências em contexto de trabalho (Lima et al., 1994), implicando uma avaliação ou um 

julgamento avaliativo do colaborador face ao seu trabalho e à Organização (Weiss, 2002), no 

que diz respeito, por exemplo, à estrutura organizacional, às práticas e procedimentos, ou aos 

resultados derivados da participação organizacional (Schneider, 1975). Tendo em conta esta 

definição, apresentam-se de seguida alguns estudos que se focaram na relação entre as 

percepções de RS por parte dos colaboradores e a sua satisfação no trabalho. 

Gavin e Maynard (1975) analisaram de que forma é que as percepções dos 

colaboradores relativamente ao envolvimento da sua Organização na resolução de problemas 

se relacionam com as suas expectativas de recompensas de trabalho justas e com a satisfação 

geral com o trabalho. Concluíram que, quanto maiores as percepções dos colaboradores 

relativamente à RS interna e externa, maior é o nível de satisfação geral no trabalho relatada 

pelos mesmos.  

Duarte e Neves (2010) levaram a cabo um estudo em que os participantes estimavam 

os níveis de satisfação de um colaborador fictício em condições de elevado e de baixo 

investimento em práticas de RS. Verificaram que o envolvimento da Organização em práticas 

de RS tem um impacto significativo sobre a satisfação dos colaboradores, de tal forma que os 

participantes consideraram que um elevado envolvimento nestas práticas leva os 

colaboradores a sentirem-se mais satisfeitos por trabalhar nessa mesma Organização. 

Tamm et al. (2010) propuseram que quanto maiores as percepções de RS por parte 

dos colaboradores, maior a sua satisfação no trabalho. De acordo com o estudo levado a cabo 
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pelos autores, nas Organizações com baixa RS, os colaboradores estão menos satisfeitos com 

os vários aspectos do seu trabalho, tais como a remuneração e as condições de trabalho, o que 

indica que o desenvolvimento de práticas de RS pode ser visto como um meio para elevar o 

nível de satisfação no trabalho dos colaboradores. Os autores afirmam ainda que quanto 

maior a satisfação destes com o seu trabalho, maior será também o envolvimento dos mesmos 

nas práticas de RS levadas a cabo pela organização. 

Duarte e Neves (2011) analisaram a relação entre a percepção dos colaboradores de 

três dimensões de RS (RS dirigida aos colaboradores; RS dirigida à comunidade e ambiente; 

e RS dirigida à gestão da organização) e a satisfação no trabalho. Verificaram que quanto 

maior for a percepção dos colaboradores do envolvimento da Organização em práticas de RS, 

maiores níveis de satisfação serão por estes relatados, principalmente quando estas práticas 

são dirigidas aos colaboradores (por exemplo, a implementação de uma política de 

conciliação trabalho-família). Concluíram ainda que a relação entre as percepções de RS e a 

satisfação no trabalho é mediada pela imagem que o colaborador possui da empresa da qual 

faz parte.  

Tziner et al. (2011) realizaram também um estudo a partir do qual concluíram que a 

RS percebida pelos colaboradores está positivamente associada à satisfação no trabalho e que 

a percepção das diferentes dimensões de RS tem diferente capacidade explicativa da 

satisfação no trabalho, de tal forma que também estes autores concluíram que a RS perante os 

colaboradores é a dimensão que está mais fortemente relacionada com a satisfação no 

trabalho. 

Há também estudos que revelam uma relação indirecta entre RS e satisfação no 

trabalho, como por exemplo, o estudo de Valentine e Fleischman (2008), que demonstrou que 

a implementação de programas de ética por parte da Organização está positivamente 

associada a uma maior satisfação no trabalho, sendo esta relação mediada pelas percepções 

de RS por parte dos colaboradores. 

Desta forma, pode esperar-se que: 

H1: Quanto maior for a percepção dos colaboradores relativamente às práticas de 

RS postas em prática pela sua Organização, maior é a sua satisfação no trabalho. 

H1a: A relação entre percepções de RS por parte dos colaboradores e satisfação no 

trabalho é mais forte quando os colaboradores são os stakeholders para os quais as práticas 

de RS se dirigem. 

 

 



10 
 

2.2.1.1. Papel Mediador das Percepções de Justiça Organizacional 

A relação entre as percepções de RS por parte dos colaboradores e a sua satisfação no 

trabalho pode ser explicada por muitos factores, sendo um deles as percepções de justiça 

organizacional. 

A justiça organizacional refere-se ao quão justamente os colaboradores se sentem 

tratados pelos diferentes stakeholders com os quais interagem (Rupp, Wright, Aryee, & Luo, 

2011), sendo considerado um conceito socialmente construído (Colquitt, Conlon, Wesson, 

Porter, & Ng, 2001) e que abrange três dimensões fundamentais: justiça distributiva, justiça 

procedimental, e justiça interaccional (Rego, 2001). Segundo Rego (2000), a justiça 

distributiva focaliza-se no conteúdo, isto é, na justiça dos fins alcançados ou obtidos (salários, 

promoções, distribuição de lucros pelos colaboradores, etc.), enquanto que a justiça 

procedimental, por sua vez, se focaliza no processo, remetendo para justiça dos meios usados 

para alcançar esses mesmos fins (sistemas de avaliação de desempenho, processos de 

recrutamento e selecção, etc.). A justiça interaccional, dimensão proposta mais tarde e 

derivada da justiça procedimental, tem a ver com a qualidade da interacção com os decisores 

(respeito dos gestores pelos colaboradores, feedback dado aos colaboradores, etc.). 

