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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate whether market structure and 

corporate size are determinants of Corporate Social Responsibility (CSR). We employ 

a sample including 118 companies belonging to the CSRHub’s database. 

 Results show that companies in monopolistic competition market structures exhibit 

better CSR performance, followed by oligopolistic firms and, finally, monopolies, 

confirming previous results from the literature. More specifically, this means that 

companies in more competitive markets, less concentrated and having lower market 

share bear the tendency to perform better in CSR terms. Concerning firm size, and 

according to our findings, this variable (as measured by the number of employees and 

revenue) is positively and moderately related with CSR performance. The number of 

employees has a positive and weak correlation with the Employees dimension of 

CSR. The number of employees also has a positive effect in CSR performance as a 

whole, while oligopoly and monopoly structures have a negative effect. Besides that, 

the model tested indicates that Revenue is a bad predictor for CSR. 

Keywords: Corporate social responsibility; Market Structure; Competition; Corporate 

Size; Employees; Revenue.  
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Resumo 

Esta dissertação pretende aferir se a estrutura de mercado e a dimensão organizacional 

são determinantes para a performance social. A análise estatística contou com uma 

amostra de 118 organizações, proveniente da base de dados da CSRHub, e mostra que 

as organizações em concorrência monopolística apresentam melhor performance de 

RSE, seguidas das organizações em oligopólios e, por fim, dos monopólios, 

confirmando resultados anteriores da literatura. Isto implica que as organizações 

inseridas em mercados mais competitivos, menos concentrados e que têm menor 

quota de mercado apresentam tendência para ter melhores performances em RSE e 

vice-versa. 

Foi demonstrado que a dimensão organizacional (medida através do número de 

empregados e da receita das organizações) apresenta uma correlação positiva e 

moderada com a performance em RSE e que o número de empregados apresenta uma 

correlação positiva e fraca com a dimensão Empregados. O modelo de regressão 

linear estimado indica que o número de empregados tem um impacto positivo na 

performance em RSE, enquanto que os oligopólios e os monopólios têm um efeito 

negativo e que a variável receita é uma mau estimador do índice de RSE. 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial; Estrutura de Mercado; 

Concorrência; Dimensão organizacional;  Empregados; Receita. 
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1. Introdução 

O termo responsabilidade social empresarial (RSE) está a tornar-se familiar devido à 

recente alteração de valores na sociedade atual. A necessidade de integrar empresas 

nas sociedades, a importância da adaptação à escassez de recursos naturais e o 

aparecimento de novos grupos de interesse têm provocado grandes pressões nas 

empresas e foi neste contexto que se deu o aparecimento dos conceitos de 

responsabilidade social empresarial, sustentabilidade e ética dos negócios. As 

empresas aperceberam-se da relevância das práticas morais devido à crescente 

valorização e análise dos comportamentos ambientais, sociais e económicos por parte 

da sociedade e dos meios de comunicação.  

A confiança nas organizações e a reputação das mesmas estão correlacionadas e a 

responsabilidade social empresarial pode ser popularmente utilizada como meio de 

gestão de risco (contribuindo para evitar riscos financeiros e danos na reputação da 

empresa e pela prevenção de “más práticas”) (Sharfman e Fernando, 2008). No 

entanto, a completa utilização do termo vai muito para além do marketing empresarial 

e trata da integração de preocupações sociais e ambientais, entre outras, na estratégia 

de negócio de modo a que esta crie ou mantenha valor para a empresa e a sociedade. 

Segundo Swanson (1995) existem três motivações principais para o envolvimento em 

RSE: 1) objectivos financeiros (tais como lucro, retorno de investimento, entre 

outros); 2) perspectiva “negativa” do dever (envolvimento em atividades socialmente 

responsáveis devido a exigências dos stakeholders); 3) perspectiva “positiva” do 

dever (envolvimento em RSE de modo voluntário e altruístico).  

Atualmente, existe uma maior tendência para que as empresas sejam pró-ativas na 

procura de meios para a aplicação de RSE, não se limitando aos requisitos da lei, 

sendo que muitas empresas vêem a responsabilidade social empresarial como um 

meio de gerar valor (novos produtos, criar e manter lealdade dos clientes, obter 

maiores quotas de mercado, entre outros). Para além disso, o envolvimento 

estratégico em responsabilidade social pode ser um meio de diferenciação e pode até 

tornar-se numa vantagem competitiva, tal como foi afirmado por Porter e Kramer 

(2006). 
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Apesar da crescente importância que tem sido dada à responsabilidade social 

empresarial, não deve ser esquecido que o principal objectivo das organizações é 

gerar lucro. O envolvimento em estratégias socialmente responsáveis traz criação de 

valor tanto para a empresa como para a sociedade. Contudo as questões sociais em 

que a organização opte por intervir devem ser cuidadosamente escolhidas para que 

sejam encontradas soluções sustentáveis. 

Este estudo averigua a importância da dimensão organizacional e das estruturas de 

mercado como indicadores para responsabilidade social empresarial. Quanto à análise 

conduzida às estruturas de mercado, esta pretende compreender a relação entre a 

natureza do mercado e o envolvimento em responsabilidade social. As estruturas de 

mercado são definidas por características como o número de fornecedores, natureza 

do produto, barreiras à entrada e nível de concorrência. O conhecimento desta relação 

poderá ser aplicado noutras situações, tais como, estratégias para a entrada em novos 

mercados e estudo das variáveis caracterizadoras das estruturas de mercado. 

Relativamente à dimensão das organizações, várias questões foram mencionadas na 

literatura por outros autores, sendo frequentemente discutido se a dimensão da 

organização tem impacto na performance em responsabilidade social, ou se as 

empresas mais pequenas não são eficazes ou, por fim, se não têm motivação para 

relatar o seu envolvimento em responsabilidade social. Neste caso, pretendemos 

avaliar se o envolvimento em responsabilidade social está dependente da dimensão 

das organizações.  

 

1.1. Objectivos 
Este estudo abordará a relação entre responsabilidade social empresarial, dimensão 

das organizações e estrutura de mercado em que estas se inserem. Tendo em conta 

que os estudos que relacionam a responsabilidade social empresarial e a natureza dos 

mercados estão maioritariamente focados num tipo de mercado ou em características 

específicas dos mercados (quota de mercado, concorrência, entre outros), este estudo 

visa contribuir para o desenvolvimento do tema através da investigação da relação 

entre responsabilidade social empresarial, dimensão organizacional e diferentes 

estruturas de mercado. A revisão de literatura relativamente à relação entre a 
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dimensão das organizações e responsabilidade social empresarial não se pode afirmar 

ser limitada, contudo, a maioria dos estudos foca-se exclusivamente ou em PMEs ou 

em grandes empresas, enquanto que este estudo irá avaliar a existência de uma 

relação entre responsabilidade social e a dimensão organizacional em termos das 

variáveis contínuas, receita e número de empregados.    

Neste contexto serão discutidos os diferentes problemas que surgem na escolha da 

definição de responsabilidade social empresarial ser abordada brevemente a evolução 

do conceito e,  por fim, será apresentada a definição mais adequada para este estudo, 

dado que atualmente não existe uma definição única para o conceito. Serão também 

apresentados outros conceitos, tais como corporate citizenship e strategic 

phylantrophy, regularmente utilizados na literatura de responsabilidade social 

empresarial. Seguidamente, serão analisadas as perspectivas de vários autores no 

âmbito das dimensões de RSE e dos diferentes modelos que avaliam a 

responsabilidade social, tanto numa perspectiva teórica como numa perspectiva 

pragmática.  

Serão analisados vários estudos que relacionam o investimento em responsabilidade 

social empresarial com diferentes indicadores de mercado, com o objectivo de 

compreender as contribuições científicas já existentes nesta temática.  

Para além dos pontos abordados acima, este estudo pretende realizar uma análise com 

modelos de regressão linear com o objectivo de determinar quais as variáveis que 

melhor prevêem a performance em RSE. Para tal foi necessário selecionar uma 

amostra de organizações. 

Este estudo pretende também efetuar análises complementares ao estudo principal 

desta Dissertação. A primeira análise complementar abordará a relação entre o 

número de empregados e o índice de RSE na dimensão Empregados, enquanto que, a 

segunda análise irá focar-se na comunicação das atividades de RSE das organizações 

presentes na amostra selecionada, através da análise de dados de RSE acessíveis nos 

websites das organizações, tais como relatórios. Deste modo, pretende-se utilizar 

informação que foi necessária para outras análises e compreender se existe alguma 

conclusão adicional que possa ser relacionada com este estudo. 
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1.2. Motivação 

Por volta dos anos 60 iniciou-se o debate e a aplicação estratégica da responsabilidade 

social empresarial. Contudo, tem sido nos últimos vinte anos que o conceito tem 

vindo a receber maior destaque, em grande medida devido à revolução tecnológica e 

consequente influência dos media nos consumidores, mas também devido a incidentes 

que ocorreram e despertaram a atenção. Tal é o caso da popular marca, Nike, que em 

1997 sofreu grandes críticas depois da revista Life ter publicado a fotografia de uma 

criança a trabalhar numa das fábricas paquistanesas da marca. Depois deste 

acontecimento, a marca deverá ter sido a primeira grande organização a 

responsabilizar-se pelas ações da sua cadeia de abastecimento e a envolver-se 

publicamente em ações de responsabilidade social. Desde então, muitas outras 

organizações reconsideraram as relações que mantêm com os seus stakeholders.   

Este estudo é motivado pela necessidade de consciencialização sobre o impacto que 

as empresas têm na sociedade e tem o objectivo de contribuir para a literatura com 

nova informação que auxilie outros investigadores e gestores na aplicação da 

responsabilidade social empresarial. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Esta dissertação foi dividida em seis capítulos, os quais serão agora detalhados. O 

primeiro capítulo consiste na apresentação do tema de pesquisa, da motivação e dos 

objectivos. 

O segundo capítulo será constituído pela revisão bibliográfica e irá dividir-se nas 

seguintes questões: definição de responsabilidade social empresarial, dimensões da 

responsabilidade social empresarial e, por fim, a análise de estudos que relacionem 

responsabilidade social empresarial, estruturas e dimensão de mercado. Este capítulo 

visa apresentar as perspectivas de diferentes autores e comparar os resultados com o 

objectivo de os interligar.    

O capítulo 3 irá descrever a metodologia definida para a investigação. Esta secção 

consiste na apresentação de um número de hipóteses teóricas a serem testadas, no 

procedimento utilizado e na descrição da amostra obtida.  
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A análise de dados será apresentada no capítulo 4. A análise de dados inclui a análise 

das variáveis, o estudo das relações entre as variáveis, obtenção de estimadores de 

RSE e uma breve análise à comunicação de RSE por parte das organizações da 

amostra. 

No capítulo 5, Discussão, os resultados obtidos nas análises contempladas no capítulo 

4 serão interpretados, discutidos e comparados com os estudos apresentados no 

capítulo 2, Revisão de literatura.  

O capítulo 6, Conclusão, contemplará a apresentação dos resultados desta 

investigação e uma breve reflexão sobre o contributo da investigação para o 

desenvolvimento de conhecimento na área de responsabilidade social empresarial. As 

limitações e considerações futuras serão também apresentadas neste capítulo.  

 

2. Revisão de Literatura 
Este ponto abrange a revisão de literatura sobre o tema de responsabilidade social 

empresarial, estrutura de mercado e a dimensão organizacional. Primeiramente será 

abordada a questão da definição de responsabilidade social, que inclui uma análise do 

problema de definição de RSE, apresentação das perspectivas de diferentes autores 

sobre o conceito e a definição escolhida. Seguidamente, serão apresentados outros 

conceitos que se podem encontrar regularmente no contexto da literatura de 

responsabilidade social empresarial. Após este ponto, serão apresentados diferentes 

estudos relativos às dimensões que o conceito de responsabilidade social empresarial 

pode envolver. 

Seguidamente, serão apresentados variados estudos inseridos na literatura que 

relacionam estruturas de mercado com responsabilidade social empresarial e serão 

comparados os resultados dos estudos em causa. Na mesma secção serão também 

discutidos estudos que relacionem a responsabilidade social empresarial com a 

dimensão organizacional. Apesar de não existir consenso na escolha das variáveis 

medidoras da dimensão organizacional por parte dos autores, foram apresentados e 

comparados diferentes estudos, assim como, as variáveis utilizadas pelos autores, 

questão que será abordada no ponto 2.4.2.. 
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2.1. Definição de responsabilidade social empresarial 

Tem sido questionada, durante muitos anos, qual a definição mais correta para o 

conceito de RSE. A primeira referência importante, não tendo sido a primeira, foi 

feita por Bowen em 1953 no seu livro intitulado “Social Responsibility of a 

Businessman”, onde é referido que os grandes negócios são um centro de influência 

importante e que as suas atividades influenciam a vida de muitas pessoas de vários 

modos. 

Como é referido por vários autores, o conceito é muito difícil de definir por estarmos 

a lidar com um fenómeno cujo significado varia com o tempo, como foi demonstrado 

por Carroll (1999) e por Lee (2008). Para além disso, o termo foi considerado 

internamente complexo, sem guias para aplicação na prática (Moon et al., 2005) e 

com uma interpretação tão ampla que o conceito pode em determinados contextos 

abranger ou ter um significado muito semelhante a outros termos (Matten e Crane, 

2005). Em concordância, Goebbels (2002) admitiu que a existência de uma grande 

diversidade de conceitos, definições e modelos, cujo significado por vezes se 

sobrepõe, tem um impacto negativo na definição do conceito. Também foi dito que o 

grande problema de definição do conceito foi não existir uma definição capaz de 

abranger todos os intuitos necessários para investigadores e gestores (WBCSD, 2000). 

Ao relacionar a extensão de aplicações do conceito de responsabilidade social 

empresarial com a última afirmação, Goebbels (2002), Votaw (1973) concordaram 

que a definição de RSE difere largamente nos estudos dos diferentes autores 

encontrados na literatura e, de acordo com Van Marrewijk (2003), a definição 

utilizada pelos autores é geralmente influenciada por interesses específicos. Contudo, 

para Henderson (2001) a dificuldade encontra-se na inexistência de um conceito que 

seja específico, coeso e bem definido. Outros autores afirmaram que o conceito deve 

ser visto como sendo normativo, com vários níveis conceptuais e cujo significado 

varia de acordo com perspectivas, relações e tendências sociais (Silberhorn e Warren, 

2007). 

Apesar da literatura sobre a questão da definição de RSE ser bastante extensa, apenas 

algumas definições serão aqui abordadas. Lydenberg, envolvido em projetos de 
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investimentos socialmente responsáveis há várias décadas, afirmou que nos anos 70 o 

conceito e a aplicação de RSE não eram reconhecidos seriamente e que se tratava até 

de contradições em termos de negócios (Lydenberg, 2005). Ainda assim, Carroll 

(1999) defende que existem vários autores do período anterior a 1970 que merecem 

ser referidos devido às suas evoluções no tema, tais como Barnard (1938) no seu livro 

The function of the executive, Clark (1939) em Social control of business, Krep (1949) 

no seu livro intitulado Measurement of social performance of business e o muito 

conhecido autor, Bowen (1953) na publicação Social Responsibility of a businessman, 

que teve um grande impacto na discussão do conceito de responsabilidade social 

empresarial.  

Notavelmente, Frederick (1960) foi o primeiro autor a afirmar que os empresários se 

devem envolver em ações de responsabilidade social com o objetivo de cumprirem as 

expectativas da comunidade e que os negócios deveriam ter em consideração questões 

socioeconómicas. Em concordância com a última afirmação, McGuire (1963), Davis e 

Blomstrom (1966) abordaram a questão de modo diferente mas estavam de acordo em 

que as responsabilidades dos negócios vão para além das responsabilidades 

económicas e legais, incluindo também as responsabilidades sociais, e admitindo que 

as empresas têm um enorme impacto nas comunidades. Do mesmo modo, Walton 

(1967) defendeu a existência de uma grande influência entre empresas e sociedades, 

que deve ser considerada pelos gestores de topo de modo voluntário. 

Friedman (1962), um dos autores mais cépticos no contexto de responsabilidade 

social, apresentou a visão clássica dos negócios, na qual a responsabilidade destes é 

gerar dinheiro e a responsabilidade social deveria ser suportada pelos governos. De 

acordo com Quazi e O’Brien (2000), este ponto de vista está inserido no paradigma 

ortodoxo, no qual estão também inseridas as perspectivas de outros autores (Bhide e 

Stevenson, 1990; Gaski, 1985; Chamberlain, 1973), que remetem para que a 

responsabilidade social dos negócios seja uma atividade unidimensional de oferecer 

bens e serviços a um determinado lucro. 

Tal como Friedman, outros autores questionaram o conceito de responsabilidade 

social empresarial. Sustentado quanto aos princípios de capitalismo, individualismo e 

democracia, Levitt (1958), contestou as ideias básicas sobre responsabilidade social 

empresarial de Bowen (1953) e afirmou que qualquer envolvimento em RSE é 
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justificado se existirem interesses parciais por parte do gestor ou se for o caso de uma 

estratégia lucrativa. Mais tarde, Wartick e Cochran (1985), conhecidos pelo modelo 

de performance social empresarial criado, criticaram a legitimidade social e política 

da definição de Bowen (1953) de RSE.  

Em 1971, o livro “Business in Contemporary Society: Framework and Issues” foi 

apresentado por Johnson. Nele podem ser encontradas várias definições de RSE, 

sendo uma das mais notáveis a seguinte: “Uma empresa cuja gestão equilibre 

múltiplos interesses é uma empresa socialmente responsável. Ao invés de ser 

conduzida apenas pelo lucro, uma empresa responsável também tem em conta 

colaboradores, fornecedores, distribuidores, comunidades e a nação”. Depois desta 

publicação, o autor acrescentou que organizações motivadas por fins lucrativos e que 

atingiram os seus objectivos de lucro são mais prováveis de adquirirem um 

comportamento socialmente responsável, dado que as mesmas agem como se os seus 

objectivos de responsabilidade social fossem muito importantes. De acordo com este 

pressuposto, Freeman (1984) reconheceu a importância de uma organização ter em 

consideração os seus stakeholders para melhor compreender os resultados das 

atividades de RSE e que ambos, empresas e stakeholders, são influenciados pelas 

ações do outro. Os pontos de vista aqui apresentados estão inseridos na abordagem de 

stakeholders que demonstrou ser  predominante na literatura de RSE. 

Os autores que apoiam a abordagem de stakeholders afirmam que não é suficiente 

servir os acionistas e gestores e que envolver outros stakeholders através de ações de 

responsabilidade social pode ser benéfico para uma organização de vários modos. 

Nesta abordagem, autores como Donaldson e Preston (1995) acrescentaram 

dimensões éticas e morais ao conceito de responsabilidade social empresarial e 

demonstraram contextos empresariais nos quais uma empresa deve envolver-se em 

RSE. Mais atualmente, a Comissão das Comunidades Europeias (Commission of the 

European Communities) definiu que o envolvimento de uma empresa em RSE se 

traduz na integração voluntária de medidas ao nível social e ambiental no modelo de 

negócios de uma empresa e também no relacionamento com os stakeholders. 

Adicionalmente, Maignan e Ralstion (2002) mencionaram que uma organização deve 

apenas focar-se em stakeholders previamente escolhidos.  
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Dos vários pontos de vista que foram até agora apresentados, é evidente a inexistência 

de uma definição de responsabilidade social empresarial que seja suficientemente 

íntegra e abrangente. Ainda assim, uma análise realizada por Dahlsrud (2006) a 37 

definições encontradas na internet mostra que a definição mais utilizada de 

responsabilidade social empresarial por diferentes autores foi a citada pela Comissão 

das Comunidades Europeias em 2001 (Commission of the European Communities), na 

qual RSE representa a inclusão de modo voluntário de atividades socialmente 

responsáveis ao nível social e ambiental no modelo de negócios empresarial, cuja 

prática ultrapassa as responsabilidades legais da empresa, sendo tidos em 

consideração uma variedade de stakeholders determinados pela empresa. Esta será a 

definição adotada durante a realização deste estudo, por ser a definição mais frequente 

(Dahlsrud, 2006), mais abrangente e por ter em consideração as várias dimensões do 

conceito.  

Na literatura de responsabilidade social empresarial podem encontrar-se regularmente 

outros conceitos, que por vezes são utilizados com a mesma definição de 

responsabilidade social empresarial. Para vários autores da literatura americana, entre 

eles Hopkins (2007), o termo adoptado é Corporate Social Responsiveness, em parte 

porque a palavra Responsibility (responsabilidade) é vista como resposta a uma 

obrigação ao invés de uma resposta voluntária (Ackerman e Bauer, 1976). Por outro 

lado, temos Goebbels (2002) que justifica a alteração do conceito para Corporate 

Societal Accountability através do uso da linguística. 

Outro conceito que pode ser encontrado regularmente é o de Corporate Citizenship, 

referido por muitos autores, tais como Matten e Crane (2005). Contudo, de acordo 

com Dunn e Schaeffer (2012) este conceito é demasiado abrangente e inclui outras 

dimensões que ultrapassam o conceito de RSE. Foram também encontrados os 

seguintes conceitos: Ethical Corporation, Good Corporate Governance e Strategic 

Philanthropy. Estes conceitos são vulgarmente utilizados em conjunto com o conceito 

de responsabilidade social empresarial; no entanto, apresentam uma definição 

ligeiramente diferente ou são mais abrangentes. Este estudo irá ter em conta outros 

conceitos, desde que utilizados em contextos nos quais tenham a mesma definição que 

responsabilidade social empresarial. 
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2.2. Dimensões de responsabilidade social empresarial 

Carroll (1979) foi o primeiro autor a construir um modelo que avaliasse a 

performance das empresas ao nível social. O objectivo do modelo era realizar um 

enquadramento conceptual para outros autores, de modo a que compreendessem como 

as diferentes definições de responsabilidade social empresarial se incluem 

mutuamente num modelo de performance social empresarial e criar um modelo para 

gestores que servisse de guia para aplicação de responsabilidade social empresarial, 

demonstrando como um negócio pode interagir com a responsabilidade social. 

Também serviria para demonstrar que a performance económica não é uma dimensão 

distinta de responsabilidade social mas, na realidade, uma das suas categorias. 

O modelo criado por Carroll contém três dimensões, entre as quais temos a 

Responsabilidade social, que especifica a natureza da ação e na qual são incluídas as 

responsabilidades económicas, legais, éticas e discricionárias. A primeira categoria 

envolve a natureza económica dos negócios, enquanto que as responsabilidades legais 

abrangem a operação dos negócios de acordo com leis e regulações impostas pela 

sociedade, as responsabilidades éticas envolvem comportamentos que a sociedade 

espera das organizações e que não estão incluídos nas categorias anteriores e, por fim, 

as responsabilidades discricionárias representam as responsabilidades que as 

organizações escolhem voluntariamente; pretende-se que as quatro categorias reflitam 

todas as obrigações que uma empresa tem para com a sociedade. Temos ainda a 

Capacidade de Resposta (para desenvolver este conceito Carroll baseou-se no estudo 

de Sethi (1979)), a qual tem em conta a estratégia de resposta às questões sociais e 

que pode variar entre Reativa, Defensiva, Passiva e Proactiva. A última dimensão a 

apresentar é a Área da Responsabilidade Social, que identifica as questões sociais às 

quais as ações estão ligadas, tal como discriminação no trabalho, ambiente, entre 

outros.  

O modelo proposto permite a avaliação das ações de uma empresa, 

independentemente da sua natureza, nas três dimensões em simultâneo. Este modelo 

destacou-se por ter integrado nas suas categorias as Responsabilidades Económicas e 

por excluir o pressuposto de que as responsabilidades económicas são 

incompatíveis/inconsistentes com a responsabilidade social. De acordo com o autor 

do modelo, é necessário ter em conta que as questões sociais variam de acordo com a 
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indústria e com o tempo. No entanto, segundo Wartick e Cochran (1985, p.759) é 

nesta medida que o modelo falhou, citando que o estudo de Carroll (1979) “falhou por 

não ter em conta a evolução dinâmica do modelo”. Adicionalmente, Strand (1983) 

criticou o modelo pela falta de apoio a organizações que queiram mudar 

intencionalmente a sua estratégia ao nível de responsabilidade social.  

Baseando-se no modelo de Carroll (1979), Wartick e Cochran (1985) elaboraram um 

modelo tridimensional que visava ultrapassar as questões relacionadas com a 

integração da responsabilidade económica, responsabilidade pública e  capacidade de 

resposta, e que representasse um avanço conceptual relativamente à ligação entre 

negócios e sociedade.  

O estudo apresentou um modelo em que a primeira dimensão (Responsabilidade 

Social) se baseia nos princípios da responsabilidade social, a segunda dimensão 

(Capacidade de Resposta) aborda os processos pelos quais a organização implementa 

a estratégia, e a terceira dimensão (Questões Sociais abordadas) capta a gestão das 

questões sociais abordadas. Este modelo inclui na primeira dimensão quatro 

categorias: Económica, Legal, Ética e Discricionária e na segunda dimensão as 

categorias Reativa, Defensiva, Passiva e Proactiva (tal como o modelo de Carroll 

(1979)). Quanto à terceira dimensão, as alterações foram elaboradas relativamente ao 

modelo de Carroll (1979), e tornaram a dimensão mais abrangente ao nível de 

conteúdo. Contudo, tal como Carroll (1979) admitiu, Wartich e Cochran (1985) 

afirmaram que a terceira dimensão era demasiado instável na sua definição e que as 

alterações realizadas não seriam suficientes para resolver as questões levantadas. Esta 

dimensão considera três categorias: Identificação das Questões Sociais, Análise das 

Questões e  Avaliação de Resultados. 

O modelo seguinte destaca-se devido à possibilidade de relacionar conjuntos de 

variáveis que representam o ambiente organizacional (processos e respostas da 

organização) e o ambiente externo (exigências e expectativas sociais). Este foi 

apresentado por Strand (1983), que afirmou que as organizações deveriam ser 

avaliadas socialmente de acordo com três dimensões: Responsabilidade Social 

Organizacional, Capacidade de Resposta e Resposta da Organização e que a 

responsabilidade económica de uma empresa deve ser incluída na categoria de 

Responsabilidade Social Organizacional.  
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A grande inovação deste modelo encontra-se na definição das dimensões. A dimensão 

Responsabilidade Social Organizacional baseia-se nas exigências sociais e 

expectativas da sociedade relativamente às empresas e compõe-se através da seleção 

de pressões aos níveis legal, económico e social suportadas pelas organizações. A 

segunda dimensão é a Capacidade de Resposta Organizacional (Organizational Social 

Responsiveness) e trata do processo de resposta das organizações referente a 

exigências/necessidades sociais. Nesta dimensão é avaliada a capacidade de uma 

organização perceber, interpretar e responder a exigências e a expectativas sociais, 

sendo avaliada também a capacidade de mudança de comportamento relativamente à 

percepção, interpretação e resposta a necessidades e expectativas sociais. A última 

dimensão do modelo (Resposta da Organização) tem em conta a reação e os 

resultados das atividades de responsabilidade social das organizações e avalia as 

reações de acordo com quatro categorias: mudanças no ambiente empresarial (criação 

de contratos a longo prazo, aquisição de fornecedores alternativos), manipulação de 

exigências e expectativas (relações públicas e publicidade, manipulação de 

stakeholders, entre outros), alteração de atividades que afectem stakeholders 

(sociedade, empregados, entre outros) e mudanças no ambiente económico e cultural 

(por exemplo, novos produtos/serviços ou reorganização da estrutura de comércio).  

Tendo como base a definição de performance social empresarial de Wartick e 

Cochran (1985), Wood (1991) formulou um novo modelo de performance social 

empresarial. Ao contrário dos outros modelos, este estudo não utiliza dimensões, 

sendo que é composto por princípios, processos e resultados. A autora sugere que as 

organizações sejam avaliadas pelos princípios que guiam as suas ações, pelo grau de 

utilização de processos socialmente responsáveis, pela natureza das estratégias de 

gestão dos stakeholders e pelos impactos sociais das ações, estratégias e políticas.  

Os princípios de RSE incluídos neste modelo podem ser institucionais, 

organizacionais e individuais, enquanto que os processos de capacidade de resposta 

(corporate social responsiveness) podem ser relativos à avaliação ambiental, gestão 

de stakeholders e gestão de questões (issues management). Por fim, os resultados são 

categorizados em impactos sociais, programas sociais e/ou políticas sociais. 
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O modelo de Wood (1991) distinguiu-se pela integração de diferentes conceitos de 

RSE anteriormente abordados, tais como a responsabilidade discricionária 

mencionada por Carroll (1979), a legitimidade social (social legitimacy) abordada 

anteriormente por Davis (1973) e o conceito de responsabilidade organizacional dos 

resultados abordados por Preston e Post (1975). 

Em 1990, Kinder, Lydenberg e Domini & Co (KLD – agência de classificação da 

responsabilidade social das empresas) propôs o índice Domini 400 Social SM Índex, 

assente na primeira base de dados com a avaliação da performance social de 400 

empresas cotadas na bolsa. Atualmente, é um dos meios mais utilizados para a 

avaliação de performance social empresarial. A base de dados contempla cinco 

dimensões principais, incluindo Relação com a Comunidade, Performance Ambiental, 

Características do Produto, Diversidade e Relações com os empregados (Kinder, 

2005). 

A crescente popularidade desta base de dados levou a que Sharfman (1996) estudasse 

o modelo. Segundo o autor, não é possível afirmar que este seja o melhor método para 

avaliar as empresas. No entanto, os resultados do estudo demonstraram que este era o 

método mais eficiente em comparação com outros utilizados na altura (como por 

exemplo o Índice de Reputação Social da Fortune). Hillman e Keim (2001) e 

Waddock e Graves (1997b) reconheceram que os resultados dos seus estudos 

poderiam estar influenciados pela utilização dos dados da KLD. 

A literatura no âmbito de performance de responsabilidade social é bastante vasta e é 

possível encontrarem-se outros modelos com menor popularidade mas que são citados 

frequentemente. O modelo tridimensional de Carroll (1979) foi utilizado por Aupperle 

(1984) na construção de instrumentos de inquérito e escala (que Kerlinger (1984) 

também utilizou, segundo citou Sharfman (1996)). Contudo, o método construído por 

Aupperle (1984) era sensível à opinião dos entrevistados, que seriam também 

funcionários das organizações avaliadas. Esta escala foi alterada por Pinkston (1991) 

(que reformulou os pesos atribuídos às categorias), sendo mais tarde utilizada por 

Pinkston e Carroll (1996) com o objectivo de avaliar se existe uma variação nas 

prioridades das componentes de RSE em empresas multinacionais. O estudo 

demonstrou que as prioridades são as mesmas que as apuradas por Aupperle (1984), 



 

 
14 

de tal modo que as organizações estão mais orientadas para as responsabilidades 

económicas, seguidas das legais, éticas e filantrópicas. 

 

2.3. Responsabilidade social empresarial, estrutura de mercado e 

dimensão 

2.3.1. Estrutura de mercado  
Neste estudo, serão abordadas diferentes estruturas de mercado, entre as quais, o 

oligopólio, o monopólio, a concorrência monopolística e o modelo de concorrência 

perfeita. Este capítulo será dividido em secções, sujeito à utilização de diferentes 

variáveis em estudos na literatura da responsabilidade social empresarial.  

Relativamente aos mercados de concorrência perfeita, Manne (1962) sustentou que 

seria inaceitável para uma empresa acarretar os custos relativos ao envolvimento em 

responsabilidade social, pois a empresa iria ficar prejudicada relativamente às suas 

concorrentes. Mais recentemente, Graafland e Smid (2004) e Siegel e Vitaliano 

(2007), concluíram nos seus estudos que as empresas em mercados com 

(aproximadamente) concorrência perfeita não sentem a necessidade de criar uma boa 

reputação social, ou seja investir em RSE, porque não existem assimetrias de 

informação. Num cenário teórico de concorrência perfeita, se uma empresa adquirisse 

uma vantagem competitiva iria resultar num aumento da quota de mercado para essa 

empresa. Portanto, num modelo de concorrência perfeita todas as empresas teriam de 

ter o mesmo nível de envolvimento em responsabilidade social empresarial. 

De um ponto de vista mais conservador, Johnson (1966) afirmou que as empresas em 

mercados monopolistas que pretendam maximizar o lucro devem investir pouco em 

responsabilidade social, admitindo que se poderia esperar que uma empresa 

monopolista investisse em RSE mas apenas por razões altruístas (i.e. não seria viável 

ter motivações estratégicas). Os estudos analisados estão de acordo na questão de que 

as empresas em mercados de monopólios são as que têm menor motivação para se 

envolverem em responsabilidade social empresarial. Ainda assim, os estudos 

concordam que este tipo de organizações podem envolver-se em RSE estratégica ou 

altruísta e existem variadas razões para o fazerem ao nível estratégico, como por 

exemplo manter uma boa reputação, amenizar o impacto de regulações, entre outros.  
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Nesta Dissertação será considerado que as estruturas de mercado podem ser 

caracterizadas pelas seguintes variáveis, número de clientes, número de vendedores, 

barreiras à entrada, natureza do produto, concorrência e quota de mercado das 

organizações no mercado e portanto, serão tidos em consideração estudos que 

relacionem estas variáveis com responsabilidade social empresarial. Contudo, não 

foram encontrados estudos relevantes que relacionassem o número de clientes, 

número de vendedores, barreiras à entrada e a natureza do produto com 

responsabilidade social empresarial. 

Serão agora analisados e comparados diferentes estudos encontrados na literatura que 

relacionem a concorrência de mercado e a quota de mercado com responsabilidade 

social empresarial e, seguidamente serão apresentados estudos que relacionem  

responsabilidade social empresarial com a dimensão das organizações. 

 

2.3.1.1. Concorrência no mercado 

Independentemente do número de empresas existente num mercado, as empresas 

concorrem para se diferenciar e atrair os consumidores, o que acontece com diferente 

intensidade dependendo do mercado. Relacionando o envolvimento em 

responsabilidade social empresarial com a concorrência de mercado, M’Zali e 

Declerck (2012) conduziram um estudo com uma amostra composta por empresas 

incluídas nas base de dados da Compustat e da KLD entre 1995 e 2009 e cujo 

Herfindahl-Hirschman Índex (índice utilizado para compreender o nível de 

concorrência entre empresas nas indústrias) da indústria estivesse presente nos dados 

de Hoberg and Phillip’s. A amostra é composta por uma subamostra de empresas 

inseridas em mercados com um Herfindahl-Hirschman Índex (HHI) inferior a 1000 

(que são considerados mercados competitivos) e outra subamostra com empresas 

inseridas em mercados com um HHI superior a 1800 (isto é, inseridas num mercado 

moderadamente concentrado, de acordo com o Departamento da Justiça dos E.U.A.). 

Numa primeira análise foi revelado que o envolvimento em responsabilidade social é 

em média significativamente maior em indústrias competitivas, especialmente nas 

áreas de Relações Comunitárias, Diversidade, Ambiente e Direitos Humanos. Numa 

segunda análise foi confirmado que é mais provável que as empresas em mercados 

mais competitivos tenham uma melhor performance social.  
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Suportando as perspectivas anteriormente apresentadas, Juščius e Snieška (2008) 

realizaram um estudo que avalia a formação de vantagens competitivas e afirmaram 

que os hábitos de consumo dos clientes ‘conscientes’ (i.e. clientes que valorizam 

ações socialmente responsável e preferem produtos verdes) estimulam largamente a 

responsabilidade social empresarial, que terá maior importância em mercados com 

maior concorrência devido à necessidade das organizações se diferenciarem (também 

referido por Kitzmueller, 2008). Segundo os autores, tal acontece porque o 

consumidor atual prefere e apoia as organizações envolvidas em responsabilidade 

social e está a adquirir aversão a organizações que não apoiem causas sociais e 

ecológicas.  

Um estudo alternativo sobre oligopólios focou-se na concorrência através do modelo 

de Cournot, que propõe que as estratégias das empresas se baseiam apenas na 

quantidade a ser produzida, e do modelo de Bertrand, que propõe que as estratégias 

das empresas se assentam exclusivamente nos preço praticados. Os autores, Bagnoli e 

Watts (2003) investigaram a competição por consumidores ‘conscientes’ com o 

envolvimento em atividades de responsabilidade social.  

A primeira conclusão retirada é a de que existe um trade-off entre fornecer os bens 

privados e fornecer “a ação social” (public good), o que influenciou os seguintes 

resultados, ao analisar a concorrência das empresas com clientes ‘conscientes’, 

descobriu-se que os mercados com menor concorrência mostravam maior 

envolvimento em atividades socialmente responsáveis do que mercados mais 

concorrenciais em termos de preço. Surpreendentemente, segundo os autores, isto 

acontece porque o preço de equilíbrio de uma empresa não envolvida em RSE e com 

concorrência em quantidades é superior ao preço do produto de uma empresa não 

envolvida em RSE e com concorrência em preços. Portanto é benéfico para as 

primeiras envolverem-se em ações de responsabilidade social empresarial pois terão 

maior lucro, enquanto que num mercado mais competitivo em termos de preços não 

existe vantagem em diferenciar o produto através do envolvimento em RSE, pois o 

aumento do preço do produto não é viável.   

O estudo referiu que em ambos os modelos estudados, o nível de envolvimento em 

responsabilidade social empresarial está abaixo do eficiente, e mais especificamente 

que o aumento da concorrência diminui o nível de investimento em RSE. 
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Adicionalmente, este estudo acentua que a entrada de novas empresas nos mercados 

diminui o nível de envolvimento de responsabilidade social empresarial, pois a nova 

entrada provoca a diminuição do preço de equilíbrio dos bens vendidos pelas 

empresas não envolvidas em RSE, ou seja, não existe motivação para que as empresas 

invistam mais em responsabilidade social quando existe uma diminuição do preço de 

equilíbrio.  

A análise da entrada de novas empresas num mercado pode ser um modo eficiente 

para compreender as possíveis estratégias das novas empresas e também para 

compreender como as restantes empresas poderão reagir ao aumento de concorrência. 

O estudo conduzido por Tzavara (2008) avaliou as reações das empresas à entrada de 

uma nova concorrente, em termos de envolvimento em responsabilidade social 

empresarial. Para compreender o incentivo de investir em RSE das empresas a entrar 

num mercado monopolístico, serão assumidos dois tipos de consumidores: 

conscientes e inconscientes (ao nível de responsabilidade social empresarial). 

O estudo demonstra que optar pelo não envolvimento em RSE quando a empresa 

estabelecida no mercado é adepta de estratégias socialmente responsáveis funciona 

como método diferenciador, sendo que a empresa mais recente venderá os seus 

produtos para consumidores inconscientes e a empresa mais antiga venderá para os 

consumidores conscientes. Sendo assim, serão os consumidores a determinar o 

resultado da estratégia escolhida pela organização, mas a escolha da empresa irá 

originar um excedente para os consumidores que optarem por empresas que não são 

conscientes (assumindo que o preço de mercado imposto por estas empresas será 

inferior aos das empresas socialmente responsáveis), ou seja, o consumidor terá que 

pagar um preço pela sua escolha consciente.  

Do mesmo modo, uma organização ao entrar num novo mercado tem mais incentivos 

para se envolver em RSE, por motivos de diferenciação, quando a empresa 

estabelecida não opta por estratégias de RSE. Este estudo também demonstrou que 

nestes casos, a empresa estabelecida terá maiores incentivos para se envolver por 

razões competitivas.  

Ainda no contexto da concorrência, foi avaliada a relação entre atividades de 

responsabilidade social empresarial ‘visíveis’ e a concorrência nos mercados por 



 

 
18 

Fisman et al. (2005). Mais especificamente, este estudo aborda as ações e 

responsabilidade sociais incluídas na categoria ‘Relações Comunitárias’ (i.e. 

dimensão da KLD - RSE ‘Visível’), que são uma forma de responsabilidade social 

empresarial orientada para o consumidor. Neste caso, a RSE ‘visível’ será avaliada de 

acordo com 3 categorias: 1) doações generosas; 2) doações inovadoras que promovam 

a independência para os desfavorecidos; 3) suporte à habitação para os 

desfavorecidos. 