Embora a justiça organizacional e a RS sejam conceitos diferentes, ambos se focam 

numa noção de justiça, direitos individuais, e nas decisões baseadas na moralidade, e não nos 

benefícios (Rupp et al., 2011). Da mesma forma que a justiça organizacional implica que 

hajam normas que dizem respeito ao tratamento dos colaboradores, também a RS implica a 

existência de normas dirigidas, não só, mas também, aos indivíduos que trabalham numa 

Organização (Rupp, Ganapathi, Aguilera, & Williams, 2006). Deste modo, segundo Rupp et 

al. (2006), os colaboradores reagem às práticas de RS de uma forma muito semelhante ao 

modo como estes reagem às situações relacionadas com a justiça que ocorrem no interior da 

Organização. De facto, Tziner et al. (2011) encontraram uma relação positiva significativa 

entre as percepções de RS por parte dos colaboradores e as suas percepções de justiça 

organizacional, especialmente com a justiça procedimental, dimensão com a qual esta relação 

se verifica mais forte. 

Tal como as percepções de RS, também as percepções de justiça organizacional por 

parte dos colaboradores afectam as suas atitudes e resultados organizacionais (Colquitt, et al., 

2001; Hartman, Yrle, & Galle, 1999; Koh & Boo, 2001), sendo a justiça organizacional 

reconhecida como um requerimento básico para o funcionamento eficaz da empresa e para a 

satisfação dos seus colaboradores (Greenberg, 1990). Desta forma, alguns autores 
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investigaram a relação entre as percepções de justiça organizacional e a satisfação no 

trabalho, comprovando a existência de uma associação positiva entre estas duas variáveis.  

Al-Zu’bi (2010) encontrou uma associação positiva entre justiça organizacional e 

satisfação no trabalho, de tal forma que a satisfação no trabalho depende directamente das 

percepções de todas as dimensões de justiça organizacional por parte dos colaboradores. 

Moorman, Nieoff e Organ (1993) focaram-se apenas na justiça procedimental e concluíram 

que esta está positivamente relacionada com a satisfação no trabalho, sendo que a avaliação 

dos colaboradores relativamente à justiça ou não dos procedimentos levados a cabo pela 

Organização pode estar na base da sua satisfação. No entanto, vários autores compararam o 

poder preditivo da justiça procedimental e da justiça distributiva, e, enquanto uns chegaram à 

conclusão que apenas a justiça distributiva está relacionada com satisfação no trabalho 

(Hartman et al., 1999; Kumar, Bakhishi, & Rani, 2009), outros verificaram que, embora 

ambas as dimensões estejam positivamente relacionadas com a satisfação no trabalho, são as 

percepções de justiça distributiva que apresentam um papel mais preponderante nesta relação 

(Lowe & Vodanovich, 1995; McFarlin & Sweeney, 1992). Relativamente à justiça 

interaccional, Masterson, Lewis, Goldman e Taylor (2000) concluíram que esta é um preditor 

mais fraco da satisfação no trabalho comparativamente à justiça procedimental, embora 

ambos tenham efeitos significativos independentes. 

Apresenta-se então a segunda hipótese de investigação: 

H2: As percepções de justiça organizacional relacionam-se de forma positiva tanto 

com as percepções dos colaboradores relativamente às práticas de RS da Organização, 

como com a sua satisfação no trabalho.  

Rupp et al. (2006) propuseram que a relação entre as percepções de RS por parte dos 

colaboradores e as atitudes e comportamentos organizacionais que destas resultam é mediada 

pelas percepções de justiça organizacional. Se, como foi referido anteriormente, a satisfação 

no trabalho é uma atitude que pode ser encarada como resultante das percepções de RS, então 

pode esperar-se que a relação entre as percepções de RS por parte dos colaboradores e a sua 

satisfação no trabalho seja mediada pelas suas percepções de justiça organizacional. Esta 

relação foi comprovada no estudo de Tziner et al. (2011) que, ao relacionar as três variáveis 

em questão (RS, satisfação no trabalho e justiça organizacional), verificou que existe uma 

relação positiva entre as percepções de RS por parte dos colaboradores e a satisfação no 

trabalho, e que esta relação é mediada pelas percepções de justiça organizacional. Assim, o 

envolvimento da Organização em práticas de RS vai demonstrar aos seus colaboradores que 
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esta pretende actuar de uma forma justa, o que por sua vez leva a atitudes positivas no 

trabalho, nomeadamente a satisfação dos colaboradores.  

Desta forma, formula-se a terceira e última hipótese de investigação: 

H3: A relação entre as percepções de RS por parte dos colaboradores e a sua 

satisfação no trabalho é mediada pelas percepções de justiça organizacional. 

 

III. MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

A amostra do presente estudo é constituída por 62 colaboradores de uma empresa 

multimunicipal do sector de Saneamento Público. Esta amostra representa cerca de 72% do 

total de 86 colaboradores que fazem parte desta Organização. Os sujeitos inquiridos 

pertencem a todos os níveis da hierarquia organizacional, sendo que 32 destes trabalham na 

sede, e 30 trabalham num dos sectores da Organização. Os participantes têm idades 

compreendidas entre os 21 e 65 anos de idade (M = 39,12; DP =8,81), sendo 65,6% do sexo 

masculino e 34,4% do sexo feminino. Por sugestão/exigência da Organização onde se 

desenvolveu este estudo, não foram pedidos mais dados demográficos aos participantes, o 

que não permitiu uma caracterização mais detalhada da amostra. 

 

3.2. Instrumentos 

 

3.2.1. Questionário sobre Percepção da Responsabilidade Social 

A avaliação das percepções dos colaboradores relativamente às práticas de RS da sua 

Organização foi realizada a partir do Questionário sobre Percepção da Responsabilidade 

Social, que consiste numa tradução e adaptação à população portuguesa da Corporate Social 

Responsibility Scale, desenvolvida por Turker (2009). A escala original foi construída a partir 

de uma pool de 42 itens, provenientes de uma revisão de literatura e de uma análise 

exploratória, tendo por base a categorização de stakeholders proposta por Wheeler e 

Sillanpaa (1997,cit. por Turker, 2009) que abrangia os stakeholders sociais primários, os 

stakeholders sociais secundários, os stakeholders não-sociais primários e os stakeholders 

não-sociais secundários. No entanto, a autora não pretendia confirmar esta tipologia, pelo 

que, após a análise das correlações e a análise factorial, a escala foi reduzida para 17 itens 

que se agruparam em quatro dimensões que englobam os diferentes tipos de stakeholders. 

Segundo a autora, a primeira dimensão, composta por sete itens, pode ser denominada por RS 
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perante stakeholders sociais e não sociais, incluindo a sociedade (item 6), o ambiente (itens 1 

e 3), as gerações futuras (itens 2 e 4) e ONG’s (itens 5 e 7). As restantes dimensões podem 

ser designadas por RS perante os colaboradores (itens 8, 9, 10, 11 e 12), RS perante os 

clientes (itens 13, 14 e 15), e RS perante o governo (itens 16 e 17). Os itens que constituem as 

diferentes dimensões são avaliados numa escala de Likert de 6 pontos, que indica o grau de 

concordância dos participantes em relação a cada um deles (1 = discordo totalmente; 6 = 

concordo totalmente), expressando as suas percepções das práticas de RS da organização 

consoante os stakeholders para os quais se dirigem. A escala proposta por Turker (2009) 

apresenta um índice de precisão de .90 e os quatro factores encontrados apresentam índices 

de precisão superiores a .80, tendo sido utilizada posteriormente no estudo de Tziner et al. 

(2011), em que a consistência interna se manteve elevada (.93) para a escala total e superior a 

.80 para as quatro subescalas. 

 

3.2.1.1. Tradução e Adaptação do Instrumento  

O Questionário sobre Percepção da Responsabilidade Social consiste numa tradução e 

adaptação à população portuguesa da Corporate Social Responsibility Scale (Turker, 2009), 

levada a cabo pela equipa envolvida na proposta de investigação lançada sobre o tema da RS. 

Assim, o primeiro passo para a concretização deste objectivo passou pela tradução do 

questionário por cada um dos membros da equipa, seguida de uma reunião de equipa da qual 

resultou uma primeira tradução decorrente do acordo inter-juízes. Após esta etapa, procedeu-

se a um estudo piloto do instrumento, em que os questionários foram aplicados a 48 

colaboradores de quatro empresas portuguesas de diferentes sectores. Os participantes tinham 

idades compreendidas entre os 22 e os 51 anos (M =31,16; DP =7,16), e eram 

maioritariamente do sexo feminino (65,2%). Relativamente às habilitações literárias, 6,7% 

tinham o 12º ano completo, 55,6% tinham o grau de licenciatura, 2,2% tinham uma pós-

graduação e 35,6% completaram um mestrado. Os questionários foram aplicados 

presencialmente, explicando-se oralmente tratar-se de um estudo piloto do instrumento, 

motivo pelo qual foi pedido aos participantes que indicassem e justificassem no questionário 

os itens que suscitavam dúvidas de compreensão. Posteriormente, foi feita uma análise 

quantitativa e qualitativa das respostas aos questionários. 

A consistência interna da escala revelou-se satisfatória, apresentando um índice de 

precisão de .91 (ligeiramente superior ao valor encontrado por Tuker, 2009), o que, segundo 

Pestana e Gageiro (2005), demonstra uma consistência interna muito boa. A análise por 

exclusão de itens (alpha if item deleted) demonstrou que este índice não seria 
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expressivamente superior se algum dos itens fosse excluído. A partir de uma análise factorial, 

realizada pelo método de análise em componentes principais e com uma rotação varimax, 

foram encontrados quatro factores que não correspondem aos factores encontrados por 

Turker (2009). O primeiro factor explica 27,93% da variância total e é composto pelos itens 

da RS perante o ambiente (itens 1 e 3) e gerações futuras (itens 2 e 4), e ainda por um item da 

RS perante os colaboradores (item 12) e um item da RS perante os clientes (item 14), 

apresentando este factor um índice de precisão de .91. O segundo factor, que explica 17, 52% 

da variância total, é composto pelos restantes itens relativos à RS perante os colaboradores 

(itens 8, 9, 10, e 11) e apresenta um índice de precisão de .83. O terceiro factor é constituído 

por um item da RS perante os clientes (item 15) e os dois itens da RS perante o governo 

(itens 16 e 17), explicando 15,19% do total da variância e apresentando um índice de precisão 

de .82. Finalmente, o quarto factor, que explica 12,57% da variância total, engloba os itens da 

RS perante as ONG’s (itens 5 e 7) e a sociedade (item 6), e ainda o restante item da RS 

perante os clientes (item 13), tendo este factor um índice de precisão de .73. Devido ao 

reduzido número de participantes que constituíram a amostra do estudo piloto, optou-se por 

fazer uma nova análise factorial a partir dos dados obtidos no presente estudo que serão 

apresentados posteriormente na secção dos resultados. 

Numa fase de análise qualitativa dos questionários, foi realizada pela equipa uma 

análise dos itens que suscitaram dúvidas aos participantes, o que levou à realização de 

pequenos ajustes de linguagem em alguns itens, dando-se assim por concluída a tradução e 

adaptação do instrumento à população portuguesa. 