A amostra resultante da base de dados da KLD contém aproximadamente 650 

empresas com informação entre 1991 e 2002. A performance de responsabilidade 

social das empresas foi avaliada através da dimensão ‘Relações Comunitárias’ da 

KLD, e para a concorrência de mercado foi utilizado o índice HHI. A amostra contém 

apenas empresas da indústria de transformação. A análise demonstrou que os 

benefícios do envolvimento em RSE aumentam com a intensificação da concorrência; 

no entanto, este benefício diminui com o aumento do número de empresas envolvidas 

em responsabilidade social empresarial.  

Para além das conclusões anteriores, o estudo concluiu que o investimento em 

atividades de responsabilidade social categorizadas como ‘Relações Comunitárias’ é 

mais elevado em sectores cujo consumidor é sensível às politicas da empresa (mais 

especificamente, políticas sobre direitos humanos e diversidade), como esperado, e 

também que a correlação entre responsabilidade social empresarial e performance 

financeira é muito pequena e muito dependente do tipo de indústria. 

Adicionalmente, Baron (2006) afirmou que a intensificação da concorrência motivava 

as empresas a procurar investir em ações sociais que as destacassem das outras 

organizações (devido à reação de outras empresas de manter ou diminuir o 

investimento em determinada ação de responsabilidade social). Após a revisão de 

literatura, pode verificar-se que existe concordância de que o envolvimento em ações 

de responsabilidade social empresarial pode ser utilizado como meio de diferenciação 

nos casos de concorrência (Jonhson, 1966; Fisman et al., 2005; Baron, 2006; 

Fernández-Kranz e Santaló, 2010). 

O resultado do estudo de Siegel e Vitaliano (2007) que foca a diferenciação dos 

produtos e responsabilidade social também comprova que o envolvimento em 

responsabilidade social é mais elevado em mercados competitivos. Os autores 
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conduziram um estudo que analisa a possibilidade de as empresas utilizarem 

estratégias de RSE como meio de diferenciarem os seus produtos. Este estudo utiliza 

uma amostra com 696 empresas do KLD Large Cap Social Índex, ou seja, empresas 

consideradas socialmente responsáveis, pertencentes aos sectores de Bens de 

consumo e Bens de experiência e foram apenas incluídas empresas que negociassem 

diretamente com o consumidor final. 

Para a realização do estudo, as empresas foram divididas de acordo com os seus 

produtos/serviços e foram descritos os tipos de mercado ao nível da assimetria de 

informação. Duas das categorias em causa foram Bens Não Duráveis de Experiência e 

Bens de Consumo com mercados bastante competitivos, produtos homogéneos e com 

fraca lealdade à marca. Seguidamente, tinham os Bens Duráveis de Experiência, os 

Serviços de Experiência e, por fim, Outros Serviços (mais especificamente, serviços 

nos quais não é possível avaliar as qualidades após a compra, tal como o serviço 

prestado por um mecânico ou médico). 

Adicionalmente, o modelo inclui variáveis de controlo, tais como o lucro desfasado 

(lagged profits), dimensão da organização e intensidade de I&D, que segundo os 

autores, são variáveis que influenciam o envolvimento em RSE. As equações foram 

estimadas deste modo:  

CSR1 ou CSR2 = f (TIPOPROD, LPROFIT, SALES, RDINT) 

Devido à ambiguidade da definição do termo de RSE, os autores acharam pertinente a 

utilização de duas dimensões de RSE: 1) CSR1, caso a empresa estivesse incluída na 

lista de 2002 da KLD Large Cap Social Índex; 2) CSR2, calculada a partir da 

classificação dada pela KLD. 

O estudo indicou também que as empresas da indústria de Bens de Experiência, 

inseridas em mercados competitivos, têm tendência para ser consideradas socialmente 

responsáveis, dado que estas organizações têm a necessidade de manter uma boa 

reputação e que a mesma indústria apresenta o maior número de empresas envolvidas 

em RSE quando comparado com as outras indústrias. Em contraste, empresas que 

produziam Bens de Consumo (em mercados com menor assimetria de informação) 

tinham menor tendência para se envolverem em atividades socialmente responsáveis.  

 

(1) 
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2.3.1.2. Quota de mercado  

Tendo em conta o atual debate sobre as variáveis de mercado e as suas implicações 

em responsabilidade social, o seguinte estudo analisa os incentivos de empresas com 

diferentes quotas de mercado para investir em responsabilidade social empresarial. 

Para compreender se a quota de mercado de uma empresa é um indicador de 

investimento/envolvimento em RSE, nomeadamente nos mercados de bebidas da 

Coca-Cola e da Pepsi, Ogola e Dreer (2012) conduziram um estudo que inclui a 

análise teórica da relação do investimento em atividades socialmente responsáveis 

com os mercados egípcio e queniano da Coca-Cola. Numa primeira análise foi visto 

que a Coca-Cola tinha uma quota de mercado confortável no Quénia e tentava ganhar 

quota  ao seu maior concorrente no Egito. Os dados comprovaram que a empresa 

investiu proporcionalmente mais no Egito, onde tentava obter uma maior quota de 

mercado. Os autores concluíram que a empresa não se encontra motivada para investir 

em RSE no Quénia por ser aí a empresa líder de mercado. 

O estudo de Ogola e Dreer (2012) é motivado pela suposição de que a quota de 

mercado e o investimento em responsabilidade social empresarial estão 

negativamente correlacionados. No seguimento do estudo, as quotas de mercado da 

Coca-Cola e da Pepsi foram agrupadas por país e a quota de mercado da Coca-Cola 

foi calculada relativamente (em rácio) à quota de mercado da Pepsi.  

A amostra abrange 36 países e os dados foram selecionados a partir da Global Market 

Information Database e da comparação entre ações de Off-Trade Soft Sales por 

volume de 2008. Neste caso foram realizadas duas abordagens, uma delas incluindo o 

mercado dos EUA, mercado doméstico da Coca-Cola, e outra que o exclui, dado que 

a presença deste mercado tem uma grande influência nos resultados.  

Os resultados revelaram uma pequena correlação negativa entre a quota de mercado e 

o valor absoluto investido em RSE em ambas as abordagens, contudo mais baixo ao 

excluir-se os EUA da amostra (dado que este mercado apresentou o maior 

investimento em responsabilidade social empresarial). Deste modo, foi confirmado 

que menores quotas de mercado motivam as empresas a investir mais (em proporção) 

em atividades de responsabilidade social, o que vai ao encontro das conclusões 

apresentadas noutros estudos (M’Zali e Declerck, 2012; Juščius e Snieška, 2008). 
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É possível compreender pelos dados fornecidos no estudo que houve um baixo 

investimento em responsabilidade social empresarial na Europa (proporcionalmente à 

quota de mercado e em comparação com outros países), o que pode ser justificado 

com o facto de a Coca-Cola ser líder de mercado. Contrariamente, nos EUA, onde 

também é líder de mercado, foram realizados investimentos em RSE bastante 

elevados. Os autores sugeriram que este comportamento se deveria ao facto de o 

mercado dos EUA serem o mercado doméstico da Coca-Cola. 

Graafland e Smid (2004), num outro estudo, com um foco semelhante ao anterior 

avaliam como varia a responsabilidade social empresarial com a reputação em 

mercados monopolistas e oligopolistas. Este estudo valida que as empresas em 

mercados monopolistas (i.e., com quota de mercado máxima) são as que apresentam 

menor interesse em criar uma boa reputação social, ou seja, a motivação para investir 

em responsabilidade social é menor, o que reforça as conclusões do estudo de Ogola e 

Dreer (2012). A baixa motivação pode ser explicada através de diferentes 

acontecimentos: primeiro, os benefícios de ter uma boa reputação social são muito 

menores nos mercados monopolistas; segundo, as empresas monopolistas sofrem 

menores pressões externas; os consumidores não têm alternativa na escolha da 

organização.  

Portanto, as empresas em mercados de oligopólio, que são geralmente poucas e 

grandes, parecem estar mais expostas ao impacte causado pela opinião dos media e 

dos grupos de pressão, pelo que o investimento (e o interesse) para manter boa 

reputação social (i.e. responsabilidade social empresarial estratégica) deverá ser maior 

nesta estrutura. Em acréscimo, Graafland e Smid (2004) afirmam que em mercados 

altamente competitivos há um decréscimo do incentivo para manter uma boa 

reputação social.   

Com base na teoria apresentada neste capítulo da revisão de literatura acerca das 

estruturas de mercado (2.4.1.), foi deduzida uma proposição para ser testada nesta 

investigação. Pretende-se com isto, compreender se as estruturas de mercado das 

organizações têm algum impacto na sua performance em responsabilidade social 

empresarial, o que foi conceptualizado com o seguinte teste de hipóteses, com a 

hipótese nula, H0 A e a hipótese alternativa, H1 A: 
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H0A: A estrutura de mercado em que as organizações estão inseridas não tem efeito na 

performance em responsabilidade social empresarial das mesmas. 

H1A:  A estrutura de mercado em que as organizações estão inseridas tem efeito na 

performance em responsabilidade social empresarial das mesmas. 

2.3.2. Dimensão organizacional 
No âmbito da investigação da responsabilidade social empresarial e dimensão 

organizacional, a maioria dos estudos realizados caracteriza as organizações como 

sendo de pequena, média ou grande dimensão, no entanto, este estudo irá analisar a 

dimensão organizacional como uma variável contínua, através da variável receita e do 

número de empregados. Este capítulo irá rever estudos que relacionem 

responsabilidade social e dimensão organizacional, ainda que tenham sido utilizadas 

diferentes variáveis para definir a dimensão das empresas. 

A existência de uma relação positiva entre responsabilidade social e a dimensão das 

organizações foi demonstrada por vários autores na literatura, tal como, Roberts 

(1992), Parket e Eilbirt (1975), Stanwick e Stanwick (1998), Dyer e Whetten (2006), 

Reverte (2008) e Sweeney (2007). O estudo de Vives (2006) também apresentou uma 

relação positiva entre as duas variáveis ao analisar PMEs e, em adição, demonstrou 

que as empresas presentes na sua análise têm maior tendência para investir em RSE 

ao nível interno (recursos humanos e ambiente no trabalho), seguindo-se de práticas 

ao nível ambiental e por fim, práticas ao nível externo (isto é, que envolvam 

comunidade).  

Apesar de tais evidências, existe uma variedade de estudos que mostrou não existir 

uma relação direta entre responsabilidade social e a dimensão da organização. A 

meta-análise de estudos da literatura sobre dimensão empresarial, performance 

financeira e responsabilidade social empresarial de Orlitzky (2001), demonstrou não 

existir uma relação entre RSE e a dimensão da organização e também, que as 

empresas de grande e pequena dimensão podem beneficiar igualmente do 

envolvimento em RSE. Orlitzky (2001) acrescentou que a adição de uma variável 

(desconhecida para o autor) poderia servir de moderador na análise estatística da 

relação entre as duas variáveis. Em concordância, o estudo de Baumann-Pauly et al. 

(2011) concluiu que o envolvimento em RSE não está diretamente relacionado com a 
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dimensão das organizações e ainda, que as organizações de pequena dimensão têm 

maior beneficio ao nível da integração de RSE nas atividades core, enquanto que, as 

empresas multinacionais beneficiam mais ao nível da comunicação das suas 

atividades de responsabilidade social. Não obstante, o estudo de Siegel e Vitaliano 

(2006) concluir que não existe uma correlação significativa entre grandes empresas e 

o envolvimento em responsabilidade social empresarial. 

Entretanto, Lepoutre e Heene (2006) analisaram o impacto da dimensão 

organizacional em RSE e, concluíram que a relação entre as variáveis é ambígua e 

que o comportamento das empresas de pequena dimensão está restringido por 

condições do seu contexto de mercado.  

No entanto, o estudo sobre estratégias de sustentabilidade adoptadas por PMEs de 

Perini et al. (2007) revelou que as empresas de menor dimensão se envolvem a um 

nível diferente em responsabilidade social das organizações de grande dimensão (não 

tendo sido especificado pelo autor) e também que as maiores organizações têm maior 

tendência a optar por estratégias formais de responsabilidade social. Russo e Tencati 

(2009) sustentaram a afirmação de que as organizações de grande dimensão têm 

maior tendência a adoptar estratégias formais de RSE enquanto que, as PMEs 

geralmente optam por estratégias informais que as beneficie ao nível da 

comunicação/operação nas comunidades.  

A relação entre as duas variáveis foi abordada de outra perspectiva por Mcwilliams e 

Siegel (2001), que demonstraram através de um modelo de oferta e procura de RSE 

que a dimensão da organização é um dos factores influenciadores para o 

envolvimento das organizações em responsabilidade social empresarial. Em adição, o 

estudo de Britton e Gray (2001) concluiu que a existência de uma correlação entre 

responsabilidade ambiental e dimensão empresarial está dependente das indústrias em 

que as empresas estão inseridas (também apontado por Britton e Gray, 2001; Reverte, 

2008). 

A revisão de literatura demonstrou existirem estudos que concluíram que a correlação 

entre dimensão organizacional e responsabilidade social é negativa. Howard e Jaffee 

(2012) investigaram o conflito entre dimensão organizacional e sustentabilidade 

(neste caso, o autor refere-se a sustentabilidade como comércio justo na compra do 
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café) na indústria do café, e verificaram a existência de uma relação inversa entre a 

dimensão das organizações e a preferência pelo comércio justo de café. Além do 

mais, a análise de Bourlakis et al. (2014) à dimensão e performance social das PMEs 

pertencentes à cadeia de abastecimento do sector alimentar na Grécia demonstrou que 

as pequenas empresas têm melhor performance social1. 

No entanto, existe a questão da relação entre as duas variáveis poder ser influenciada 

por outros factores, tal como, a exposição da organização, pressões externas e 

disponibilidade de recursos. O estudo de Yao, Wang e Song (2011) demonstrou que 

as grandes empresas chinesas têm maior tendência para publicitar as suas atividades 

de RSE do que as pequenas empresas, o que pode dificultar a avaliação de 

performance social das PMEs (outros estudos chegaram à mesma conclusão, tal como 

Adler e Milne (1997) e Baumann-Pauly et al. (2011)). Em contradição, Udayasankar 

(2007), afirma que as pequenas empresas têm a mesma motivação para serem 

socialmente responsáveis do que as grandes empresas, apesar da reputação que as 

pequenas empresas têm relativamente à pouca participação em RSE (devido aos 

poucos recursos que movimentam e à sua baixa visibilidade). A autora afirma ainda 

que as empresas de tamanho médio são as que menos motivação têm em participar em 

responsabilidade social empresarial (também afirmado por Amato e Amato (2006)).  

Apesar da grande extensão de estudos na área da performance financeira, não existe 

uma grande variedade de estudos que relacione a variável receita e RSE e, 

aparentemente, não existem evidências de uma relação negativa entre a receita das 

organizações e responsabilidade social empresarial.  

O estudo de Greening e Turbau (2000) deduziu que os lucros são um factor 

influenciador para que as organizações se envolvam em responsabilidade social (tal 

como Clotfelter (1985) e Navarro (1988)). Entretanto, Weber (2008) investigou quais 

os benefícios específicos do envolvimento em responsabilidade social e concluiu que 

um dos benefícios é o aumento das receitas no futuro (tal como evidenciaram os 

estudos de Linh (2011), Thorpe e Prakash-Mani (2003), Steger (2006) e Drews 

(2010)).  

                                                
1 Neste estudo a performance social é analisada ao nível da flexibilidade da empresa para responder a encomendas 

extraordinárias e ao nível da capacidade de resposta das encomendas (qualidade, produto correto, entre outros). 
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Foi possível compreender através da revisão de literatura que, vários autores 

consideraram que a dimensão das organizações está diretamente relacionada com a 

sua performance económica e a disponibilidade de recursos monetários, contudo, uma 

grande empresa não é necessariamente lucrativa ou do mesmo modo, uma empresa de 

pequena dimensão pode ter recursos disponíveis, o que pode ter conduzido a 

conclusões precipitadas. Tal como, empresas de pequena dimensão terem disponível 

poucos recursos monetários, o que irá resultar num menor investimento em 

responsabilidade social. Ainda assim, é indiscutível que as grandes empresas têm 

maior visibilidade e, que essa razão possa explicar o envolvimento e a comunicação 

das mesmas em responsabilidade social empresarial, enquanto as pequenas e médias 

empresas enfrentam menores pressões externas.  

Como já foi abordado no início do capítulo, não existe unanimidade na literatura 

quanto às variáveis a utilizar para a medição da dimensão organizacional. As 

variáveis mais comummente utilizadas são, número de empregados, ativos e receitas 

anuais (Shalit e Sankar, 1977; Graves e Waddock, 1994; Amato e Amato, 2006). O 

estudo de Shalit e Sankar (1977) revelou que as variáveis valor de mercado e capital 

social (stockholder equity) são também bastante utilizadas. No mesmo estudo foi 

analisada a utilização de pares de variáveis, sendo que as variáveis melhor 

correlacionadas são vendas e número de empregados, ativos e capital social e vendas 

e capital social. Na tabela 1 estão representadas as variáveis utilizadas nos estudos 

que foram abordados anteriormente neste capítulo, por ordem alfabética: 

 

Tabela 1: Variáveis de medição da dimensão organizacional utilizadas em estudos prévios  

Estudo Variável de medição da dimensão organizacional 

Adlen e Milne (1997) Valor de mercado, ativos totais e vendas 

Amato e Amato 
(2006) Média dos ativos para a classe i para a indústria j 

Baumann-Pauly et al. 
(2011) Número de empregados 

Bourlakis et al. (2014) Número de empregados e o volume de negócios 
anual 

Britton e Gray (2001) Volume de negócios 
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Dyer e Whetten 
(2006) Número de empregados 

Howard e Jaffee 
(2012) 

Valor das compras em comércio justo e das compras 
em comércio não justo 

Lepoutre e Heene 
(2006) Numero de empregados e volume de negócios 

Parket e Elibirt (1975) Retorno sobre ativos 

Perini et al. (2007) Logaritmo natural do número de empregados 

Reverte (2008) Logaritmo natural do valor de mercado 

Russo e Tencati 
(2009) Número de empregados 

Stanwick e Stanwick 
(1998) 

Rácio de rendibilidade dos capitais próprios, retorno 
sobre ativos e lucro por ação (earning per share) 

Sweeney (2007) Número de empregados 

Udayasankar (2007) Acesso a recursos, visibilidade e dimensão das 
operações 

 

A falta de consenso na escolha de variáveis que representem a dimensão das 

organizações implica que os autores utilizem diferentes variáveis em estudos que 

poderão ser posteriormente comparados. Deste modo, é importante optar pela escolha 

de uma variável ou pelo conjunto de variáveis que melhor se adapte ao propósito do 

estudo.  

Após observações iniciais e análise à revisão de literatura deste capítulo, foi 

questionada qual a natureza da relação entre a dimensão de uma empresa e 

responsabilidade social empresarial. Deste modo foram constituídas as hipóteses de 

investigação,  sendo hipótese nula H0 B: 

H0B: A dimensão de uma organização não está correlacionada positivamente com a 

sua performance em responsabilidade social empresarial. 

E a hipótese alternativa H1B: 

H1B: A dimensão de uma organização está correlacionada positivamente com a sua 

performance em responsabilidade social empresarial. 
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3. Metodologia 
Nesta secção serão definidos e justificados os procedimentos metodológicos que 

foram adoptados nesta Dissertação. Depois de apresentados os procedimentos será 

abordada a amostra seleccionada que foi objeto de análise. 

3.1. Amostra 
A construção da amostra para este estudo consistiu em várias fases. A primeira fase 

consistiu na seleção de um índice de RSE que fosse íntegro e que abrangesse tantas 

indústrias e regiões quanto possível. Após a seleção do índice procedeu-se à escolha 

das organizações incluídas no índice, que foram classificadas nas variáveis que serão 

apresentadas no ponto 3.2.2.. Compreendeu-se neste ponto, que a amostra deveria 

apresentar pelo menos 30 organizações por cada estrutura de mercado e que não seria 

possível criar uma amostra grande (N>200), devido à diferente natureza das 

indústrias, para manter a consistência na análise estatística.  

A construção e classificação da amostra será detalhada nos próximos subcapítulos. A 

amostra é constituída pelas organizações, estruturas de mercado e classificação nas 

diferentes variáveis, apresentadas no anexo 1 e pelos resultados no índice de RSE nas 

diferentes dimensões.  

3.1.1. Estruturas de mercado 

A seleção das organizações da base de dados da CSRHub baseou-se principalmente na 

indústria das organizações. Para além disso, esta análise teve em conta o índice de 

investimento em monopólios naturais NMXGlobal2, o estudo sobre a publicação 

‘Market Share Reporter (2006)’, artigos realizados pelos serviços nacionais de 

estatística (por exemplo, Office for National Statistics – United Kingdom), relatórios 

oficiais das organizações e artigos online.  

A amostra contém um total de 118 organizações, das quais 30 são monopólios ou 

empresas dominantes (pode encontrar-se a informação relativa ao calculo das 

empresas dominantes em oligopólios no anexo 2), 51 pertencem a mercados de 

concorrência monopolística e 37 pertencem a oligopólios. A informação presente na 

                                                
2 Para mais informação acerca do índice, consulte: http://www.lpx-group.com/nmx/home.html e da metodologia 

utilizada, consulte: http://www.lpx-group.com/nmx/research/methodology.html. 
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amostra é referente ao ano fiscal 2013-2014 da organização (a recolha dos dados foi 

feita à data de 9 de Setembro de 2014).  

Foi necessário retirar várias unidades estatísticas da amostra inicial pelas seguintes 

razões: não ser possível aceder a todos os dados necessários, não ser possível aceder 

às receitas das empresas rivais e por isso, não ser possível caracterizar o mercado e 

por não haver dados suficientes para caracterizar o mercado em questão.  

Neste capítulo, serão apresentadas as variáveis e os meios de cálculo que levaram à 

definição das estruturas de mercado. As estruturas de mercado que se podem 

encontrar na base de dados são o monopólio, concorrência monopolística e o 

oligopólio. Para além destas, algumas organizações foram caracterizadas como sendo 

firmas dominantes em oligopólios, que foram tratadas como monopólios nesta 

investigação devido ao seu elevado poder de mercado. 

A amostra construída para caracterizar os mercados contém as seguintes variáveis: 

1. País 

2. Indústria 

3. Número de Empresas 

4. Natureza do Produto 

5. Barreiras à Entrada 

6. Receita 

7. Distribuição das Quotas de Mercado 

8. Índice HHI 

9. Concentração Relativa 

10. Número de Empregados 

A caracterização das organizações por estruturas de mercado tratou-se uma fase 

essencial que antecipou a análise de dados. Para a construção da amostra foram 

necessárias variáveis que não foram utilizadas na análise estatística, tais como, o país, 

número de fornecedores, natureza do produto, barreiras à entrada, distribuição das 

quotas de mercado, índice HHI e a concentração relativa. As variáveis apresentadas 

acima serão caracterizadas neste capítulo.  
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1. País 

O país de origem das organizações não esteve em análise neste estudo, contudo teve o 

objectivo de auxiliar na caracterização das estruturas de mercado e de demonstrar que 

a amostra é representativa da população de onde foi extraída. Na tabela 2 estão 

apresentados os países incluídos na amostra.  

Tabela 2: Países presentes na amostra 

Europa   América do Sul e Norte Ásia Pacífico Médio Oriente 

Bélgica  Irlanda Brasil  Austrália   Israel 

República Checa Itália Canada  Hong Kong  
Dinamarca Luxemburgo E.U.A. Índia  
Finlândia Noruega  Japão  
França Portugal  Coreia do sul  
Alemanha Espanha  Tailândia  
Grécia Reino Unido    
Suíça Suécia       

 

 

Com um total de 118 organizações, os E.U.A. e o Reino Unido representam 41% e 

14% do total de organizações da amostra, respectivamente. Os restantes 46% da 

amostra são representados por empresas de 26 países diferentes.  

No caso particular das multinacionais, foi considerado o país onde se encontra a sede 

da organização, ou caso tenham várias, a localização da primeira sede. Quanto às 

organizações que operam em países distintos da sua sede (nomeadamente, por razões 

fiscais) foram classificadas com o país onde se encontram oficialmente e legalmente 

localizadas.  

2. Indústria 

Este estudo não tem como objectivo estudar as indústrias, contudo foi necessário ter 

em conta as características naturais das mesmas para a caracterização das estruturas 

de mercado. A amostra aborda 17 indústrias, apresentadas na tabela 3. As 

organizações foram caracterizadas por divisões de indústrias, segundo as métricas da 
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Classificação Portuguesa das Atividades Económicas3 realizado pelo Instituto 

Nacional de Estatística. A classificação das organizações através das métricas da 

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas pode ser encontradas no anexo 

3. 

Tabela 3: Estruturas de mercado e indústrias presentes na base de dados 

Indústrias presentes na amostra 

Atividades financeiras e de seguros 
 

Extração de petróleo bruto e gás natural 

Indústria das bebidas 
 

Atividades de informação e de comunicação 

Indústria alimentar 
 

Transportes aéreos 

Captação, tratamento e distribuição de água Engenharia civil 
 

Fabricação de produtos farmacêuticos Indústria do tabaco 
 

Comércio a retalho Telecomunicações 
 

Atividades de rádio e televisão Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e 
ar frio 
 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas ou artificias, excepto produtos 
farmacêuticos 

Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamento para comunicações, ópticos e 
eléctrico 
 

Outras indústrias transformadoras 

 
 

 

3. Número de empresas 

Neste estudo, o número de empresas foi classificado como ‘Uma’, ‘Poucas’ e 

‘Muitas’ empresas no mercado, baseado em Gwin (2001). A classificação de ‘Um’ 

verifica-se em mercados onde opera apenas uma organização, com todo o poder de 

mercado. Os mercados que apresentam mais do que um fornecedor serão 

caracterizados como ‘Poucos’ e ‘Muitos’. Geralmente, os mercados com ‘Poucos’ 

fornecedores são associados a mercados oligopolistas e os mercados com ‘Muitos’ 

                                                
3 Pode consultar toda a informação acerca da classificação das organizações por atividade económica em: 

http://www.ine.pt/ine_novidades/semin/cae/CAE_REV_3.pdf 
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são associados a mercados com concorrência monopolística, contudo, as estruturas de 

mercados não devem ser definidos com base apenas no número de fornecedores.  

Na criação da base de dados verificou-se a existência de algumas observações com a 

classificação ‘Poucos fornecedores’ que foram classificadas como empresas 

dominantes em oligopólios e, isto deve-se ao facto do índice HHI demonstrar que a 

organização é uma empresa dominante e se comporta como uma empresa 

monopolista. 

 

4. Natureza do produto 

Neste estudo, a natureza do produto tratou-se de uma variável auxiliar para a 

caracterização das estruturas de mercado. Os produtos foram caracterizados como 

‘Único’, ‘Homogéneo’ e ‘Diferenciado’.  

Um produto foi considerado ‘Único’ quando não tem substitutos e as firmas que o 

comercializam são monopolistas. A classificação ‘Homogéneo’ é típica de mercados 

oligopolistas em que os produtos comercializados são semelhantes, o que implicará 

que nenhuma das empresas tenha poder sobre o preço do produto, sendo este imposto 

pelo mercado. As empresas em estruturas oligopolistas também apresentam produtos 

do tipo ‘Diferenciado’ contudo, este é mais comum em empresas inseridas mercados 

mais competitivos como os mercados de concorrência monopolística. Um produto 

diferenciado implica que o mesmo tenha uma característica que lhe permita 

diferenciar-se, pela qual os consumidores estão dispostos a pagar e, o grau de 

diferenciação irá sempre depender do grau de substituição do produto. A 

diferenciação e o poder de mercado é tanto maior quanto menos substitutos existirem. 

 

5. Barreiras à entrada  

Um meio para classificar os mercados quanto à sua estrutura foi a identificação do 

nível de barreiras à entrada de um mercado. Temos conhecimento que os mercados 

oligopolistas e monopolistas só existem no longo termo caso existam barreiras à 

entrada e, deste modo, podemos diferenciar os mercados oligopolistas dos mercados 

de concorrência monopolística através da avaliação das barreiras à entrada. 
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Desta forma, as barreiras foram classificadas como barreiras naturais, estratégicas e 

legais. De acordo com Porter (1980), as barreiras naturais estão relacionadas com 

características intrínsecas do mercado, tais como, economias de escala, custos de 

capital e vantagens de custo. Por sua vez, as barreiras estratégicas incluem as 

estratégias tomadas pelas organizações que dificultam a entrada de novas empresas 

nos mercados, tal como, a diferenciação do produto. As barreiras legais estão 

relacionadas com patentes e licenças das organizações no mercado e com regulações 

impostas pelo governo (Gwin, 2001). A avaliação das barreiras à entrada, no caso dos 

monopólios, foi também realizada com base na classificação do índice NMX. 

 

6. Receita 

Esta variável foi utilizada na análise de dados e, portanto, será avaliada novamente no 

capítulo 4.1.. Inicialmente, a variável receita foi utilizada no cálculo da distribuição 

das quotas de mercado (tal como foi utilizada no Economic Bureau Census (1997) e 

por Gwin (2001)) e, seguidamente, foi utilizada para caracterizar uma organização 

quanto à sua dimensão. Os valores relativos às receitas foram na sua maioria retirados 

do website da Financial Times, Bloomberg e Market Watch. Podemos observar na 

tabela 4, dados referentes à amostra quanto à variável receita, analisada em biliões4 de 

dólares americanos. 

Tabela 4: Análise descritiva da variável ‘receita’ 

  Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
(DP) 

Receita (Biliões de Dólares 
Americanos) $0.28 $480.48 $29.02 $53.61 

 

Durante a elaboração da base de dados foi pressuposto que não haveriam implicações 

ao nível da coerência e integridade da mesma na utilização de dados financeiros que 

provêm de diferentes períodos fiscais no mesmo ano, dado que a avaliação das 

organizações, ao nível de RSE, não é efectuada com base nas receitas das 

organizações (ou outros indicadores financeiros), mas com base na reputação e ações 
                                                
4 Neste estudo foi considerado métrica americana para bilião, i.e. 1 bilião representa mil milhões. 
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da organização relacionadas com o ambiente, empregados, comunidade, 

administração, entre outras questões. Os dados relativos à receita foram consultados 

pela última vez a 9 de Setembro de 2014. 

 

7. Distribuição das quotas de mercado 

A distribuição das quotas de mercado foi calculada através da receita das 

organizações através da seguinte fórmula: 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎  𝑑𝑒  𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  

 

Os cálculos necessários para a distribuição das quotas de mercado pode ser 

encontrado no anexo 2. 

 

8. Índice HHI 

O índice HHI foi calculado através do seguinte método: 

𝐻𝐻𝐼 = 𝑄𝑀1
2 + 𝑄𝑀2

2 + 𝑄𝑀3
2 +⋯+ 𝑄𝑀𝑛

2  

onde QM representa a quota de mercado da organização e ‘n’ representa a enésima 

organização dentro de determinado mercado, sendo que n varia entre 1 e o número 

máximo de empresas dentro do mercado. O índice HHI examina a distribuição das 

quotas de mercado de todas as organizações na indústria e valoriza as organizações 

que têm maior quota de mercado. Neste estudo é considerado que indústrias com um 

HHI inferior 0,2 representam mercados de concorrência monopolística, pouco 

concentrado e muito competitivo. Os mercados oligopolistas apresentam um HHI 

entre 0,2 e 0,6 e os mercados monopolistas apresentam um HHI acima de 0,6 (com o 

valor máximo de 1), que são muito concentrados e pouco competitivos.  

 

 

(3) 

(2) 
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9. Concentração relativa 

Para uma melhor compreensão das estruturas de mercado, foi calculada a 

concentração relativa das quatro maiores organizações em determinados mercados. O 

rácio de concentração relativa apresenta algumas limitações ao nível de não distinguir 

entre tipos de competição ou a distribuição das quotas de mercado, daí, a 

concentração relativa apresentar-se como um indicador complementar ao índice HHI. 

O rácio é calculado através da soma das quotas de mercados das quatro maiores 

organizações dentro de uma indústria.  

Um rácio de concentração baixo indica que existe uma grande variedade de 

fornecedores de um produto/serviço disponíveis aos consumidores, porém um rácio 

de concentração elevado indica que o poder de mercado das quatro maiores empresas 

está bastante concentrado, o que não implica diretamente que o mercado seja 

oligopolista ou tenha uma empresa dominante e, por esta razão, um rácio de 

concentração elevado é mais difícil de interpretar (Miller, 1955). A sua compreensão 

está portanto dependente de uma análise adicional às restantes características do 

mercado.  

 

10. Número de Empregados 

O número de empregados foi utilizado na análise de dados e portanto será abordado 

novamente no capítulo 4.1. As fontes de dados para o número de empregados 

incluíram relatórios anuais das organizações, websites das organizações e os websites 

da Financial Times, Bloomberg e Market Watch. Na tabela 5 estão apresentados 

dados sumarizados referentes à amostra para esta variável. Os dados relativos ao 

número de empregados foram consultados pela última vez a 9 de Setembro de 2014. 

Tabela 5: Análise descritiva da variável ‘empregados’ 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Número de 

Empregados 
196 2.2 ×106 66 748 207 454 
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3.2. Procedimento 

A primeira fase de desenvolvimento da Dissertação consistiu na seleção de um índice 

de RSE que classificasse as empresas quanto à sua performance ao nível de 

responsabilidade social empresarial. O índice de sustentabilidade selecionado 

pertence à empresa CSRHub devido à grande quantidade de informação que é 

disponibilizada ao público.  

Na segunda fase foi realizada a classificação das organizações por estrutura de 

mercado, que foi apoiada por estudos de mercado, artigos e índices de 

sustentabilidade. Uma estrutura de mercado engloba, de acordo com a publicação de 

Lipsey e Courant em ‘Economics’ (1996), “todas as características que poderão 

afectar o comportamento e performance das organizações que operam num 

determinado mercado”, conceito que foi tido em conta durante esta investigação. A 

fase de classificação das empresas por estrutura de mercado baseou-se em quatro 

conceitos: barreiras à entrada, natureza do produto, número de empresas (Gwin, 2001) 

e o índice HHI. Estas características permitem a compreensão do tamanho das 

empresas dentro dos mercados e asseguraram a classificação que foi atribuída 

relativamente à estrutura de mercado (esta fase foi realizada no software Microsoft 

Excel, versão 14.4.6. para o Macintosh). 

As empresas foram também classificadas quanto à receita do último ano fiscal com os 

seguintes objectivos: 1) obter um valor hipotético para o índice HHI do mercado 

através da receita e 2) classificar as organizações quanto à sua dimensão. O cálculo do 

HHI foi realizado para mercados com concorrência monopolística e oligopólios, dado 

que o seu cálculo não é necessário para mercados monopolistas.  

O cálculo do índice HHI foi bastante pertinente na identificação de empresas inseridas 

em mercados oligopolistas que se comportam como monopólios (identificadas como 

empresas dominantes). Na amostra selecionada, verificou-se que a maioria das 

empresas dominantes foram monopólios, nos quais as leis de desregulação permitiram 

a entrada de novas empresas. Tal como, a principal distribuidora de eletricidade na 

Grécia, Public Power Corp, que ocupava uma posição monopolista no mercado grego 
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e após a liberalização do mercado eléctrico passou a competir num mercado 

oligopolista, como empresa dominante. 

Na terceira fase, as organizações foram avaliadas quanto à sua dimensão através da 

variável receita (em biliões de dólares americanos) e do número de empregados. Após 

a análise às variáveis utilizadas na literatura (subcapítulo 2.4.2) e aos dados 

disponíveis na pesquisa, foi decidido utilizar-se a receita e número de empregados 

como indicador da dimensão da organização. Complementarmente, este estudo 

integra diferentes indústrias, e a utilização de duas métricas para avaliar a dimensão 

evita a redundância resultante de características intrínsecas das indústrias, tais como, 

organizações cujo número de empregados é baixo, mas que têm uma receita elevada 

ou vice-versa. 

A análise de dados foi efectuada com o apoio do SPSS (IBM SPSS Statistics) versão 

22 para Macintosh. A primeira análise de dados relacionou o índice de 

responsabilidade social empresarial com a estrutura de mercado em que a organização 

está inserida com o objectivo de testar e, preferencialmente refutar a seguinte hipótese 

nula:  

H0A: A estrutura de mercado em que as organizações estão inseridas não tem efeito na 

performance em responsabilidade social empresarial das mesmas. 

 Sendo que a hipótese alternativa é: 

H1A:  A estrutura de mercado em que as organizações estão inseridas tem efeito na 

performance em responsabilidade social empresarial das mesmas. 

Para testar as proposições, utilizou-se estatística descritiva (esta inclui frequências 

absolutas e relativas, médias e respectivos desvios padrão) e estatística inferencial. Na 

última, fixou-se o nível de significância em α = 0,05. Utilizou-se também a análise 

One-way ANOVA e analisaram-se os pressupostos deste teste, designadamente, a 

normalidade da distribuição dos resultados (através do teste de Shapiro-Wilk à 

normalidade da distribuição dos resultados) e a homogeneidade das variâncias, 

recorrendo ao teste de Levene. Foi elaborada uma segunda análise, que contemplou os 

mesmos métodos que a primeira análise. Neste caso, foram avaliadas as relações entre 

estruturas de mercado e os índices de responsabilidade social empresarial nas quatro 
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dimensões (empregados, ambiente, comunidade e administração) e foram também 

examinados os respectivos pressupostos do teste.  

Relativamente à questão da relação entre dimensão organizacional e responsabilidade 

social empresarial, o critério para testar as seguintes hipóteses, 

H0B: A dimensão de uma organização não está correlacionada positivamente com a 

sua performance em responsabilidade social empresarial. 

H1B: A dimensão de uma organização está correlacionada positivamente com a sua 

performance em responsabilidade social empresarial. 

Baseou-se no coeficiente de correlação de Pearson, para o qual foi assumido o nível 

de significância em α = 0,05, para testar a relação entre variáveis do tipo quantitativo, 

nomeadamente, entre o índice de responsabilidade social empresarial, a receita e o 

número de empregados. Foram analisados os pressupostos deste teste, 

particularmente, a linearidade da relação entre a variável dependente e as variáveis 

independentes,  homocedasticidade dos resíduos e a distribuição normal das variáveis.  

Quanto à análise de regressão linear realizada, para calcular os estimadores 

significativos de responsabilidade social empresarial utilizou-se o modelo de 

regressão linear múltipla. Para a sua utilização, foi necessário transformar as variáveis 

independentes qualitativas em variáveis dummy. Os pressupostos do modelo de 

regressão linear múltipla, nomeadamente a independência dos resíduos (verificado 

através do teste de Durbin-Watson à dependência dos resíduos), linearidade da 

relação entre a variável dependente e as variáveis independentes (avaliada através da 

análise gráfica), multicolineareadade (analisada através dos testes de VIF e 

tolerance), homocedasticidade dos resíduos (analise gráfica) e a normalidade dos 

resíduos (verificada através do teste de Kolmogorov – Smirnov) foram analisados e 

encontravam-se satisfeitos. 

Foi utilizado o teste de t-student independente para verificar se a indústria poderá ter 

alguma influência na performance em RSE, porém, a indústria de transformação foi a 

única indústria que apresentou observações suficientes para realizar o teste. Para tal 

foi necessário categorizar as empresas quanto à indústria de acordo com o sistema 

CAE (Classificação Portuguesa das Atividades Económicas). Através deste método, 
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foram comparadas as médias da performance global das empresas para grupos de 

casos independentes.   

Para averiguar a existência de uma relação entre o número de empregados e a 

dimensão empregados, foi realizada uma análise através do método de correlação do 

coeficiente Pearson (fixando α = 0,05) e analisaram-se os pressupostos do mesmo, 

sendo estes, a linearidade da relação entre a variável dependente e as independentes,  

homocedasticidade dos dados e a distribuição normal de ambas as variáveis. 

A última análise, contempla uma revisão dos relatórios de RSE às empresas incluídas 

na amostra, realizada no software Microsoft Excel, versão 14.4.6. para o Macintosh. 

Para tal, foi verificado se as organizações publicam relatórios de responsabilidade 

social empresarial atualizados e também qual o conceito utilizado (tal como, 

responsabilidade social empresarial, sustentabilidade, entre outros). Os resultados 

foram comparados com os resultados dos relatórios das empresas Accountability e 

Governance Institute, Inc e outros estudos revelantes na área. 