 

3.2.2. Escala de Satisfação Organizacional 

A Escala de Satisfação Organizacional de Lima et al. (1994) é composta por 8 itens, 

dos quais 7 avaliam medidas específicas da satisfação no trabalho (satisfação com as 

perspectivas de promoção, com o departamento onde trabalha, com a relação com os colegas, 

com a remuneração, com a competência do superior, com o trabalho que realiza e com a 

competência dos subordinados), representando o outro item uma medida directa da satisfação 

geral com a empresa (“Tudo somado, e considerando todos os aspectos do seu trabalho e da 

sua vida nesta empresa, diria que está…”), tendo os autores encontrado correlações muito 

elevadas entre as medidas de satisfação específicas e de satisfação geral. As respostas aos 

itens são dadas numa escala de Likert de 7 pontos que indicam o grau de satisfação dos 

participantes relativamente a cada uma das afirmações (1 = extremamente insatisfeito; 7= 

extremamente satisfeito). No presente estudo, foi excluído o item relativo à satisfação com a 
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competência dos subordinados (“Em relação à competência e funcionamento dos seus 

subordinados, diria que está…”), por ser dirigido apenas a indivíduos com função de chefia, 

tendo sido utilizados os restantes 7 itens para avaliar a satisfação dos colaboradores no 

trabalho. Não foi possível ter acesso aos índices de precisão obtidos por Lima et al. (1994), 

no entanto, num estudo de Duarte e Neves (2011) foram utilizados cinco itens desta escala 

para avaliar a satisfação no trabalho, tendo os autores encontrado uma consistência interna 

considerada razoável (.71), mas aceitável. 

 

3.2.3. Questionário “Como Percepciona a sua Organização?” 

O Questionário “Como Percepciona a sua Organização?”, desenvolvido por Rego 

(2000), é composto por 14 itens e avalia as percepções de justiça organizacional nas suas três 

dimensões: justiça distributiva, justiça procedimental e justiça interaccional. A partir de 53 

itens iniciais, o autor realizou uma análise factorial exploratória, da qual resultaram os 14 

itens referidos, sendo a dimensão da justiça distributiva composta por 5 itens (e.g. “Em geral, 

as recompensas que recebo são justas”), a dimensão da justiça procedimental constituída por 

4 itens (e.g. “Os empregados podem discordar ou apelar das decisões tomadas pelos seus 

chefes”), e a dimensão da justiça interaccional formada por 5 itens (e.g. “O meu superior 

mostra interesse genuíno em ser justo comigo”). Segundo o autor, o modelo de três factores 

reflectido nesta escala apresenta índices de ajustamento bastante satisfatórios e coeficientes 

de consistência interna elevados. As respostas aos itens do questionário são dadas numa 

escala de Likert de 6 pontos que expressam a opinião dos participantes relativamente à 

veracidade das afirmações (1 = É completamente falsa; 2 = Na maior parte, é falsa; 3 = É um 

pouco falsa; 4 = É um pouco verdadeira; 5 = Na maior parte, é verdadeira; 6 = É 

completamente verdadeira). Por sugestão do autor, no presente estudo os itens foram 

apresentados por ordem alternada, de forma que os itens 1, 4, 7, 10 e 13 são relativos à justiça 

distributiva, os itens 2, 5, 8 e 11 referem-se à justiça procedimental, e finalmente, os itens 3, 

6, 9, 12, e 14 representam a justiça interaccional. 

 

3.3. Procedimento 

O presente estudo foi desenvolvido numa empresa multimunicipal do sector de 

Saneamento Público. O primeiro contacto foi estabelecido com uma chefia da empresa, com 

a qual foi marcada uma apresentação formal da investigação a levar a cabo. Esta 

apresentação, presidida pelos Responsáveis de Sistema de Responsabilidade Empresarial, de 

Recursos Humanos e de Comunicação, consistiu numa breve explicação dos objectivos do 
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estudo e de uma discussão relativamente aos instrumentos a utilizar. O projecto foi bem 

aceite pelos presentes, que se mostraram interessados em receber um feedback relativamente 

aos resultados no final do estudo, não tendo sido impostas restrições à aplicação dos 

questionários (excepto relativamente às questões demográficas inquiridas, que acabaram por 

ficar reduzidas à idade e ao sexo). Todos os colaboradores da empresa foram informados da 

ocorrência do estudo via correio electrónico pelo Responsável de Recursos Humanos. A 

aplicação dos questionários foi feita presencialmente, em dois momentos distintos: um 

primeiro momento num dos sectores da Organização, onde foram aplicados 30 questionários, 

e um segundo na sede da empresa, onde foram recolhidos os restantes 32. Após uma breve 

explicação do estudo, foi entregue a cada colaborador um bloco que incluía os três 

questionários em formato de papel, pela seguinte ordem: Questionário sobre Percepção da 

Responsabilidade Social, Escala de Satisfação Organizacional, e Questionário “Como 

Percepciona a sua Organização?”. Neste bloco foram também pedidos os dados demográficos 

(idade e sexo) e garantida a confidencialidade e anonimato das respostas (garantia esta que 

foi reforçada oralmente pelo aplicador), tendo os colaboradores respondido de forma 

voluntária. Foi dado aos colaboradores o tempo necessário ao preenchimento dos 

questionários, estando o aplicador presente na Organização até ao final do dia para recolha 

dos mesmos, tanto no primeiro momento como no segundo. No final, os questionários foram 

identificados com um código para facilitar a posterior introdução dos dados no programa de 

análise estatística (SPSS). 

 

IV. RESULTADOS 

 

Nesta secção são apresentados e analisados os resultados da investigação, mais 

especificamente através das medidas de tendência central e dos índices de precisão para os 

três instrumentos de medida utilizados, e de uma análise factorial exploratória dos resultados 

obtidos a partir do Questionário sobre Percepção da Responsabilidade Social. Em seguida, é 

apresentado o estudo das relações entre as variáveis RS, satisfação no trabalho e justiça 

organizacional, através de análises correlacionais e de regressões lineares, de forma a 

corroborar ou não as hipóteses de investigação inicialmente formuladas. 