3.3. Índice de Responsabilidade Social Empresarial 
Os dados relativos à responsabilidade social empresarial em análise foram 

provenientes do website da empresa CSRHub, especializada no classificação e 

comunicação de relatórios das organizações quanto ao seu envolvimento em 

responsabilidade social empresarial. A escolha do índice de sustentabilidade da 

empresa CSRHub derivou do grande número de países e indústrias que a base de 

dados cobre (contém cerca de 6000 organizações). Adicionalmente, a sua construção 

é baseada em mais de 325 fontes de dados, sendo as mais utilizadas, a EIRIS, FTSE, 

Global 100, Asset4/Thomson Reuteurs, Carbon Disclosure Project (CDP), 

Governance Metrics International, IW, MSCI, RepRisk, Trucost and Vigeo.5 A 

escolha do índice de RSE também foi baseada na transparência da organização e pelas 

denominações recebidas (B Corporation, Silver Partner com Carbon Disclosure 

Project (CDP), entre outras).6 

                                                
5 A lista completa das fontes de dados pode ser consultada em: http://www.csrhub.com/our_data_sources/ 
6 Para mais informação sobre as denominações recebidas e iniciativas da organização consulte: 

http://www.csrhub.com/content/about-csrhub/ 
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A performance das organizações encontra-se avaliadas em 5 dimensões: Empregados, 

Ambiente, Administração, Comunidade e Global. A dimensão Global resulta da 

combinação das restantes variáveis e está disponibilizada no website do CSRHub. Os 

pesos dados às diferentes dimensões para o cálculo da dimensão Global foram os 

pesos médios de todos os utilizadores do CSRHub. À data da recolha dos dados, a 

avaliação da performance Global das empresas resultava dos seguintes pesos nas 

dimensões (numa escala de 0 a 5 valores): 2.3 para Empregados, 3.1 para Ambiente, 

2.2 na dimensão Comunidade e por fim, 2.4 para a dimensão Administração. 

De acordo com o índice de RSE, a categoria Empregados incluí todas as ações de 

responsabilidade social que envolvam as temáticas de diversidade, direitos no 

trabalho, remunerações, benefícios, formação, saúde e segurança dos empregados e 

tratamento das uniões sindicais. A categoria Ambiente está relacionada com as 

políticas e relatórios ambientais das organizações, gestão de recursos e do lixo, uso de 

energia e estratégias relativas às alterações climáticas e a performance nas mesmas. 

Adicionalmente, a categoria Comunidade envolve os tópicos de direitos humanos, 

cadeias de abastecimento, qualidade e segurança dos produtos, sustentabilidade dos 

produtos, desenvolvimento da comunidade e filantropia. Finalmente, a categoria 

Administração trata do tratamento de stakeholders, transparência e relato de dados, 

ética profissional, composição dos quadros executivos e remuneração dos executivos. 

O método de classificação do CSRHub consiste nas seguintes fases: a primeira fase 

tem início com a recolha de índices de RSE e relatórios das organizações nas 

diferentes fontes de dados. A segunda fase consiste na conversão da informação 

recolhida para uma escala numérica de 0 a 100, a qual é sujeita à normalização e à 

pesagem da fonte de dados de acordo com a sua credibilidade e valor. A terceira fase 

consiste em categorizar a performance nas 12 subcategorias e/ou em ‘Assuntos 

Específicos’ (specific issues) (para questões que não se enquadrem nas doze 

subcategorias), que serão resumidas nas quatro dimensões apresentadas. Devido à 

política de proteção de dados da empresa CSRHub, os dados relativos ao índice de 

RSE utilizados neste estudo não serão partilhados. 
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4. Análise de dados 

4.1. Análise das variáveis 
Neste capítulo serão analisadas as variáveis das estruturas de mercado, os índices de 

RSE nas dimensões global, empregados, comunidade, ambiente e administração e 

serão também avaliadas as variáveis que definem a dimensão empresarial, receita e 

número de empregados.  

A variável estrutura de mercado é uma das variáveis independentes deste estudo e é 

do tipo categórica, recebendo os valores de 1, 2 e 3 que representam as seguintes 

estruturas de mercado: monopólio, concorrência monopolística e oligopólio, 

respectivamente.  

Para fins da análise de regressão linear múltipla, as variáveis categóricas com k 

categorias foram transformadas em k-1 variáveis dummy (dado que duas variáveis 

dummy explicam o comportamento da terceira) e, neste caso, foram utilizadas 2 

variáveis dummy.  

As variáveis do índice de RSE, global, empregados, comunidade, ambiente e 

administração representam as variáveis dependentes em estudo e são variáveis 

discretas.  

As variáveis transformadas da variável receita e da variável número de empregados 

(que são o Logaritmo de base e da receita e do número de empregados, 

respectivamente) são as variáveis independentes da análise da relação entre dimensão 

organizacional e responsabilidade social empresarial. A variável receita é uma 

variável do tipo contínua e a variável número de empregados é uma variável discreta.  

Relativamente às variáveis das estruturas de mercado, podemos verificar na figura 1 

que as variáveis ambiente e administração apresentam os seguintes outliers: 

observações nº 27, 52 e 115, 66 e 87 (apresentadas por pequenos círculos na Figura 1. 

Os outliers das variáveis estão dentro do intervalo 1,5 x IQR (interquartile range) do 

1º quartil, calculado no SPSS, e não serão excluídas, dado que também representam a 

população.  
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Figura 1: Boxplot das 

dimensões de responsabilidade social empresarial: global,  empregados, ambiente, comunidade e 

administração. 

De acordo com a figura 2 a variável receita apresenta três outliers exteriores 
(observações nº 30, 96 e 100) e dois outliers extremos (observações nº 90 e 91, 
representadas por um círculo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Boxplot da variável Receita 

Neste caso, os outliers poderiam remover-se, contudo foi aplicada a função do 
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logaritmo natural à variável receita com o objectivo de evitar a diminuição da 
amostra. A aplicação da função logarítmica de base e à variável implicou uma 
melhoria na adequabilidade dos dados. Para além disso, houve uma melhoria 
significativa no valor de assimetria (skewnes), como se pode observar na tabela 6, 
diminuindo de 5,795 para -0,156 (aproximado do valor desejado de 0), o que indica 
que a distribuição das observações é aproximadamente simétrica.  

Tabela 6: Análise descritiva da variável Receita e Log Receita 

 Receita  Log Receita 

 Observações 118 118 

Assimetria (Skewness) 5,795 -0,156 

Desvio padrão da assimetria 0,223 0,223 

 

O resultado em termos de distribuição da aplicação da função logarítmica na variável 
receita está representada na figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Boxplot da variável transformada Log Receita 

De acordo com o boxplot resultante da variável transformada, as observações estão 
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dentro do intervalo dos bigodes (whiskers) do boxplot. Para além disso, observa-se 
que a recta se encontra aproximadamente no centro do boxplot o que indica uma 
grande melhoria ao nível da simetria da distribuição. 

Foi realizada uma análise semelhante para a variável número de empregados, cuja 

distribuição se mostra na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Boxplot da variável Empregados 

Podem observar-se 4 outliers exteriores (observações nº 88, 90, 91 e 92)  e um outlier 

extremo (observação nº 30). Após a verificação dos outliers, a variável foi 

transformada através da aplicação da função logarítmica de base e.  

Através da tabela 7 é possível observar que a transformação da variável implicou uma 

diminuição significativa na assimetria da distribuição de 9,483 para -0,119, ou seja, 

houve uma melhoria significativa em termos de simetria dos dados. 

 

 

Tabela 7: Análise descritiva das variáveis Empregados e Log Empregados 

 Empregados Log Empregados 

Boxplot da variável Número de 
empregados 

Legenda 

★ - Outlier Extremo 

¢ - Outlier Exterior 
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O resultado da aplicação da função logarítmica à variável empregados está 
representado na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Boxplot da variável Log Empregados  

De acordo com o boxplot resultante da variável transformada, as observações estão 
dentro do intervalo dos bigodes, com exceção das observações 30 e 73. A distribuição 
dos dados sofreu uma melhoria significativa ao nível da simetria.   

 

4.2. Responsabilidade social empresarial e estruturas de mercado 
A análise da relação entre as estrutura de mercado e a performance em RSE foi 

realizada no software SPSS recorrendo à análise One-way ANOVA. As variáveis 

analisadas foram a performance global e as estruturas de mercado, sendo que os 

resultados da análise realizada estão apresentados na tabela 8. Quando se compararam 

os níveis de responsabilidade social empresarial em função do tipo de estrutura de 

mercado, constatou-se que as diferenças são estaticamente significativas, F (2, 115) = 

 Observações 118 118 

Assimetria (Skewness) 9,483 -0,119 

Desvio padrão da assimetria 0,223 0,223 
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15,662, p = 0,001. Os testes de comparação múltipla à posteriori de Tukey indicam-

nos que as diferenças entre os valores de RSE são todas estatisticamente 

significativas, como se pode observar na tabela 9. As empresas inseridas em 

estruturas de concorrência monopolística são as que apresentam valores mais 

elevados no índice global de responsabilidade social empresarial (média (M) = 60,18) 

e as empresas em estruturas monopolistas apresentam valores significativamente mais 

baixos (M = 52,40). As médias da performance das diferentes estruturas de mercado 

estão apresentadas a sombreado na tabela. 

Tabela 8: Análise One-way ANOVA das estruturas de mercado e de RSE 

 Média 
Desvio padrão 

(DP) 
Sigma 

Monopólio 52,40 6,542 0,001 

Concorrência 
Monopolística 

60,18 5,806 0,001 

Oligopólio 56,41 6,103 0,001 

 

Tabela 9: Teste de Tukey das variáveis estruturas de mercado e RSE 

 Subconjunto para α = 0.05 

Subconjunto 1 Subconjunto 2 Subconjunto 3 

Monopólio 52,40   

Oligopólio  56,41  

Concorrência 
Monopolística   

 

60,18 

 
 

O pressuposto da normalidade da distribuição dos resultados do teste One-way 

ANOVA para a análise acima foi testado através do teste de Shapiro-Wilk 

(apresentado na tabela 10), que demonstrou que as estruturas monopólio e oligopólio 

apresentam uma distribuição normal com um sigma > 0,05. A estrutura Concorrência 

monopolística apresenta um N > 30, portanto, a condição está assegurada. A condição 
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de homogeneidade das variâncias foi verificada (para um Sig. > 0,05), como se pode 

observar na tabela 11. A análise completa realizada no SPSS encontra-se no anexo 4a. 

Tabela 10: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 

 

Teste de Shapiro-Wilk 
 Teste N Sig. 

Índice Global 

Monopólio 0,945 30 0,121 

Concorrência 
Monopolística 

0,902 51 0,001 

Oligopólio 0,962 37 0,240 
 

Tabela 11: Teste de homogeneidade das variâncias 

Teste de Levene Sig. 

1,266 0,286 

 

Foram também estudadas as relações entre as variáveis que compõem o índice global 

(empregados, ambiente, comunidade e administração) e as estruturas de mercado. Os 

resultados da análise One-way ANOVA realizada estão apresentados na tabela 12.  

Constatou-se que as diferenças são estaticamente significativas, com F (2, 115) = 

13,294, p = 0,001, F (2,115) = 9,632, p = 0,001 e F (2,115) = 24,411, p = 0,001 para 

as dimensões  empregados, ambiente e comunidade, respectivamente. Contudo, os 

testes de comparação múltipla à posteriori de Tukey indicaram-nos que as diferenças 

entre os valores são estatisticamente significativos apenas para a categoria 

comunidade (as tabelas que apresentam os resultados do teste de Tukey encontram-se 

no anexo 4a). As empresas inseridas em estruturas de concorrência monopolística são 

as que apresentam valores mais elevados de responsabilidade social empresarial em 

todas as dimensões e as empresas em estruturas monopolistas apresentam valores 

significativamente mais baixos em todas as dimensões como se pode observar na 

tabela 12 (as performances mais elevadas e as mais fracas estão apresentadas a 

sombreado na tabela).  
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Tabela 12: Análise One-way ANOVA das estruturas de mercado e das dimensões empregados, ambiente, 

comunidade e administração 

 
Empregados Ambiente Comunidade Administração 

M DP Sig M DP Sig M DP Sig M DP Sig 

Monopólio 54,20 8,723 0,001 54,63 8,838 0,001 51,60 7,356 0,001 48,50 6,431 0,029 

Concorrência 

Monopolística 
63,04 7,233 62,73 8,259 55,80 6,312 58,14 5,936 

Oligopólio 58,22 7,119 60,59 7,116 53,27 7,985 52,51 6,288 

 

 
Quanto aos pressupostos do teste One-way ANOVA, as condições para a normalidade 

da distribuição dos dados foram analisadas através do teste de Shapiro-Wilk (para que 

a condição seja assegurada o valor de sigma deve ser superior a 0,05 ou deve ter-se N 

> 30). Na tabela 13 pode observar-se que todas as variáveis respeitam o pressuposto 

de normalidade da distribuição dos dados. A análise completa realizada no SPSS 

encontra-se no anexo 4b. 

Tabela 13: Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 
 

Teste de Shapiro-Wilk 

Dimensão                              Teste N Sig. 

Empregados 

Monopólio 0,938 30 0,082 

Concorrência 
Monopolística 0,939 51 0,012 

Oligopólio 0,989 37 0,969 

Ambiental 

Monopólio 0,931 30 0,052 

Concorrência 
Monopolística 0,892 51 0,001 

Oligopólio 0,862 37 0,001 

Administração 

Monopólio 0,952 30 0,186 

Concorrência 
Monopolística 0,878 51 0,001 

Oligopólio 0,962 37 0,231 

Comunidade 

Monopólio 0,936 30 0,070 

Concorrência 
Monopolística 0,970 51 0,221 

Oligopólio 0,981 37 0,771 

 



 

 
48 

Como se pode observar na tabela 14, a condição de homogeneidade das variáveis foi 

provada através do teste de Levene e verificou-se para todas as variáveis, para um sig. 

> 0,05.  

Tabela 14: Teste de homogeneidade de variâncias das diferentes dimensões de RSE 

 
Teste de Levene Sig. 

Dimensão 

Empregados 1,536 0,220 

 Ambiente 2,000 0,140 

 Administração 1,885 0,157 
Comunidade 0,874 0,420 

 

 

4.3. Responsabilidade Social empresarial e dimensão organizacional 
Esta secção irá apresentar os resultados obtidos na análise do coeficiente de 

correlação de Pearson entre o índice global, o número de empregados e a receita. Na 

tabela 15 podemos observar que a correlação entre a variável Log Receita e o índice 

global tem um valor de 0,313, representando uma relação positiva, moderada e  

significativa. Como o coeficiente é positivo, implica que maiores níveis da receita 

estão associados a melhores performances no índice global de responsabilidade social 

empresarial e vice-versa. 

Tabela 15: Correlação entre a performance global e o Log Receita 

 Performance global 

Log Receita 

Correlação de Pearson 0,313 

Sig. (2-tailed) 0,001 

Observações 118 

 

Na tabela 16 podemos observar que o coeficiente de correlação de Pearson entre a 

variável Log Empregados e o índice global apresenta o valor 0,379 (a sombreado), 

representando uma relação positiva, moderada e significativa. Dado que o coeficiente 

de correlação é positivo,  pode afirmar-se que organizações com mais empregados 

estão relacionadas com melhores performances em RSE e vice-versa. 
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Tabela 16: Correlação entre a performance global e Log Empregados 

 Performance Global 

Log Empregados 

Correlação de Pearson 0.379 

Sig. (2-tailed) 0,001 

Observações 118 

 

O cálculo da correlação através do coeficiente de Pearson requer que as variáveis em 

estudo respeitem os seguintes pressupostos: as variáveis devem ter uma distribuição 

normal, linearidade da relação entre a variável dependente e as variáveis 

independentes e, por fim, a homocedasticidade dos resíduos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Distribuição do performance global pelo Log Receita 

 
 

 

 

 

 
 

        Log Receita 

Pe
rf

or
m

an
ce

 g
lo

ba
l 



 

 
50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribuição da performance Global pelo Log Empregados 

 

Após a análise das variáveis e respectivas transformações no capítulo 3.2.2., 

verificou-se que as variáveis em estudo aparentam ter uma distribuição normal (os 

valores relativos à assimetria da distribuição das variáveis respeitam os requisitos). 

Através dos gráficos 6 e 7 podemos verificar a condição de linearidade e 

homocedasticidade para ambas as análises de correlação, dado que ambos os dados 

estão distribuídos de modo aleatório. A análise completa pode ser consultada no 

anexo 5a. 

4.4. Estimadores de responsabilidade social empresarial 
A regressão linear múltipla é um método comummente utilizado para obter uma 

função de previsão de uma variável de resposta Y recorrendo a variáveis 

independentes X1,..., Xk e para se identificarem os estimadores significativos da 

performance em responsabilidade social empresarial. Com o apoio do software SPSS 

foi estimado um modelo de regressão linear através do método Enter, em que as 

variáveis independentes são a estrutura de mercado, o número de empregados e a 

receita e a variável independente é a performance global em RSE. 

O sumário do modelo de regressão linear está apresentado na tabela 17. O modelo de 

regressão linear múltipla estimado explica 31,7% da variância da performance em 

RSE (a sombreado na tabela 17), estatisticamente significativo, apresentando F (4, 
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113) = 13,126 e um valor de p = 0,001 (como se pode observar na tabela 18, onde se 

encontra a análise ANOVA do modelo). 

 
Tabela 17: Sumário do modelo de regressão linear múltipla de RSE 

Modelo R R Quadrado 
R Quadrado 

Ajustado 
Estimação do 

Desvião Padrão 

 0,563 0,317 0,293 5,728 

 
 

Tabela 18: Anova do modelo de regressão linear múltipla de RSE 

 

Modelo Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdad

e (df) 

Média 
Quadrada 

(Mean Square) 

F Sigma 

 

Regressão 1722,588 4 430,647 13,126 0,001 

Residual 3707,378 113 32,809   

Total 5429,966 117    

 
 

Através da tabela 19, podemos observar que as variáveis que revelaram coeficientes 

de regressão significativos foram: Número de empregados, apresentando um β(2,460) = 

1,134, t (113) para um valor de p = 0,015, a variável Monopólio, apresentando um 

coeficiente β(-4,985) = - 6,701, t (113) para um valor de p = 0,001 e a variável 

Oligopólio, com um coeficiente β(-3,434) = - 4,296, t (113) para um valor de p = 0,001. 

A variável número de empregados apresenta um coeficiente positivo, o que significa 

que quanto maior o número de empregados, melhor é a performance global em 

responsabilidade social empresarial, enquanto que, as variáveis monopólio e 

oligopólio apresentaram coeficientes negativos, o que implica que estas variáveis têm 

uma influência negativa na performance em RSE. A equação resultante do modelo de 

regressão linear múltipla é: 

 

𝑌  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 47,818  + 0,391𝑥! + 1,134𝑥! − 6,701  𝑥! − 4,296  𝑥! (4) 
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Neste caso, 𝑥! representa a variável Log Receita, enquanto que 𝑥!  apresenta a 

variável Log Empregados, 𝑥! representa a variável Monopólio e, por fim, 𝑥! retrata a 

variável Oligopólio. 

 
Tabela 19: Coeficientes do modelo de regressão linear múltipla de RSE 

Modelo 

Coeficientes Não 
Estandardizados 

Coeficientes 
Estandardizados 

T Sig. 
B 

Desvio 
padrão 

Beta 

 

(Constante) 47,818 3,991  11,982 0,001 

Log Receita 0,391 0,509 0,085 0,769 0,443 

Log Empregados 1,134 0,461 0,268 2,460 0,015 

Monopólio -6,701 1,344 -0,430 -4,985 0,001 

Oligopólio -4,296 1,251 -0,294 -3,434 0,001 
 

O pressuposto do modelo de regressão linear múltipla de independência dos resíduos 

foi verificado através do teste de Durbin-Watson (apresentado na tabela 20), tendo 

apresentado um valor aproximado de 2, como desejado. A condição de 

multicolineareadade foi verificada através do teste de Tolerance e VIF. Os resultados 

do teste garantem a condição (pois, Tolerance > 0,20 e VIF < 5)  como podemos 

verificar na tabela 21. Relativamente à normalidade dos resíduos, esta foi verificada 

através do teste de Kolmogorov – Smirnov, apresentado na tabela 22, garantida com 

um Sig. > 0,05.  