 

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

medidas de RS (total e subescalas), de satisfação no trabalho, e de justiça organizacional 

(total e subescalas). 
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Quadro 1 – Médias, Desvios-padrão e Índices de Precisão 
 

 

 

O valor médio obtido para a escala de RS (M = 4,64; DP = 0,65), tendo em conta que 

pode variar entre 1 e 6, demonstra que houve uma avaliação positiva, mas não muito elevada, 

por parte dos colaboradores, percepcionando estes a sua organização como sendo socialmente 

responsável. Os valores médios das subescalas (obtidas a partir de uma análise factorial 

apresentada adiante) são sempre superiores a 4, sendo que as subescalas que apresentam 

valores médios mais elevados são as de RS perante o governo (M = 5,48; DP = 0,72) e a de 

RS perante o ambiente e gerações futuras (M = 5,07; DP = 0,76), o que pode relacionar-se 

com o facto de a empresa pertencer a um sector muito direccionado para questões ambientais. 

A Escala de Satisfação Organizacional, por sua vez, apresenta um valor médio 

moderadamente elevado (M = 4,77; DP = 0,82) numa escala de 1 a 7, podendo considerar-se 

que os colaboradores, embora não apresentem níveis de satisfação marcadamente elevados, 

estão, em geral, moderadamente satisfeitos com os diferentes aspectos do seu trabalho. 

Relativamente ao Questionário “Como percepciona a sua Organização?”, as respostas 

apresentam também valores médios moderadamente elevados (M = 4,13; DP = 0,77, numa 

escala de 1 a 6), o que demonstra que os colaboradores fazem uma avaliação positiva, ainda 

que não muito elevada, relativamente à justiça da sua Organização. A subescala que 

apresenta a média mais elevada é a da justiça interaccional (M = 4,85; DP = 0,86), indicando 

que a percepção de justiça é maior quando se refere à qualidade da interacção com os 

decisores. 

 

 
Nº de itens Média Desvio-

padrão 
Alpha de 
Cronbach 

RS 17 4,64 0,65 .93 
RS perante os colaboradores e clientes 9 4,46 0,85 .94 
RS perante o ambiente e gerações futuras 4 5,07 0,76 .91 
RS perante a sociedade e ong’s 3 4,35 0,84 .77 
RS perante o governo 1 5,48 0,72 - 
Satisfação no trabalho 7 4,77 0,82 .80 
Justiça organizacional 14 4,13 0,77 .90 
Justiça distributiva 5 3,56 1,18 .94 
Justiça procedimental 4 3,94 0,90 .74 
Justiça interaccional 5 4,85 0,86 .90 
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Para avaliar a consistência interna das escalas e subscalas do presente estudo, 

procedeu-se à análise do coeficiente de precisão alpha de Cronbach, que expressa o grau de 

fiabilidade dos instrumentos utilizados. Como se pode constatar no Quadro 1, os valores do 

alpha de Cronbach situam-se todos acima do valor de .70 recomendado por Nunnally (1978). 

O Questionário sobre Percepção da Responsabilidade Social apresenta uma 

consistência interna de .93, sendo por isso considerada muito boa (Pestana e Gageiro, 2005), 

estando de acordo com o índice de .90 obtido por Turker (2009) e com índice de .91 

encontrado no estudo piloto realizado aquando da adaptação do instrumento à população 

portuguesa. Relativamente às subscalas de RS, estas apresentam também índices de precisão 

elevados, exceptuando a subscala de RS perante a sociedade e ONG’s, que apresenta uma 

consistência interna satisfatória, mas razoável (.77)1. O índice de precisão da Escala de 

Satisfação Organizacional revelou uma boa consistência interna (.80), apresentando-se 

superior ao valor do índice de precisão de .71 encontrado por Duarte e Neves (2011) no 

estudo em que utilizaram apenas cinco itens desta escala para avaliar a satisfação no trabalho, 

o que pode demonstrar que os itens excluídos pelos autores contribuem também para o 

aumento da consistência interna do instrumento. A consistência interna do Questionário 

“Como Percepciona a sua Organização?” é muito boa (.90) e os índices de precisão das 

subescalas apresentam-se também elevados, o que está em conformidade com os valores 

encontrados por Rego (2000), à excepção da subescala de justiça procedimental, que 

apresenta uma consistência interna considerada razoável (.74). Realizou-se, ainda, para todas 

as escalas e subescalas do presente estudo, uma análise por exclusão de itens (alpha if item 

deleted), que revelou contribuírem todos os itens para a consistência interna das respectivas 

medidas. 

 

Para o Questionário sobre Percepção da Responsabilidade Social, e verificadas as 

condições necessárias2, realizou-se uma análise factorial exploratória através do método de 

análise em componentes principais com rotação varimax, com vista a encontrar uma solução 

factorial mais interpretável. 

A análise factorial dos dados permitiu a identificação de quatro factores, que diferem 

tanto dos factores encontrados por Turker (2009), como dos factores encontrados a partir dos 

dados obtidos no estudo piloto. Estes factores explicam 77,89% da variância total dos 

                                                            
1 A RS perante o governo, por ser apenas medida por um item, não apresenta valores de consistência interna. 
2 O teste de Esfericidade de Bartlett permitiu verificar que as correlações entre os itens originais são 
suficientemente elevadas, e a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (.85) evidenciou que a amostragem é adequada 
para a realização da análise factorial (Marôco, 2011). 
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resultados, sendo que o primeiro factor, que explica 33,98% da variância, inclui nove itens 

relativos à RS perante os colaboradores (itens 8, 9,10, 11 e 12), à RS perante os clientes (itens 

13, 14 e 15), e um item da RS perante o governo (item 17). O segundo factor explica 21,1 % 

da variância, incluindo quatro itens, dois relativos à RS perante o ambiente (itens 1 e 3), e 

dois à RS perante as gerações futuras (itens 2 e 4). O terceiro factor engloba três itens, 

relativos à RS perante a sociedade (item 6) e à RS perante ONG’s (itens 5 e 7), explicando 

14,89 % da variância total. Finalmente, o quarto factor, que explica 7,94% da variância, é 

composto por apenas um item da RS perante o governo (item 16). Desta forma, no presente 

estudo, consideram-se quatro subescalas da RS, denominadas, respectivamente, RS perante 

os colaboradores e clientes (apesar desta contemplar um item relativo à RS perante o 

governo), RS perante o ambiente e gerações futuras, RS perante a sociedade e ONG’s e RS 

perante o governo. 