Tabela 20: Teste de Durbin-Watson do modelo de regressão linear múltipla 

Modelo R R Quadrado 
Valor de Durbin-

Watson 

1 0,563 0,317 1,962 
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Tabela 21: Teste de colinearidade 

Modelo 

Teste de Colinearidade 

Tolerance VIF 

1 (Constante)   

Log Receita 0,494 2,023 

Log Empregados 0,508 1,970 

Monopólio 0,811 1,233 

Oligopólio 0,825 1,212 

 

 
Tabela 22: Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Teste 
Graus de 

Liberdade Sig. 

Resíduos 
Estandardizados 0,081 118 0,056 

 
As condições de homocedasticidade dos resíduos e linearidade da relação entre a 
variável dependente e as variáveis independentes foram verificadas através de análise 
gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Gráfico dos resíduos versus valores estimados pelo modelo de regressão linear múltipla 
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Na figura 8 podemos observar que os resíduos se distribuem de modo aleatório em 

torno de 0 (recta horizontal), criando uma distribuição relativamente equilibrada, o 

que confirma a homocedasticidade dos resíduos e também a condição de linearidade 

da relação entre as variáveis. A análise completa do modelo de regressão linear e dos 

pressupostos do modelo encontra-se no anexo 6. 

 

 

4.5. Responsabilidade social empresarial e a indústria de transformação 
 

Para avaliar o impacto da indústria na performance das organizações em 

responsabilidade social empresarial foi realizado o teste t-student nas indústrias de 

transformação, no qual se compararam as médias de duas amostras independentes. 

Para tal, foi necessário selecionar indústrias (quando agrupadas por seções de acordo 

com o CAE) que incluíssem mais de 30 observações, o que aconteceu apenas no caso 

da indústria transformadora (ou secção C). O objectivo desta secção era analisar o 

impacto das indústrias na performance de RSE, contudo, devido à escassez de dados 

será analisada apenas a indústria de transformação. 

A análise incluiu 72 empresas e os grupos independentes em análise foram a 

concorrência monopolística e o oligopólio, que agrupavam 44 e 28 organizações, 

respectivamente. Os resultados desta análise mostraram-nos que a média da 

performance global das organizações inseridas em concorrência monopolística 

apresentavam 4 valores acima das organizações em oligopólios. Quanto à estrutura de 

mercado monopolista, existia apenas uma organização pertencente à indústria 

seleccionada, portanto não foi efectuada a análise com organizações desta estrutura (a 

análise completa pode encontrar-se no anexo 7). 

 

Dado que os valores para o desvio padrão na tabela 23 são bastante semelhantes 

(5,686 e 6,186), foi efectuado o teste que assume variâncias iguais (equal variances 

assumed test). Os resultados demonstrados na tabela 24 indicam um valor de Sigma 

superior a 0,05 (Sig. = 0,510 ), o que implica que a variabilidade nas duas estruturas 

de mercado seja semelhante e dado que Sig. (2-tailed) apresenta um valor de 0,006 
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podemos verificar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as 

estruturas de mercado (para t = 2,812, p = 0,006). Como a concorrência monopolística 

revelou uma média superior no índice global de RSE (60,75), podemos concluir que 

as empresas inseridas nestas estruturas de mercado e na indústria de transformação, 

apresentam significativamente melhor performance do que as empresas inseridas em 

oligopólios (56,75) na mesma indústria. A análise completa realizada no SPSS 

encontra-se no anexo 7. 

 

 
Tabela 23: Estatística de grupos do teste-t para a indústria transformadora (secção C) 

 Estrutura de 
Mercado N Média Desvio Padrão 

Índice Global 

Concorrência 
Monopolística 44 60,75 5,686 

Oligopólio 28 56,75 6,186 

 

 
Tabela 24: Teste-t para amostras independentes para a indústria transformadora (sector C) 

 

4.6. A dimensão Empregados em responsabilidade social empresarial e o 

número de empregados 

Foi estudada a relação entre o número de empregados e a performance das 

organizações na dimensão de Empregados como análise complementar ao estudo 

principal. A análise ao coeficiente de correlação de Pearson indicou que a relação 

entre o número de empregados e o índice de RSE na dimensão empregados apresenta 

uma correlação de 0,280, sendo positiva, fraca e significativa, apresentado na tabela 

 
Teste de Levene 

para a Igualdade das 
Variâncias 

Teste t-student 
para a Igualdade das Médias 

 F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Diferença 
da média 

Diferença do 
desvio padrão 

Índice 
Globala 0,438 0,510 2,812 7

0 0,006 4,000 1,422 

a. Teste que assume variâncias iguais nas duas amostras independentes 
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20. Um coeficiente positivo implica uma associação entre o número de empregados e 

a performance da organização na dimensão de empregados, isto é, maior número de 

empregados está associado a melhores performances sociais e vice-versa. 

 

Tabela 20: Correlação entre as variáveis Log Empregados e a dimensão Empregados 

 Log Empregados 

Dimensão Empregados 

Correlação de 
Pearson 0,280  

Sig. (2-tailed) 0,002 

Observações 118 

 

O cálculo da correlação através do coeficiente de Pearson requer que as variáveis em 

estudo respeitem os seguintes pressupostos: distribuição normal das variáveis, 

linearidade da relação entre as variáveis dependente e independente e a 

homocedasticidade dos resíduos.  

Após a análise das variáveis e respectivas transformações no capítulo 3.2.2., 

verificou-se que as variáveis em estudo aparentam ter uma distribuição normal, 

nomeadamente quanto à assimetria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Distribuição da dimensão empregados pelo Log empregados 
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A condição de linearidade das variáveis e a condição da homocedasticidade dos 

resíduos verificam-se através da análise do gráfico da figura 9, no qual se constata que 

as observações estão distribuídas aleatoriamente em torno do valor médio, criando 

uma distribuição relativamente equilibrada.  

 

4.7. Comunicação das atividades de responsabilidade social empresarial  
 

Nesta secção será apresentada a análise à comunicação das atividades de 

responsabilidade social empresarial das organizações presentes na amostra. O 

primeiro passo desta análise consistiu em verificar manualmente a informação 

partilhada ao público pelas organizações da amostra acerca de responsabilidade social 

empresarial. A pesquisa contemplou apenas informação em formato online, que 

estivesse incluída em relatórios anuais, relatórios específicos de RSE ou no website da 

organização. A última data de análise foi janeiro de 2015 e incluiu a pesquisa da 

comunicação das ações de responsabilidade social empresarial, o ano referente à 

informação e o conceito utilizado pelas organizações. 

A nossa investigação demonstrou que 84,7% da amostra publica algum tipo de 

informação acerca das suas atividades de RSE, ao passo que 15,2% das organizações 

não apresentam informação ao público relevante relativamente às suas atividades de 

responsabilidade social empresarial. De acordo com o relatório publicado pelo 

Governance & Accountability Institute, Inc, houve um aumento significativo da 

comunicação das atividades de RSE por parte das empresas americanas listadas na 

S&P500 Index® e na Fortune 500® de 2011 para 2012 e pouco mais de 50% das 

organizações em ambos os índices publicaram relatórios de responsabilidade social 

empresarial. O relatório também revelou que as organizações que publicam relatórios 

de responsabilidade social empresarial, têm maior probabilidade de ser selecionadas 

para listas de empresas sustentáveis, índices de sustentabilidade e de ter melhor 

pontuação nestes indicies e, em adição, a comunicação ao nível da RSE parece 

aumentar a confiança que os investidores, empregados e outros stakeholders têm nas 

organizações (Clark e Master, 2012). 
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 A análise realizada à amostra deste estudo demonstrou que do universo das empresas 

que publicam as suas estratégias, atividades, iniciativas, programas e performance de 

RSE, 87% apresenta o conteúdo atualizado (isto é, referente ao ano 2013 ou 2014), 

em oposição a 13% das organizações que apresenta informação relativa aos anos 

anteriores a 2013.  

Adicionalmente, foi verificado o conceito utilizado pelas organizações da amostra. 

Foi concluído que 40% das organizações da amostra utiliza o termo 

‘sustentabilidade’, enquanto que 38% prefere o termo ‘responsabilidade social 

empresarial’ e 13% utiliza o termo ‘responsabilidade empresarial’. As restantes 

organizações (9% da amostra que partilha informação acerca das suas ações) utiliza 

termos tais como, ‘responsabilidade global’ e ‘pessoas e o planeta’ (outros conceitos 

utilizados pelas organizações, assim como a análise completa efectuada encontram-se 

no anexo 8). 

7. Discussão 

As organizações têm vindo a demonstrar uma crescente preocupação com o impacto 

das suas ações na sociedade e, consequentemente, tem sido dada mais importância às 

estratégias de responsabilidade social das organizações. Apesar do nosso 

conhecimento sobre a motivação do envolvimento em RSE e do valor criado pelo 

mesmo ser limitado, a investigação nesta área tem vindo a aumentar. A revisão 

bibliográfica efectuada demonstrou que os estudos iniciais se baseavam 

principalmente na discussão do conceito e no estudo da relação entre responsabilidade 

social empresarial e  performance financeira, enquanto que atualmente podem 

encontrar-se estudos bastante mais especializados, como por exemplo o estudo de 

Howard e Jaffee (2013) que se dedicou a investigar a relação entre sustentabilidade e 

dimensão organizacional no comércio de café nos Estados Unidos da América. Para 

além disso, é possível verificar através da revisão bibliográfica que existe uma grande 

variedade de factores que influencia e motiva o envolvimento em responsabilidade 

social empresarial, expostos e explorados por outros autores, conduzindo a uma 

melhor compreensão do tema. 
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O propósito deste estudo é analisar se as estruturas de mercado, tal como a dimensão 

organizacional, são potenciais determinantes do envolvimento das organizações em 

responsabilidade social empresarial. Através da revisão de literatura foi possível 

verificar que existe uma grande variedade de estudos sobre a relação entre 

responsabilidade social empresarial, estruturas de mercado e dimensão 

organizacional; contudo, os mesmos apresentam conclusões distintas.  

A primeira grande conclusão deste estudo foi rejeitar a hipótese nula “H0 A: A 

estrutura de mercado em que as organizações estão inseridas não tem efeito na 

performance em responsabilidade social empresarial das mesmas”. A análise 

estatística concluiu que as  organizações inseridas em estruturas de mercado de 

concorrência monopolística são as que apresentam a melhor média ao nível da 

performance global de RSE, apresentando uma performance média de 60,18 valores. 

A estrutura de mercado que obteve a segunda melhor média foi a estrutura 

oligopolista, em que as organizações obtiveram uma média de 56,41 valores e, por 

fim, com pior média na pontuação no índice global de responsabilidade social 

empresarial, encontram-se as empresas em mercados monopolistas, com uma média 

de 52,40 pontos. Consideramos portanto a hipótese alternativa “H1 A:  A estrutura de 

mercado em que as organizações estão inseridas tem efeito na performance em 

responsabilidade social empresarial das mesmas.”, devido ao facto de a  nula ter sido 

rejeitada. 

Os resultados da análise à relação entre as dimensões de responsabilidade social 

empresarial que compõem o índice (ambiente, empregados, comunidade, 

administração) e as estruturas de mercado demonstraram uma vez mais que as 

organizações inseridas em concorrência monopolística apresentam uma média de 

performance superior às organizações inseridas noutras estruturas em todas as 

dimensões de RSE, apresentando a melhor pontuação na dimensão Empregados com 

um valor de 63,04, seguida da dimensão Ambiente com 62,73 valores. Seguiram-se as 

organizações em oligopólios, que apresentaram performances médias superiores (em 

todas as dimensões) aos monopólios. Mais especificamente, os monopólios 

apresentaram uma média ‘negativa’ na dimensão Administração, com uma 

performance de 48,50. Independentemente da estrutura de mercado, as organizações 
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aparentam ter melhores performances na dimensão Empregados, seguidas do 

Ambiente e Comunidade, e piores pontuações na dimensão Administração. 

Os resultados obtidos na primeira análise são bastante importantes, por demonstrarem 

que as empresas em mercados mais competitivos, com menor concentração, com 

maior número de organizações e com menores quotas de mercado têm tendência para 

ter melhores performances de responsabilidade social empresarial. Esta conclusão 

reforça as teorias já apresentadas, tanto ao nível da concorrência (Johnson, 1966; 

Fisman et al., 2005; Baron, 2006; Siegel e Vitaliano, 2007 (apenas para os bens de 

experiência); Juščius e Snieška, 2008; Kitzmueller, 2008; Fernández-Kranz e Santaló, 

2010; M’Zali e Declerck, 2012), quanto ao nível das quotas de mercado (Graafland e 

Smid, 2004; Ogola e Dreer, 2012). 

É importante constatar que a grande maioria dos estudos que apresentou os mesmos 

resultados que o presente estudo, admitiu que a maior motivação das organizações em 

se envolver em responsabilidade social empresarial é como meio de diferenciação. 

Ainda assim, Graafland e Smid (2004) e Fisman et al. (2005) afirmaram que há um 

decréscimo do incentivo quando os mercados são altamente competitivos, não 

especificando o quanto. Com efeito, o estudo à entrada de novas empresas em 

mercados monopolistas (Tzavara, 2008) concluiu que a razão pela qual as novas 

empresas optam por estratégias de RSE é obter uma diferenciação da empresa já 

estabelecida. Contrariamente, as empresas em monopólios ou que sejam dominantes 

num mercado não têm necessidade de diferenciação, o que poderá ser uma das 

justificações para os resultados apresentados. Apesar deste estudo não abranger as 

motivações ou incentivos para as organizações se envolverem em RSE, pode afirmar-

se que a literatura aborda maioritariamente as questões da diferenciação, visibilidade 

das organizações, existência de recursos financeiros e pressões externas sofridas pelas 

organizações. 

Relativamente à análise à dimensão organizacional, as análises da correlação de 

Pearson demonstraram relações positivas, moderadas e significativas entre 

responsabilidade social empresarial, a receita e o número de empregados, com valores 

de 0,313 e 0,376, respectivamente. Deste modo, podemos rejeitar a hipótese nula 

considerada anteriormente, “H0 B: A dimensão de uma organização não está 

correlacionada positivamente com a sua performance em responsabilidade social 
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empresarial”, por estar comprovado que existe uma correlação positiva entre as 

variáveis representativas da dimensão e a performance em responsabilidade social 

empresarial. A hipótese alternativa “H1B: A dimensão de uma organização está 

correlacionada positivamente com a sua performance em responsabilidade social 

empresarial” é considerada por falta de evidências estatísticas que defendam a 

hipótese nula. 

Apesar da existência de estudos que contrariam a existência de uma relação entre 

dimensão organizacional e responsabilidade social empresarial (McWilliams e Siegel, 

2001; Orlitzky, 2001; Lepoutre e Heene, 2006; Siegel e Vitaliano, 2007; Baumann-

Pauly et al. 2011), ou que consideram que a mesma é negativa (Howard e Jaffee, 

2012; Bourlakis et al., 2014),  a nossa análise demonstrou que um aumento na receita 

e no número de empregados está associado a um aumento moderado na performance 

em RSE. Além disso não devem ser ignoradas as evidências de outros estudos que 

demonstraram a existência de uma relação positiva entre as duas variáveis (Parket e 

Eilbirt, 1975; Roberts, 1992, Stanwick e Stanwick, 1998; Dyer e Whetten, 2006; 

Reverte, 2008; Vives, 2006; Sweeney, 2007). Numa análise futurapoderia ser 

interessante compreender quais as dimensões de RSE que sofrem maior impacto com 

o aumento da dimensão organizacional, tal como foi efectuado no estudo de Vives 

(2006); este autor concluiu que as PME’s têm maior tendência para se envolver em 

RSE ao nível interno. 

Foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla para se obter estimadores para a 

variável de RSE. O modelo de regressão linear múltipla estimado explica 31,7% da 

variância da performance em RSE e inclui as variáveis número de empregados, 

receita, monopólio e oligopólio. A variável número de empregados apresenta um 

coeficiente positivo, o que significa que quanto maior o número de empregados, 

melhor é a performance em responsabilidade social empresarial, ao passo que as 

variáveis monopólio e oligopólio apresentaram coeficientes negativos, o que implica 

que este tipo de estruturas tem um efeito negativo na performance de RSE. Apesar do 

valor de R quadrado ser baixo, as análises aos histogramas, gráficos de ajustamento à 

normal, coeficiente e a ANOVA revelam que o modelo não é desadequado. Para além 

disso, um R quadrado de 31,7% pode ser justificado pela grande variedade de factores 

que influenciam o envolvimento em responsabilidade social empresarial, o que resulta 
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num modelo bastante complexo de prever. Deste modo, a adição de outras variáveis 

ao modelo poderia implicar uma melhoria no R quadrado do modelo, mas tal não é 

necessariamente verdade, tal como aconteceu com a variável receita. 

Após a análise de outros estudos de RSE que se focaram em apenas uma indústria, foi 

levantada a questão de a indústria também influenciar os resultados no presente 

estudo. De modo a avaliar o impacto da indústria na performance das organizações 

em responsabilidade social empresarial foi realizado o teste t-student nas indústrias de 

transformação (foi a única indústria avaliada devido ao número mínimo de 

observações necessárias). Os resultados desta análise mostraram-nos que a média da 

performance global das organizações inseridas em concorrência monopolística se 

apresentava 4 valores acima das organizações em oligopólios, o que nos leva a 

deduzir que as empresas inseridas nestas estruturas de mercado e na indústria de 

transformação apresentam significativamente melhor performance social do que as 

empresas inseridas em oligopólios na mesma indústria. Esta análise foi importante 

porque demonstra que numa investigação futura pode considerar-se também o estudo 

à indústria em que as organizações estão inseridas, de modo a compreender o impacto 

das mesmas.  

Complementarmente, foi efectuada uma análise à relação entre o número de 

empregados e a dimensão Empregados, com o propósito de compreender se as 

organizações com maior número de empregados estão de algum modo mais 

motivadas em investir na dimensão Empregados. A análise ao coeficiente de 

correlação de Pearson concluiu pro uma correlação de 0.280, positiva, fraca e 

significativa. Dado que o coeficiente é positivo, implica que organizações com mais  

empregados estão associadas a melhores performances na dimensão de empregados, 

no entanto não de uma forma relevante. Uma correlação fraca pode significar que o 

aumento não está necessariamente relacionado com a motivação das organizações, 

mas com outros factores não abrangidos nesta investigação.  

A última análise efectuada consistiu em verificar se as organizações publicaram 

relatórios ou outro tipo de informação acerca do seu envolvimento em RSE e 

averiguar quais os conceitos utilizados pelas mesmas. A investigação demonstrou que 

cerca de 85% da amostra relatou as suas atividades de responsabilidade social, em 

contraste com os 15% que não apresentaram informação relevante ao público. 
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Adicionalmente, do universo das empresas que publicaram as suas atividades de RSE, 

aproximadamente 90% apresentou o conteúdo atualizado (isto é, referente ao ano 

2013 ou 2014).  

Verificou-se também que a terminologiaconceito mais utilizada pelas organizações da 

amostra foi ‘sustentabilidade’, seguida de ‘responsabilidade social empresarial’ e 

‘responsabilidade empresarial’. As restantes organizações utilizam outros termos 

menos comuns, tais como ‘responsabilidade global’. 

Este estudo faz uma contribuição específica para a literatura da responsabilidade 

social empresarial, na medida em que foram abordadas as três estruturas de mercado 

em simultâneo, ao passo que outros estudos na literatura estão limitados à análise das 

estruturas individualmente. Os dados utilizados poderão servir como base para 

investigações futuras. 

8. Conclusão  

A primeira e mais importante conclusão que podemos retirar desta análise é que a 

estrutura de mercado com melhor performance ao nível social é a estrutura de 

concorrência monopolística, seguida dos oligopólios e, por fim, os monopólios. Os 

resultados da nossa análise levam a acreditar que as empresas em mercados com 

maior concorrência, menor concentração, maior número de organizações e com 

menores quotas de mercado têm maior tendência para se envolverem e terem melhor 

performance em responsabilidade social empresarial. De um modo geral, as 

dimensões de responsabilidade social empresarial que apresentaram melhores 

pontuações foram as dimensões Empregados e Ambiente, enquanto que as dimensão 

que apresentaram as piores pontuações foram as dimensões Administração e 

Comunidade. 

A segunda mais importante conclusão retirada é que a dimensão da organização tem 

um impacto positivo e moderado na performance em responsabilidade social, sendo 

que o aumento da receita e/ou do número de empregados promove o aumento da 

performance em responsabilidade social empresarial.  
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Através da estimação de um modelo de regressão linear foi possível compreender que 

a receita não aparenta ser um estimador significativo e que a adição de variáveis ao 

modelo de regressão poderia implicar uma melhoria do mesmo, o que deve ser 

considerado em investigações futuras. De acordo com a nossa análise, a indústria em 

que a empresa se insere aparenta ser uma possível variável explicativa de 

responsabilidade social empresarial. Em adição, o modelo de regressão linear 

demonstrou que o número de empregados tem um impacto positivo na performance 

em responsabilidade social empresarial, enquanto que o monopólio e o oligopólio têm 

um efeito negativo na performance de RSE. 

Foi também analisada a relação entre a dimensão de RSE Empregados e o número de 

empregados, cujo resultado demonstrou existir uma correlação positiva, fraca e 

significativa. Deste modo, verifica-se que o aumento do número de empregados está 

associado a uma ligeira melhoria na performance em responsabilidade social 

empresarial. 

As limitações desta investigação foram em grande parte relacionadas com o índice de 

responsabilidade social empresarial e com a limitação da literatura em determinadas 

áreas. A utilização de um índice de performance de responsabilidade social 

empresarial com histórico teria permitido uma análise temporal à performance das 

empresas. Quanto à literatura, a limitação inclui a relação entre RSE e variáveis como 

a concentração de mercado, número de fornecedores e clientes, natureza do produto, 

entre outros. Adicionalmente, na fase de seleção da amostra, foi realizada uma 

primeira análise com uma amostra que incluía cerca de 600 organizações e verificou-

se não ser possível trabalhar com  tal dimensão, dado que não era visível qualquer 

tendência ou relação entre as variáveis e, por essa razão, a amostra foi reduzida.  
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ANEXO 1 – Lista das organizações e classificação 

Firm	   Country	  
Industry	  Division	  
Designation	  

Market	  
Structure	  

No.	  Of	  
Suppliers
/Market	  

Product	  
Nature	  

Market	  
Barriers	  

Revenue	  
in	  

Billions	  

Market	  
Share	  (based	  
on	  
Revenues)	   HHI	  

HHI	  
info	  

No.	  Of	  
Emplo
yees	  

Luxottica	  Group	   Italy	  
Other	  
Manufacturing	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	  	  	   Few	  

Heterogen
ous	  

Very	  
High	   9.48	   0.950	   0.90	  

(0.95)²
+(0.04
7)²+(0.
003)²	   73400	  

Brisa	  (Auto-‐Estradas	  
Portugal)	   Portugal	  

Warehousing	  and	  
support	  activities	  
for	  transportation	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   0.569	   0.998	   0.99	   	  	   2866	  

Public	  Power	  Corp.	  
SA	   Greece	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	  	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   7.57	   0.990	   	  	   	  	   18970	  

EDF	   France	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	  	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   93.99	   	  	   	  	   	  	  

15494
1	  

CEZ	  AS	  
Czech	  
Republic	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	  	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   12.60	   0.700	   0.579	  

(0.701)
²+(0.29
6)²	  
EPH	  
rev=5.
30B	  	   26647	  

Crown	  Castle	  
International	  Corp.	   USA	  

Telecommunicatio
ns	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   3.34	   	  	   	  	   	  	   1900	  

SBA	  Communications	  
Corporation	   USA	  

Telecommunicatio
ns	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   1.40	   	  	   	  	   	  	   1120	  

United	  Utilities	  plc	  
United	  
Kingdom	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   2.74	   	  	   	  	   	  	   5330	  

Severn	  Trent	  PLC	  
United	  
Kingdom	  

Water	  collection,	  
treatment	  and	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   3.00	   	  	   	  	   	  	   7990	  

Sempra	  Energy	   USA	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   10.73	   	  	   	  	   	  	   17120	  

Eutelsat	  Inc.	   France	  
Radio	  and	  
television	  activites	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   1.68	   	  	   	  	   	  	   790	  

Enterprises	  Products	  
Partners	  L.P	   USA	  

Extraction	  of	  crude	  
petroleum	  and	  
natural	  gas	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   50.63	   	  	   	  	   	  	   6690	  

Companhia	  de	  
Concessoes	  
Rodoviarias	   Brazil	   Civil	  engineering	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   2.92	   0,724	   0.599	   	  	   11990	  

China	  Merchants	  
Holdings	  
International	  Co.	  Ltd.	  

Hong	  
Kong	   Air	  transport	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   1.02	   	  	   	  	   	  	   5880	  

SES	  S.A.	  
Luxembo
urg	  

Programming	  and	  
broadcasting	  
activities	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   2.41	   	  	   	  	   	  	   1237	  

Abertis	  
Infraestruturas	   Spain	   Civil	  engineering	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   5.98	   0.991	   0.990	   	  	   17120	  

Atlantia	   Italy	   Air	  transport	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   5.90	   0.770	   0,644	   	  	   14800	  

Sydney	  Airport	   Australia	   Air	  transport	   Monopoly	   One	   Unique	  
Very	  
High	   1.08	   	  	   	  	   	  	  

28370
0	  

Airports	  of	  Thailand	  
PCL	   Thailand	   Air	  transport	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   1.19	   	  	   	  	   	  	   3997	  

Hong	  Kong	  &	  China	  
Gas	  Company	  Limited	  

Hong	  
Kong	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   3.99	   	  	   	  	   	  	   1970	  

Tokyo	  Gas	  Company	  
Limited	   Japan	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   2.10	   	  	   	  	   	  	   17080	  

Spectra	  Energy	  
Corporation	   USA	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   5.81	   	  	   	  	   	  	   5800	  

Gas	  Natural	  SDG	  SA	   Spain	  

Extraction	  of	  crude	  
petroleum	  and	  
natural	  gas	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   33.27	   	  	   	  	   	  	   15170	  

Kinder	  Morgan,	  Inc	   USA	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   15.61	   	  	   	  	   	  	   11080	  
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supply	   Firm	  

TRANSCANADA	  
CORPORATION	   Canada	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   8.79	   	  	   	  	   	  	   5550	  

American	  Tower	  
Corporation	   USA	  

Telecommunicatio
ns	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   3.77	   	  	   	  	   	  	   2720	  

The	  Williams	  
Companies,	  Inc.	   USA	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   6.71	   	  	   	  	   	  	   4910	  

National	  Grid	  plc	  
United	  
Kingdom	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Monopoly	   One	   Unique	  

Very	  
High	   23.86	   	  	   	  	   	  	   23910	  

Sirius	  Satellite	  Radio	  
Inc.	   USA	  

Programming	  and	  
broadcasting	  
activities	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Few	  

Homogene
ous	  

Very	  
High	   3.99	   0.781	   0.809	   	  	   2195	  

Wal-‐Mart	  Stores,	  Inc.	   USA	  

Retail	  trade,	  
except	  of	  motor	  
vehicles	  and	  
motorcycles	  

Oligopoly	  
-‐	  
Dominant	  
Firm	   Many	  

Differentiat
ed	  

High	  -‐	  
Strategic	  
Barriers	   480.48	   0.820	   0.690	  

0.667²
+0.047
7²+0.1
46²+0.
100²+0
.0242²
+0.014
4²	  	  

22000
00	  

Abbott	  Laboratories	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   21.82	   0.046	  

HHI=	  
0.09	  	  

Cr4=0.
444	   69000	  

Eli	  Lilly	  and	  Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   21.20	   0.045	   	  	   	  	   39240	  

Merck	  &	  Co.,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   43.55	   0.092	   	  	   	  	   76000	  

Merck	  Kgaa	  AG	   Germany	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   11.02	   0.023	   	  	   	  	   38270	  

Novartis	  AG	  
Switzerla
nd	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   57.05	   0.120	   	  	   	  	  

13500
0	  

Pfizer	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   50.33	   0.110	   	  	   	  	   77700	  

Bristol-‐Myers	  Squibb	  
Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   16.21	   0.034	   	  	   	  	   28000	  

Bayer	  AG	   Germany	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   52.45	   0.110	   	  	   	  	  

11549
0	  

Roche	  Holdings	  
Limited	  

Switzerla
nd	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   49.81	   0.104	   	  	   	  	   81770	  

Teva	  Pharmaceuticals	   Israel	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   20.40	   0.043	   	  	   	  	   44950	  

Sanofi-‐Aventis	  U.S.	  
LLC	   USA	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   42.73	   0.090	   	  	   	  	  

11213
0	  
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pharmaceutical	  
preparations	  

AstraZeneca	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   25.97	   0.055	   	  	   	  	   51500	  

BTG	  plc	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   0.47	   0.0001	   	  	   	  	   776	  

Glaxo Smith Kline 
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   39.97	   0.084	   	  	   	  	   99820	  

Hikma	  
Pharmaceuticals	  PLC	  

United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   0.919	   0.002	   	  	   	  	   7070	  

Reckitt	  Benckiser	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   15.66	   0.033	   	  	   	  	   37100	  

Shire	  US	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
basic	  
pharmaceutical	  
products	  and	  
pharmaceutical	  
preparations	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   High	   5.35	   0.011	   	  	   	  	   5340	  

Estee	  Lauder	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   10.97	   0.021	  

HHI=0.
089	   	  	   42400	  

Revlon,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.78	   0.003	   	  	   	  	   6900	  

Compagnie	  
FinanciÌ¬re	  
Richemont	  SA	  

Switzerla
nd	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   12.84	   0.025	   	  	   	  	   29100	  

Oriflame	  Cosmetics	  
SA	   Sweden	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.68	   0.003	   	  	   	  	   7380	  

Salvatore	  Ferragamo	  
Italia	  S.p.A.	   Italy	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.64	   0.003	   	  	   	  	   3650	  

Beiersdorf	   Germany	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   7.96	   0.016	   	  	   	  	   16840	  

Pandora	  A/S	   Denmark	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.77	   0.003	   	  	   	  	   8800	  

HYPERMARCAS	  SA	   Brazil	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.93	   0.004	   	  	   	  	   12570	  

Natura	  Cosmeticos	  
S.A.	   Brazil	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   3.19	   0.006	   	  	   	  	   6260	  

GODREJ	  CONSUMER	  
PRODUCTS	  LTD.	   India	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.28	   0.002	   	  	   	  	   1200	  

MARICO	  LTD.	   India	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   0.83	   0.002	   	  	   	  	   1940	  

The	  Clorox	  Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   5.59	   0.011	   	  	   	  	   8200	  

Kimberly-‐Clark	  
Corporation	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   21.19	   0.041	   	  	   	  	   57000	  

Procter	  &	  Gamble	  
Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti Many	  

Differentiat
ed	   None	   83.06	   0.162	   	  	   	  	  

11800
0	  
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on	  

Unilever	  PLC	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   62.42	   0.122	   	  	   	  	  

17438
0	  

Colgate-‐Palmolive	  
Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   17.44	   0.034	   	  	   	  	   37400	  

Avon	  Products,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   9.36	   0.018	   	  	   	  	   36700	  

Johnson	  &	  Johnson	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   73.54	   0.144	   	  	   	  	  

12810
0	  

Kose	  Corporation	   Japan	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   1.81	   0.003	   	  	   	  	   5490	  

Shiseido	  Company	  
Limited	   Japan	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   7.23	   0.014	   	  	   	  	   33050	  

KAO	  CORP	   Japan	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   12.81	   0.025	   	  	   	  	   33050	  

L'Oreal	   France	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   28.41	   0.056	   	  	   	  	   77450	  

LVMH	   France	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   29.39	   0.057	   	  	   	  	   93820	  

HENKEL	  KGAA	   Germany	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   20.83	   0.041	   	  	   	  	   47350	  

Limited	  Brands,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   10.90	   0.021	   	  	   	  	   20800	  

Amorepacific	  
Corporation	  

South	  
Korea	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   39.66	   0.078	   	  	   	  	   196	  

LG	  Household	  &	  
Health	  Care,	  Ltd.	  

South	  
Korea	  

Manufacture	  of	  
chemicals	  and	  
chemical	  products	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	   None	   41.92	   0.082	   	  	   	  	   3900	  

RYANAIR	  HOLDINGS	  
PLC	   Ireland	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

6.58	  

0.040	  
HHI=	  
0.150	  

Cr4=0.
727	   8990	  

Deutsche	  Lufthansa	  
AG	   Germany	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

38.09	  

0.233	   	  	   	  	  
11792

0	  

Air	  France	  -‐	  KLM	   France	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

32.18	  

0.197	   	  	   	  	   94190	  

EasyJet	  plc	  
United	  
Kingdom	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

7.09	  

0.043	   	  	   	  	   8340	  

International	  
Consolidated	  Airlines	  
Group	  S.	  A.	  

United	  
Kingdom	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

24.31	  

0.148	   	  	   	  	   60090	  

NORWEGIAN	  AIR	  
SHUTTLE	  ASA	   Norway	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

2.67	  

0.016	   	  	   	  	   3510	  

SAS	  AB	   Sweden	   Air	  transport	  

Monopoli
stic	  
Competiti
on	   Many	  

Differentiat
ed	  

Medium
/High	  

5.24	  

0.032	   	  	   	  	   12290	  

Beam	  Inc.	   USA	  
Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   0.28	   0.002	  

HHI=0.
294	  

Cr4=0.
957	   3300	  

The	  Coca-‐Cola	  
Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   46.22	   0.271	   	  	   	  	  

13060
0	  

Dr	  Pepper	  Snapple	  
Group	   USA	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   6.00	   0.035	   	  	   	  	   19000	  

Hansen	  Natural	  
Corporation	  	   USA	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   2.25	   0.013	   	  	   	  	   2013	  

Molson	  Coors	  
Brewing	  Company	   USA	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   4.21	   0.025	   	  	   	  	   15250	  

National	  Beverage	  
Corp.	   USA	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   0.64	   0.004	   	  	   	  	   1200	  
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PepsiCo,	  Inc.	   USA	  
Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   66.42	   0.389	   	  	   	  	  

27400
0	  

Anheuser-‐Busch	  
InBev	  NV	   Belgium	  

Manufacture	  of	  
beverages	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   44.66	   0.262	   	  	   	  	  

15459
0	  

Bank	  of	  America	  
Corporation	   USA	  

Financial	  service	  
activities,	  except	  
insurance	  and	  
pension	  funding	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   98.99	   0.270	  

HHI=0.
250	   	  	  

24200
0	  

JP	  Morgan	  Chase	  &	  
Co.	   USA	  

Financial	  service	  
activities,	  except	  
insurance	  and	  
pension	  funding	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   107.33	   0.290	   	  	   	  	  

25119
6	  

Wells	  Fargo	  &	  Co.	   USA	  

Financial	  service	  
activities,	  except	  
insurance	  and	  
pension	  funding	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   89.37	   0.240	   	  	   	  	  

26490
0	  

American	  
International	  Group,	  
Inc.	   USA	  

Financial	  service	  
activities,	  except	  
insurance	  and	  
pension	  funding	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   68.15	   0.187	   	  	   	  	   64000	  

Blackberry	   Canada	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   43.46	   0.066	  

HHI=0.
209	  

Cr4=0.
727	   26891	  

Motorola,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   7.81	   0.012	   	  	   	  	   20000	  

Apple	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   170.87	   0.256	   	  	   	  	   80300	  

Dell,	  Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   14.51	   0.022	   	  	   	  	  

11130
0	  

Nokia	  Corporation	   Finland	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   15.55	   0.024	   	  	   	  	   56600	  

Samsung	  Electro-‐
Mechanics	  Co.,	  Ltd.	  

South	  
Korea	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   7.19	   0.011	   	  	   	  	   11460	  

Samsung	  Electronics	  
Company	  Limited	  

South	  
Korea	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   217.51	   0.329	   	  	   	  	   98300	  

LG	  Electronics	  Inc.	  
South	  
Korea	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   56.67	   0.086	   	  	   	  	   37680	  

Lenovo	  Group	  Ltd.	  
Hong	  
Kong	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   40.31	   0.061	   	  	   	  	   54000	  

Microsoft	  
Corporation	   USA	  

Manufacture	  of	  
computer,	  
electronic	  and	  
optical	  products	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   86.83	   0.134	   	  	   	  	  

12800
0	  

Endesa	  SA	   Spain	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   27.83	   0.394	  

HHI=0.
511	   	  	   22995	  

Iberdrola	  SA	   Spain	  

Electricity,	  gas,	  
steam	  and	  air	  
conditioning	  
supply	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   42.45	   0.601	   	  	   	  	   28200	  

Google,	  Inc.	   USA	  
Publishing	  
activities	   Oligopoly	  	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   63.13	   0.757	  

HHI=0.
593	   	  	   47760	  

Yahoo!	  Inc.	   USA	  
Publishing	  
activities	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   4.68	   0.056	   	  	   	  	   12200	  

Facebook	   USA	  
Publishing	  
activities	   Oligopoly	   Few	  

Differentiat
ed	   High	   10.01	   0.120	   	  	   	  	   7190	  

Tate	  &	  Lyle	  PLC	  
United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
food	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   5.29	  

0.550	   HHI=0.
505	   	  	   4470	  

Associated	  British	  
Foods	  PLC	  

United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
food	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   4.33	   0.450	   	  	   	  	  

11265
0	  

British	  American	  
Tobacco	  PLC	  

United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   23.54	   0.190	  

HHI=0.
270	   	  	   89920	  

Imperial	  Tobacco	  
Group	  Ltd	  

United	  
Kingdom	  

Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   44.85	   0.370	   	  	   	  	   35300	  

Philip	  Morris	  
International	  Inc	   USA	  

Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   30.43	   0.250	   	  	   	  	   91100	  

Japan	  Tobacco	  Inc	   Japan	  
Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   22.05	   0.180	   	  	   	  	   51560	  

Lorillard,	  Inc.	   USA	  
Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   6.95	   0.160	  

HHI=0.
390	   	  	   2900	  

Reynolds	  American	  
Inc.	   USA	  

Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   8.24	   0.190	   	  	   	  	   5200	  

Altria	  Group,	  Inc.	   USA	  
Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   24.41	   0.570	   	  	   	  	   9000	  
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Universal	  
Corporation	   USA	  

Manufacture	  of	  
tobacco	  products	   Oligopoly	   Few	  

Homogene
ous	   High	   2.46	   0.060	   	  	   	  	   26000	  

	  	   	  	  

Total	  Companies	   118	  
Monopolies	  and	  
Dominant	  Firm	   30	  
Oligopolies	  	   37	  
Monopolistic	  
Competition	   51	  
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ANEXO 2 – Classificação da concorrência e cálculo do HHI  

 
Additional data                  

                  
Monopolies and Dominant 
Firms                 

                  

Company Name Country 
Market 
Structure 

Revenue in 
Billions USD Market 

Share HHI  
HHI 
info 

Total Revenue 
in Billions 
USD Additional info 

                  

Abertis Infraestruturas Spain 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

5.98 
0.991       

Natural Monopoly 
- NMX  

Ferrovial Spain 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

0.01057 
          

                  

Brisa (Auto-Estradas 
Portugal) Portugal 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 0.569 0.998 0.99       

Estradas de Portugal     0.0012 0.002         

                  

Wal-Mart Stores, Inc. USA 
Dominant 
Firm 480.48 0.667 0.479        

Target Corporation USA   72.60B           

Sears Holdings Corporation USA   36.19B           

                  

Atlantia Italy 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

5.90 
0.770 0,644     

Natural Monopoly 
- NMX  

ASTM SPA Italy 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

1.73 
0.226         

                  

Companhia de Concessoes 
Rodoviarias Brazil 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

2.92 
0,724 0.5987     

Natural Monopoly 
- NMX  

EcoRodovias Brazil 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

1.1 
0.273 0.5988       

Arteris Brazil 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

0.0145 
0.0036 0.5989       

                  

CEZ AS 
Czech 
Republic 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm  

12.60 
0.701 0.579 

(0.701)
²+(0.2
96)²  

  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-320_en.htm 

EPH 
Czech 
Republic Oligopoly 

5.30 

0.296     

 EPH operates in many other markets 
of central Europe so its in this case 
the Market Share is redudant. CEZ AS 
has bigger Market Share. 