 

Com o objectivo de estudar a relação entre as variáveis em estudo (RS, dimensões da 

RS, satisfação no trabalho, justiça organizacional, e dimensões da justiça organizacional), 

procedeu-se a um estudo correlacional. 

Para a escolha do coeficiente de correlação a utilizar, procedeu-se ao estudo da 

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

Shapiro-Wilk, apenas as variáveis RS, RS perante os colaboradores e clientes, satisfação no 

trabalho, justiça organizacional e justiça procedimental seguiam uma distribuição normal. No 

entanto, a partir da análise dos coeficientes de simetria e de curtose, o critério proposto por 

Pestana e Gageiro (2005) permite afirmar que todas as outras variáveis seguem também uma 

distribuição normal, à excepção da variável RS perante o governo. Por este motivo, foi 

forçada a normalidade para esta última variável, de modo a estarem satisfeitas as condições 

de normalidade pressupostas para a utilização de um teste paramétrico, recorrendo-se por isso 

ao coeficiente de correlação de Pearson. 
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Quadro 2 – Matriz de Correlações de Pearson (bi-variada) 
 

**. Correlação significativa para p < 0,01. 
*. Correlação significativa para p < 0.05. 
 

 

A partir da análise do Quadro 2, a relação entre as variáveis RS e satisfação no 

trabalho apresentam um coeficiente de correlação forte e significativo (r = .62, p < 0,01), o 

que corrobora a primeira hipótese de investigação H1 (Quanto maior for a percepção dos 

colaboradores relativamente às práticas de RS postas em prática pela sua Organização, 

maior é a sua satisfação no trabalho). De entre as quatro dimensões de RS, a que mais 

fortemente se relaciona com a satisfação no trabalho é a de RS perante os colaboradores e 

clientes (r = .66, p < 0,01), o que traduz que quanto maior forem as percepções dos 

colaboradores relativamente às práticas de RS dirigidas aos colaboradores e aos clientes, 

maior será a sua satisfação no trabalho. A variável RS perante o ambiente e gerações futuras 

apresenta também uma relação significativa com a satisfação no trabalho (r = .38, p < 0,01), 

embora as variáveis RS perante a sociedade e ONG’s e RS perante o governo não apresentem 

relações significativas com a satisfação dos colaboradores. Desta forma, os resultados 

parecem também corroborar a H1a (A relação entre percepções de RS por parte dos 

colaboradores e satisfação no trabalho é mais forte quando os colaboradores são os 

stakeholders para os quais as práticas de RS se dirigem). No entanto, é necessário salientar 

que, a partir da análise factorial dos resultados obtidos a partir do instrumento de RS 

utilizado, os itens relativos à RS perante os colaboradores e perante os clientes (e ainda o 

item da RS perante o governo) surgiram saturados num mesmo factor/dimensão, pelo que não 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. RS 1          

2. RS colab. e clientes ,921** 1         

3. RS ambiente e g.f. ,723** ,459** 1        

4. RS sociedade  e ong’s ,596** ,330** ,504** 1       

5. RS governo ,480** ,351** ,437** ,265* 1      

6. Satisfação no trabalho ,618** ,658** ,381** ,199 ,154 1     

7. Justiça organizacional ,434** ,463** ,282* ,156 ,061 ,763** 1    

8. Justiça distributiva ,207 ,256* ,068 ,074 ,005 ,534** ,832** 1   

9. Justiça procedimental ,600** ,691** ,246 ,179 ,104 ,702** ,806** ,563** 1  

10. Justiça interaccional ,283* ,204 ,402** ,143 ,063 ,556** ,648** ,209 ,374** 1 
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é possível fazer uma análise “pura” da relação entre as percepções de RS perante os 

colaboradores e a satisfação no trabalho. 

Verifica-se também uma correlação positiva e significativa entre as percepções de 

justiça organizacional e as percepções de RS (r = .43, p < 0,01) e a satisfação no trabalho (r = 

.76, p < 0,01), o que apoia a hipótese H2 (As percepções de justiça organizacional 

relacionam-se de forma positiva tanto com as percepções dos colaboradores relativamente 

às práticas de RS da Organização, como com a sua satisfação no trabalho). Relativamente às 

dimensões das percepções de justiça organizacional, a justiça procedimental é a que mais 

fortemente se relaciona com as percepções de RS (r = .60, p < 0,01), especialmente com a RS 

perante os colaboradores e clientes (r = .69, p < 0,01). A justiça procedimental é também a 

dimensão de justiça organizacional que mais fortemente se relaciona com a satisfação no 

trabalho (r = .70, p < 0,01), apesar das outras dimensões de justiça organizacional também se 

relacionarem de forma positiva e significativa com a mesma.  

 

Para avaliar a hipótese de mediação H3 (A relação entre as percepções de RS por 

parte dos colaboradores e a sua satisfação no trabalho é mediada pelas percepções de 

justiça organizacional), foi seguido o método proposto por Baron e Kenny (1986) que 

afirmaram que, para existir efeito de mediação, têm que ser satisfeitos três critérios: (i) deve 

existir uma relação significativa entre a variável independente e a variável mediadora; (ii) a 

variável mediadora possui um efeito significativo sobre a variável dependente; (iii) a adição 

da variável mediadora ao modelo reduz a importância da variável independente. Considera-se 

então que ocorre mediação se o efeito da variável independente/preditora (percepções de RS) 

na variável dependente/critério (satisfação no trabalho) diminui com a adição da variável 

mediadora (percepções de justiça organizacional) ao modelo. A mediação revela-se completa 

quando a variável preditora deixa de ter um efeito significativo na variável critério com a 

adição da variável mediadora. Caso o efeito das variáveis preditora e mediadora se 

mantenham significativos, esta mediação é considerada parcial. 