                  

Sirius Satellite Radio Inc. USA 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm 

3.99 
0.781 0.8094    5.109   

Pandora Media USA Oligopoly 0.79978 0.157         

Slacker Media USA Oligopoly 0.319 0.062         

                  

Luxottica Group Italy 

Oligopoly - 
Dominant 
Firm   9.48 0.95 0.905 

(0.95)²
+(0.04
7)²+(0.
003)²     

De Rigo   Oligopoly 0.476 0.047         

Safilo   Oligopoly 0.00145 0.003         

                  

EDF France   93.99 
  

  
GDF Suez is the main competitor 
 See Link:  
http://shareholders-and-
investors.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Fina
nce/Publications/Annee/2013/2013-11-21_Facts-
and-figures_2012.pdf             
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Oligopolies                 

                  

Company Name Country 
Market 
Structure 

Revenue in 
Billions USD Market 

Share HHI  
HHI 
info 

Total Revenue 
in Billions 
USD Additional info 

                  

Google, Inc. USA Oligopoly  63.13 0.757 0.593   83.32 

 
http://www.tanner
helland.com/4993/
microsoft-money-
updated-2013/ 

Yahoo! Inc. USA Oligopoly 4.68 0.056         

Bing Microsoft USA Oligopoly 3.2 0.038         

AOL USA Oligopoly 2.3 0.028         

Facebook USA Oligopoly 10.01 0.120       7.19k emp 

                  

Beam Inc. USA Oligopoly 0.28 0.0016 0.294 
Cr4=0.
957 170.68   

The Coca-Cola Company USA Oligopoly 46.22 0.271         

Dr Pepper Snapple Group USA Oligopoly 6.00 0.035         
Hansen Natural Corporation 
MUDOU DE NOME P 
MONSTER BEVERAGE 
CORPORATION  USA Oligopoly 2.25 0.013         
Molson Coors Brewing 
Company USA Oligopoly 4.21 0.025         

National Beverage Corp. USA Oligopoly 0.64 0.0037         

PepsiCo, Inc. USA Oligopoly 66.42 0.389         

Anheuser-Busch InBev NV Belgium Oligopoly 44.66 0.262         

Cadbury Schweeps                 

                  

Endesa SA Spain Oligopoly 27.83 0.392 0.511   70.981 

http://informeanua
lendesa.com/index
-en.php#informes 
value for PT and 
SP 

Iberdrola SA Spain Oligopoly 42.45 0.598   

  
  

https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/en/doc/I
A_CuentasAnualesConsolidadas2013.pdf 

Union Fenosa Spain Oligopoly 0.323 0.005         

EDP Renovaveis Spain Oligopoly 

0.378 

0.005   

  
  

http://www.edp.pt/pt/investidores/DiaInvestidor/In
vestor%20Day%202012/5.%20MSA%20-
%20Our%20Customers%20in%20Portugal%20and
%20Spain.pdf 

                  

Tate & Lyle PLC 
United 
Kingdom Oligopoly 5.29 0.55 0.505   9.62   

Associated British Foods 
PLC 

United 
Kingdom Oligopoly 4.33 0.45     

  
Owns British Sugar plc (Revenue only 
for sugar) 

                  
British American Tobacco 
PLC 

United 
Kingdom Oligopoly 23.54 0.19 0.27   120.87 

World except 
China and US 

Imperial Tobacco Group Ltd 
United 
Kingdom Oligopoly 44.85 0.37       

World except 
China and US 

Philip Morris International 
Inc USA Oligopoly 30.43 0.25       

World except 
China and US 

Japan Tobacco Inc Japan Oligopoly 22.05 0.18       
World except 
China and US 

                  

Lorillard, Inc. USA Oligopoly 6.95 0.16 0.39   42.6 only usa 

Reynolds American Inc. USA Oligopoly 8.24 0.19       only usa 

Altria Group, Inc. USA Oligopoly 24.41 0.57       only usa 

Universal Corporation USA Oligopoly 2.46 0.06       only usa 

                  
  
 
 
     

  

          

Monopolistic Competition                 

                  

Company Name Country 
Market 
Structure 

Revenue in 
Billions USD Market 

Share HHI  
HHI 
info 

Total Revenue 
in Billions 
USD Additional info 

                  

Wal-Mart Case     
  

        

HHI=0.667²+0.04
77²+0.146²+0.100²
+0.0242²+0.0144²   
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Tyson Foods, Inc. USA 

Monopolisti
c 
Competition 

34.38B 
0.04 0.39   801.94 

With Wal-Mart as 
dominant 

Costco Wholesale 
Corporation USA 

Monopolisti
c 
Competition 

105.16B 
0.13       

With Wal-Mart as 
dominant 

KONINKLIJKE AHOLD 
NV 

Netherlan
ds 

Monopolisti
c 
Competition 

43.44B 
0.05       

With Wal-Mart as 
dominant 

Dollar General Corporation USA 

Monopolisti
c 
competition 

17.50B 
0.02       

With Wal-Mart as 
dominant 

Family Dollar Stores, Inc. USA 

Monopolisti
c 
competition 

10.39B 
0.01       

With Wal-Mart as 
dominant 

BJ's Wholesale . USA 

Monopolisti
c 
Competition 

1.8B 
0.002       

With Wal-Mart as 
dominant 

Target Corporation USA 

Monopolisti
c 
Competition 

72.60B 
0.09       

With Wal-Mart as 
dominant 

Sears Holdings Corporation USA 

Monopolisti
c 
Competition 

36.19B 

0.04   

  
  

https://www.inkling.com/read/managerial-
economics/chapter-8/monopolistic-competition 

Wal-Mart Stores, Inc. USA 

Monopolisti
c 
Competition 480.48 0.60     2200000 

 
                  

                  

RYANAIR HOLDINGS 
PLC Ireland 

Monopolisti
c 
Competition 

6.58 
0.040 0.15 

Cr4=0.
727 163.69   

Deutsche Lufthansa AG Germany 

Monopolisti
c 
Competition 

38.09 
0.233         

Air France - KLM France 

Monopolisti
c 
Competition 

32.18 
0.197         

EasyJet plc 
United 
Kingdom 

Monopolisti
c 
Competition 

7.09 
0.043         

International Consolidated 
Airlines Group S. A. 

United 
Kingdom 

Monopolisti
c 
Competition 

24.31 
0.148         

NORWEGIAN AIR 
SHUTTLE ASA Norway 

Monopolisti
c 
Competition 

2.67 
0.016         

SAS AB Sweden 

Monopolisti
c 
Competition 

5.24 
0.032         

ALITALIA Italy 

Monopolisti
c 
Competition 

1.34 
0.008       

Doesn't belong to 
the sample 

TUI Airlines 
United 
Kingdom 

Monopolisti
c 
Competition 

24.46 
0.149       

Doesn't belong to 
the sample 

Air berlin Group Germany 

Monopolisti
c 
Competition 

5.26 
0.032       

Doesn't belong to 
the sample 

SAS Group 

Sweeden, 
Norway 
and 
Denmark 

Monopolisti
c 
Competition 

5.24 

0.032       
Doesn't belong to 
the sample 

TAP Portugal 

Monopolisti
c 
Competition 

0.0013 
0.000008       

Doesn't belong to 
the sample 

Finnair Finland 

Monopolisti
c 
Competition 

2.93 
0.018       

Doesn't belong to 
the sample 

Turkish Airlines Turkey 

Monopolisti
c 
Competition 

8.30 
0.051       

Doesn't belong to 
the sample 
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ANEXO 3 – Classificação das actividades económicas por indústria 
Empresa 
 

 

 

Secção de 
indústria 

Divisão de 
indústria 

Designação da divisão da indústria 

Luxottica Group C 32 Outras indústrias transformadoras 
Brisa (Auto-Estradas Portugal) H 51 Transportes aéreos 
Public Power Corp. SA D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
EDF D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
CEZ AS D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Crown Castle International Corp. J 61 Telecomunicações 
SBA Communications 
Corporation 

J 61 
Telecomunicações 

United Utilities plc D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Severn Trent PLC E 36 Captação, tratamento e distribuição de água 
Sempra Energy D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Eutelsat Inc. J 60 Actividades de rádio e televisão 
Enterprises Products Partners 
L.P 

B 6 
Extracção de petróleo bruto e gás natural 

Companhia de Concessoes 
Rodoviarias 

F 42 
Engenharia civil 

China Merchants Holdings 
International Co. Ltd. 

H 52 
Transportes aéreos 

SES S.A. J 60 Actividades de rádio e televisão 
Abertis Infraestruturas F 42 Engenharia civil 

 Atlantia H 52 Transportes aéreos 
 Sydney Airport H 52 Transportes aéreos 
 Airports of Thailand PCL H 52 Transportes aéreos 
 Hong Kong & China Gas 

Company Limited 
D 35 

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Tokyo Gas Company Limited D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Spectra Energy Corporation D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Gas Natural SDG SA B 6 Extracção de petróleo bruto e gás natural 
Kinder Morgan, Inc B 6 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
TRANSCANADA 
CORPORATION 

B 6 
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

American Tower Corporation J 61 Telecomunicações 
The Williams Companies, Inc. D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
National Grid plc D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Sirius Satellite Radio Inc. J 60 Actividades de rádio e televisão 
Wal-Mart Stores, Inc. G 47 Comércio a retalho 
Abbott Laboratories C 21 Fabricação de produtos farmacêuticos 
Eli Lilly and Company C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Merck & Co., Inc. C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Merck Kgaa AG C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Novartis AG C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Pfizer Inc. C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Bristol-Myers Squibb Company C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Bayer AG C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Roche Holdings Limited C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Teva Pharmaceuticals C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Sanofi-Aventis U.S. LLC C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
AstraZeneca C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
BTG plc C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Glaxo Smith Kline C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Hikma Pharmaceuticals PLC C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Reckitt Benckiser C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Shire US C 21 Fabricação de produtos farmaceuticos 
Estee Lauder Inc. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 

ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 
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Revlon, Inc. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Compagnie FinanciÌ¬re 
Richemont SA 

C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Oriflame Cosmetics SA C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Beiersdorf C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Pandora A/S C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

HYPERMARCAS SA C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Natura Cosmeticos S.A. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

GODREJ CONSUMER 
PRODUCTS LTD. 

C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

MARICO LTD. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

The Clorox Company C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Kimberly-Clark Corporation C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Procter & Gamble Company C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Unilever PLC C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Colgate-Palmolive Company C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Avon Products, Inc. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Johnson & Johnson C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Kose Corporation C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Shiseido Company Limited C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

KAO CORP C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

L'Oreal C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

LVMH C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

HENKEL KGAA C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Limited Brands, Inc. C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

Amorepacific Corporation C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

LG Household & Health Care, 
Ltd. 

C 20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas 
ou artificais, excepto produtos farmacêuticos 

RYANAIR HOLDINGS PLC H 51 Transportes aéreos 
Deutsche Lufthansa AG H 51 Transportes aéreos 

 Air France - KLM H 51 Transportes aéreos 
 EasyJet plc H 51 Transportes aéreos 
 International Consolidated 

Airlines Group S. A. 
H 51 

Transportes aéreos 
 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 

ASA 
H 51 

Transportes aéreos 
 SAS AB H 51 Transportes aéreos 
 Beam Inc. C 11 Indústria das bebidas 

The Coca-Cola Company C 11 Indústria das bebidas 
Dr Pepper Snapple Group C 11 Indústria das bebidas 
Hansen Natural Corporation  C 11 Indústria das bebidas 
Molson Coors Brewing Company C 11 Indústria das bebidas 
National Beverage Corp. C 11 Indústria das bebidas 
PepsiCo, Inc. C 11 Indústria das bebidas 
Anheuser-Busch InBev NV C 11 Indústria das bebidas 
Bank of America Corporation K 64 Actividades financeiras e de seguros 
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JP Morgan Chase & Co. K 64 Actividades financeiras e de seguros 
Wells Fargo & Co. K 64 Actividades financeiras e de seguros 
American International Group, 
Inc. 

K 64 
Actividades financeiras e de seguros 

Blackberry C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Motorola, Inc. C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Apple Inc. C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Dell, Inc. C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Nokia Corporation C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Samsung Electro-Mechanics Co., 
Ltd. 

C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Samsung Electronics Company 
Limited 

C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

LG Electronics Inc. C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Lenovo Group Ltd. C 26 Fabricação de equipamentos informáticos, equiamento 
para comunicações, opticos e eléctrico 

Microsoft Corporation C 26 Actividades de informação e de comunicação 
Endesa SA D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Iberdrola SA D 35 Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
Google, Inc. J 58 Actividades de informação e de comunicação 
Yahoo! Inc. J 58 Actividades de informação e de comunicação 
Facebook J 58 Actividades de informação e de comunicação 
Tate & Lyle PLC C 10 Indústria Alimentar 
Associated British Foods PLC C 10 Indústria Alimentar 
British American Tobacco PLC C 12 Indústria do Tabaco 
Imperial Tobacco Group Ltd C 12 Indústria do Tabaco 
Philip Morris International Inc C 12 Indústria do Tabaco 
Japan Tobacco Inc C 12 Indústria do Tabaco 
Lorillard, Inc. C 12 Indústria do Tabaco 
Reynolds American Inc. C 12 Indústria do Tabaco 
Altria Group, Inc. C 12 Indústria do Tabaco 
Universal Corporation C 12 Indústria do Tabaco 
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ANEXO 4a – Resultados da análise no SPSS à responsabilidade social 

empresarial e estruturas de mercado 
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ANEXO 4b – Resultados da análise no SPSS às dimensões de 

responsabilidade social empresarial e estruturas de mercado 
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ANEXO 5a – Resultados da análise no SPSS à responsabilidade Social 

empresarial e dimensão organizacional 
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ANEXO 6 – Resultados da análise no SPSS aos estimadores de 

responsabilidade social empresarial 
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ANEXO 7 – Resultados da análise no SPSS à responsabilidade social 

empresarial e a indústria de transformação 
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ANEXO 8 – Análise aos relatórios e comunicação das atividades de 

responsabilidade social empresarial 
        Designation used:   

Company name Report? 
Yes/No 

Information Year Sustainability CS
R 

Other designation 

Luxottica Group No           

Brisa (Auto-Estradas Portugal) Yes   NA X     

Public Power Corp. SA Yes   NA   X   

EDF Yes   2013 X     

CEZ AS Yes   2010/
2011 

  X   

Crown Castle International Corp. No     - -   

SBA Communications Corporation No     - -   

United Utilities plc Yes   2014   X   

Severn Trent PLC Yes   2005   X   

Sempra Energy Yes   2013   X   

Eutelsat Inc. Yes   2014 X     

Enterprises Products Partners L.P No     - -   

Companhia de Concessoes 
Rodoviarias 

Yes   2011 - -   

China Merchants Holdings 
International Co. Ltd. 

No     - -   

SES S.A. No       X   

Abertis Infraestruturas Yes   2013   X   

Atlantia Yes   2013 X     

Sydney Airport Yes   NA       

Airports of Thailand PCL Yes   2013       

Hong Kong & China Gas Company 
Limited 

Yes   2013 X     

Tokyo Gas Company Limited Yes   2014   X   

Spectra Energy Corporation Yes   2014 X     

Gas Natural SDG SA Yes   2013   X   

Kinder Morgan, Inc Yes   2014       

TRANSCANADA CORPORATION Yes   2013 X     

American Tower Corporation Yes   2014   X   

The Williams Companies, Inc. Yes   2014   X   

National Grid plc Yes   2014   X   

Sirius Satellite Radio Inc. No           

Wal-Mart Stores, Inc. Yes   2014     Global responsibility 
report 

Abbott Laboratories Yes   2013     Global citizenship 
report 

Eli Lilly and Company Yes   2013   X   

Merck & Co., Inc. Yes   2013   X   

Merck Kgaa AG Yes   2009     Responsible 
corporate governance 

Novartis AG Yes   2013   X   

Pfizer Inc. Yes   2013   X   

Bristol-Myers Squibb Company Yes   2014   X   

Bayer AG Yes   2013 X     

Roche Holdings Limited No   2013/
2014 

X     
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Teva Pharmaceuticals Yes   2013   X   

Sanofi-Aventis U.S. LLC No Data on website         

AstraZeneca Yes   2013     Responsibility 

BTG plc Yes   2009   X   

Glaxo Smith Kline Yes   2013   X   

Hikma Pharmaceuticals PLC Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Reckitt Benckiser Yes   2013 X     

Shire US Yes   2003   X   

Estee Lauder Inc. Yes   2014     Corporate 
responsibility 

Revlon, Inc. Yes   2013 
- 
2014 

  X   

Compagnie FinanciÌ¬re Richemont 
SA 

Yes   2014   X   

Oriflame Cosmetics SA Yes   2010-
2011 

  X   

Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. No           

Beiersdorf Yes Data on website NA X     

Pandora A/S Yes   2013   X   

HYPERMARCAS SA Yes Data on annual report 2010   X   

Natura Cosmeticos S.A. Yes   2014     Corporate reporting 

GODREJ CONSUMER PRODUCTS 
LTD. 

Yes   2014   X   

MARICO LTD. Yes   2014 X     

The Clorox Company Yes   2014     Corporate 
responsibility 

Kimberly-Clark Corporation Yes   2013 X     

Procter & Gamble Company Yes   2014 X     

Unilever PLC Yes  Has a sustainability plan 2012 X     

Colgate-Palmolive Company Yes   2013 X     

Avon Products, Inc. Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Johnson & Johnson Yes   2013 X   Citizenship & 
sustainability  

Kose Corporation No Data on website         

Shiseido Company Limited Yes   2014 X X   

KAO CORP Yes   2014 X     

L'Oreal Yes   2013 X   Sustainable 
development report 

LVMH Yes Data on environmental 
report and sustainability 
report 

2013 X     

HENKEL KGAA Yes   2013 X     

Limited Brands, Inc. Yes  Data on website NA     Responsibility 

Amorepacific Corporation Yes   2013 X     

LG Household & Health Care, Ltd. Yes   2013   X   

RYANAIR HOLDINGS PLC No           

Deutsche Lufthansa AG Yes   2014 X     

Air France - KLM Yes   2013   X   

EasyJet plc Yes   2014     Corporate 
responsibility 

International Consolidated Airlines 
Group S. A. 

Yes   2013     Corporate 
responsibility 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Yes   2013   X   

SAS AB No           
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Beam Inc. Yes Data on website NA       

The Coca-Cola Company Yes   2014 X     

Dr Pepper Snapple Group Yes   2011   X   

Hansen Natural Corporation MUDOU 
DE NOME P MONSTER 
BEVERAGE CORPORATION  

Yes   2014 X X   

Molson Coors Brewing Company Yes   2014 X     

National Beverage Corp. No           

PepsiCo, Inc. Yes   2013 X     

Anheuser-Busch InBev NV Yes   2013     Global citizenship 
report 

Bank of America Corporation Yes   2013   X   

JP Morgan Chase & Co. Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Wells Fargo & Co. Yes   2013   X   

American International Group, Inc. No           

Blackberry Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Motorola, Inc. Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Apple Inc. Yes   2014     Environmental 
responsibility 

Dell, Inc. Yes   2014   X   

Nokia Corporation Yes   2013     People and planet 
report 

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Yes   2014 X     

Samsung Electronics Company 
Limited 

Yes   2013 X     

LG Electronics Inc. Yes   2013/
2014 

X     

Lenovo Group Ltd. Yes   2013/
2014 

X     

Microsoft Corporation Yes   2014   X   

Endesa SA Yes   2013 X     

Iberdrola SA Yes   2013 X     

Google, Inc. No           

Yahoo! Inc. No           

Facebook Yes   2014 X     

Tate & Lyle PLC Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Associated British Foods PLC Yes   2013     Corporate 
responsibility 

British American Tobacco PLC Yes   2014 X     

Imperial Tobacco Group Ltd Yes   2014     Corporate 
responsibility 

Philip Morris International Inc Yes   NA     Individual reports for 
each dimension 

Japan Tobacco Inc Yes   2013 X X   

Lorillard, Inc. No           

Reynolds American Inc. Yes Data on website 2013 X     

Altria Group, Inc. Yes   2013     Corporate 
responsibility 

Universal Corporation Yes   2014 X     

  Total   40 42  

Yes 100      

No 18      

Year 2014 35 
compani
es 

     

Year 2013 52 
compani
es 

     



 

 
98 

Other years 31 
compani
es 

     

Last research 31st January 2014       

 