No presente estudo, o efeito de mediação foi testado através do método de regressão 

linear (Quadro 3), tendo sido inicialmente introduzida a variável controlo (idade3), 

adicionando-se de seguida a variável preditora (RS), e por fim a variável mediadora (justiça 

organizacional) de forma a averiguar o impacto destas na variável dependente (satisfação no 

trabalho), o que culminou em três modelos. Os valores do coeficiente de determinação 

                                                            
3 A variável sexo não foi introduzida por não ser uma variável ordinal. 
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ajustado (R2
a) permitem comparar a qualidade dos modelos que não têm o mesmo número de 

variáveis, e a análise dos valores de beta (β) permite comparar o efeito de cada variável 

(idade, RS e justiça organizacional) na satisfação no trabalho nos diferentes modelos. 

 

Quadro 3 – Regressão Linear 

 

  R2
a Β Sig. 

Modelo 1 Idade -.017 -.007 .957 

Modelo 2 
Idade 

.333 
-.078 .471 

RS .601** .000 

Modelo 3 
Idade 

.645 
-.082 .300 

RS .363** .000 
Justiça organizacional .603** .000 

**. Valor significativo para p < 0,01. 

 

A análise dos coeficientes de determinação ajustados (R2
a) permite verificar que estes 

apresentam valores crescentes do Modelo 1 para o Modelo 3. A partir do coeficiente de 

determinação (R2
a) do terceiro modelo, pode afirmar-se que 64,5 % da variabilidade total da 

satisfação no trabalho deve-se ao efeito conjunto das três variáveis (idade, RS e justiça 

organizacional), percentagem esta que é superior à encontrada no primeiro e segundo 

modelos. 

No Modelo 1, o valor de beta demonstra que a idade (variável controlo) não possui 

um efeito significativo na predição da satisfação no trabalho (β = -.007, p = 0,957), pelo que 

se pode afirmar que a satisfação no trabalho não depende significativamente da idade dos 

colaboradores. No Modelo 2, ao ser introduzida a variável preditora RS, verifica-se um efeito 

significativo e positivo desta variável em relação à satisfação no trabalho, (β = .601, p < 

0,01). Assim, pode afirmar-se que as percepções de RS por parte dos colaboradores predizem 

a sua satisfação no trabalho, sendo que quanto maiores forem as percepções dos 

colaboradores relativamente ao envolvimento da Organização em práticas de RS, maior a sua 

satisfação no trabalho, o que vem também apoiar a hipótese H1 (Quanto maior for a 

percepção dos colaboradores relativamente às práticas de RS postas em prática pela sua 

Organização, maior é a sua satisfação no trabalho). Com a introdução da variável justiça 

organizacional (β = .603, p < 0,01) no Modelo 3, verifica-se uma diminuição do valor de beta 

da variável preditora RS (β = .363, p < 0,01) relativamente ao valor encontrado para a mesma 

no Modelo 2. Assim, de acordo com os pressupostos de Baron e Kenny (1986), verifica-se 
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um papel mediador das percepções de justiça organizacional na relação entre as percepções 

de RS e a satisfação no trabalho, corroborando os dados a hipótese H3 (A relação entre as 

percepções de RS por parte dos colaboradores e a sua satisfação no trabalho é mediada 

pelas percepções de justiça organizacional). Como no Modelo 3 o efeito das percepções de 

RS na satisfação no trabalho se mantém significativo (β = .363, p < 0,01), considera-se que 

esta mediação das percepções de justiça organizacional é apenas parcial. 

 

V. DISCUSSÃO 

 

Os objectivos propostos para o presente estudo foram atingidos, uma vez que foi 

possível analisar e compreender a relação entre as percepções de RS por parte dos 

colaboradores de uma Organização e o seu nível de satisfação no trabalho, testando-se 

também o efeito mediador das percepções de justiça organizacional na relação referida. 

Os resultados encontrados permitem afirmar que quanto maior for a percepção dos 

colaboradores relativamente ao envolvimento da sua Organização em práticas de RS, maior é 

também a sua satisfação no trabalho, o que está de acordo com o que já se tinha constatado a 

partir dos estudos levados a cabo por Gavin e Maynard (1975), Duarte e Neves (2010), e 

Tamm et al. (2010). Assim, o facto de os colaboradores considerarem que a sua Organização 

é socialmente responsável, preocupando-se com questões que vão para além dos seus 

interesses financeiros, leva a uma atitude positiva de satisfação face ao trabalho, às 

experiências vivenciadas no mesmo, e à empresa à qual pertencem.  

No entanto, segundo a definição de Turker (2009), as práticas de RS levadas a cabo 

pela organização podem ser dirigidas a diferentes grupos stakeholders (sociais primários, 

sociais secundários, não-sociais primários e não-sociais secundários). Assim, a percepção dos 

colaboradores relativamente às práticas de RS dirigidas aos diferentes stakeholders vai 

influenciar de forma variável a sua satisfação no trabalho. Verificou-se em estudos anteriores 

que as percepções dos colaboradores relativamente ao envolvimento da Organização em 

práticas de RS dirigidas aos colaboradores, considerados stakeholders sociais primários, são 

as que mais fortemente se relacionam com a satisfação no trabalho (Duarte & Neves, 2011; 

Tziner et al., 2011). Esta relação foi também encontrada no presente estudo, embora com uma 

ressalva, já que a dimensão da RS que mais se relacionou com a satisfação no trabalho 

engloba diferentes stakeholders: os colaboradores e os clientes (agregando ainda um item da 

RS perante o governo). Por este motivo, embora os stakeholders mais representativos desta 

dimensão (colaboradores e clientes) façam parte do mesmo grupo de stakeholders 
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(stakeholders sociais primários), não foi possível analisar a relação entre as percepções da RS 

dirigidas aos colaboradores per si e a variável satisfação no trabalho. 

Antes do estudo do papel mediador das percepções de justiça organizacional, 

procurou verificar-se se esta variável se relacionava de forma positiva tanto com as 

percepções de RS, como com a satisfação no trabalho, sendo estas relações uma condição 

necessária para que pudesse ocorrer o efeito de mediação. Os resultados demonstraram que 

quanto maiores forem as percepções de justiça organizacional, maiores são as percepções de 

RS por parte dos colaboradores. Em concordância com o que foi previamente encontrado no 

estudo de Tziner et al. (2011), a dimensão de justiça procedimental evidenciou-se como a que 

mais fortemente se relaciona com as percepções de RS. Verificou-se também que todas as 

dimensões da justiça organizacional (distributiva, procedimental e interaccional) se 

correlacionam de forma positiva e significativa com a satisfação no trabalho, o que está de 

acordo com Al-Zu’bi (2000). No entanto, a análise comparativa das diferentes dimensões 

revelou que a dimensão de justiça que mais se relaciona com a satisfação no trabalho é a 

percepção de justiça procedimental. Este resultado não está de acordo com os estudos 

anteriores que verificaram que a percepção de justiça distributiva era a única dimensão que se 

relacionava com a satisfação no trabalho (Hartman et al., 2009; Kumar et al., 2009), ou que 

era a dimensão que mais se relacionava com esta variável (Lowe & Vodanovich, 1995; 

McFarlin & Sweeney, 1992). Assim, ao contrário do que seria de esperar, este estudo 

demonstra que a satisfação dos colaboradores no trabalho depende menos da percepção da 

justiça dos fins organizacionais alcançados (e.g. salário), e mais da sua percepção da justiça 

dos meios ou procedimentos utilizados para alcançar esses mesmos fins (e.g. sistemas de 

avaliação de desempenho). 

Previamente, a literatura defendia já que os efeitos decorrentes das percepções de RS, 

como é o caso do aumento da satisfação no trabalho, podem ser mediados pelas percepções 

de justiça organizacional (Rupp et al., 2006). No presente estudo, tal foi comprovado, e à 

semelhança do que foi encontrado por Tziner et al. (2011), verificou-se um efeito mediador 

das percepções de justiça organizacional, embora parcial, entre as percepções de RS e a 

satisfação dos colaboradores. Assim, pode afirmar-se que as percepções de RS por parte dos 

colaboradores predizem a sua satisfação no trabalho, em parte, por considerarem a sua 

Organização como sendo justa. Pelo facto das percepções de RS perante os colaboradores e 

clientes e as percepções de justiça procedimental terem sido as dimensões que mais se 

correlacionaram entre si e com a variável satisfação no trabalho, propõe-se que, em futuras 

investigações, se teste se o efeito mediador verificado no presente estudo é maior e mais 
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significativo quando são consideradas apenas as referidas dimensões das variáveis RS e 

justiça organizacional. 

O presente estudo envolveu também a tradução e adaptação de um instrumento de 

medida da percepção de RS proposto por Turker (2009), que originou o Questionário sobre 

Percepção da Responsabilidade Social. Este instrumento é uma mais-valia para a investigação 

acerca do tema RS no contexto nacional, pois permite avaliar as percepções dos 

colaboradores relativamente ao envolvimento das suas Organizações em práticas socialmente 

responsáveis, de acordo com um vasto grupo de stakeholders para os quais estas práticas 

podem ser orientadas, stakeholders estes que se estruturam em diferentes dimensões. No 

entanto, na análise exploratória realizada neste estudo, não se identificaram dimensões 

semelhantes às encontradas por Turker (2009), tendo-se verificado que os itens das 

dimensões da RS dirigida aos colaboradores e aos clientes ficaram saturados no mesmo 

factor, os itens da dimensão dirigida à sociedade, ambiente, gerações futuras e ONG’s 

ficaram saturados em dois factores, e o último factor ficou apenas representado por um dos 

dois itens relativos à RS dirigida ao governo. Uma estrutura diferente foi também encontrada 

anteriormente, aquando da realização do estudo piloto do instrumento. Estas diferentes 

estruturas factoriais encontradas nos estudos remetem então para a necessidade, salientada 

previamente por Turker (2009), da realização de mais estudos que permitam confirmar a 

estrutura do instrumento. Assim, sugere-se o estudo do instrumento tanto em Portugal, como 

noutros países, com amostras mais alargadas, que permitam a generalização dos resultados, e 

com amostras não aleatórias, havendo um controlo de um maior número de variáveis 

demográficas. 

Em jeito de conclusão, este estudo evidencia-se como mais uma confirmação de que o 

investimento e envolvimento por parte das Organizações em práticas socialmente 

responsáveis não é em vão, predizendo a satisfação dos seus colaboradores, sendo esta uma 

das variáveis mais associadas à produtividade dos mesmos. A identificação da percepção de 

justiça organizacional como mediadora do efeito das percepções de RS na satisfação no 

trabalho melhora ainda a compreensão desta relação. Carece-se, no entanto, de mais estudos 

que analisem e confirmem o impacto das percepções de RS dirigidas aos diferentes 

stakeholders, tanto nas variáveis psicológicas já estudadas, como noutras ainda não 

abordadas na literatura acerca do tema da RS, estudos estes que se foquem nos agentes 

internos da Organização, como os colaboradores. Desta forma, para além dos índices de 

reputação e de outras medidas que avaliam o retorno que o envolvimento em práticas de RS 

pode trazer às organizações, estes estudos devem ser divulgados para que esta perspectiva 
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seja difundida. Assim, os gestores e as Organizações poderão identificar as práticas de RS 

mais proveitosas e conhecer os benefícios que a adopção de uma conduta socialmente 

responsável pode ter, nomeadamente no que diz respeito à predição de atitudes e 

comportamentos dos colaboradores considerados relevantes e favoráveis à sua produtividade 

e, consequentemente, ao sucesso do negócio. 
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