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Resumo 

 

O conceito de responsabilidade social tem ganho cada vez mais relevância junto das 

empresas e da sociedade. Este conceito, de uma forma sucinta, traduz-se numa postura 

ativa das empresas a fim de reduzirem os seus impactos negativos na sociedade e 

contribuírem para a sua melhoria. Além disto, é parte da componente estratégica das 

organizações o exercício e divulgação dessas práticas aos seus stakeholders. 

São muitos os estudos realizados neste âmbito, pelo que o presente trabalho se 

diferencia dos restantes focando-se apenas na terra, ou seja, nas práticas de 

responsabilidade social que as empresas praticam relativamente aos fatores social e 

ambiental da terra. 

O presente estudo tem enfoque no setor alimentar e tem como objetivo compreender 

como se posicionam as empresas deste setor tendo em conta as suas práticas de 

responsabilidade social relativamente à terra. Trata-se de um estudo exploratório onde 

foram analisadas as quarenta e seis maiores empresas do setor (definidas através do índice 

da Forbes Global 2000), através das páginas online e dos seus relatórios de 

sustentabilidade. Para recolha dos dados foi utilizada a framework de um estudo realizado 

pela Oxfam chamado Behind the Brands.  

Através da análise estatística foram estudadas três características das empresas: o 

tamanho, a posição da empresa na cadeia logística e ainda a sua orientação para o 

stakeholder.  A finalidade da análise passa por compreender se existe alguma relação 

entre as três variáveis e a extensão de informação partilhada pelas empresas sobre 

responsabilidade social relativamente a aspetos relacionados com a terra nas suas páginas 

online e relatórios de sustentabilidade. 

A investigação sugere que o tamanho da empresa e a sua orientação para o stakeholder 

(relacionada com a cultura organizacional do seu país de origem) são características das 

empresas que estão positivamente relacionadas com a quantidade de informação que 

partilham sobre responsabilidade social relativamente à terra. 

 

Palavras-chave: responsabilidade social, setor alimentar, terra  
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Abstract  

 

The concept of social responsibility has gained increasing relevance among 

companies and society. This concept, in a succinct way, translates into an active stance 

of companies in order to reduce their negative impacts on society and to contribute to its 

improvement. In addition, it is part of the strategic component of organizations to exercise 

and disclose these practices to their stakeholders. 

Many are the studies carried out in this field so the present study differentiates from 

the others by focusing only on land, that is, in the practices of social responsibility that 

companies practice regarding the social and environmental factors of the land. 

The present study focuses on the food sector and aims to understand how companies 

in this sector position themselves taking into account their practices of social 

responsibility with regard to land. This is an exploratory study that analyzed the forty-six 

largest companies in the industry (defined through the Forbes Global 2000 index) through 

the online pages and their sustainability reports. The framework of a study by Oxfam 

called Behind the Brand was used to collect data. 

Through the statistical analysis, three characteristics of the companies were studied: 

the size, the position of the company in the supply chain and its orientation to the 

stakeholder. The purpose of the analysis is to understand if there is any relationship 

between the three variables and the prominence of companies in the sharing of 

information on social responsibility with regard to land aspects in their online pages and 

sustainability reports.  

The research suggest that company size and its stakeholder orientation (related to the 

organizational culture of its country of origin) are characteristic of companies that are 

positively related to the amount of information they share about responsibility to the land. 

 

Keywords: social responsibility, food sector, land 
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Introdução 

 

Enquadramento 

 

Cada vez mais existe a consciência de que o impacto das empresas na sociedade não 

se traduz apenas na oferta de bens e serviços ou na criação de emprego, por exemplo. 

Temas como as más condições de trabalho, más remunerações e o impacto ambiental, 

fazem cada vez mais parte das reclamações dirigidas às empresas pelas comunidades e 

organizações não governamentais. 

O âmbito desta dissertação centra-se no tema da responsabilidade social das empresas 

(RSE), e na compreensão de como estas agem, ou deverão agir, a fim de reduzirem os 

seus impactos negativos e contribuírem para uma melhoria das condições da comunidade 

envolvente. 

Atualmente é imperativo associar o conceito de responsabilidade social aos conceitos 

de desenvolvimento sustentável (Moon, 2007) e de Triple Bottom Line (TBL) (Elkington, 

1997). De acordo com a Comissão Europeia (2002), a RSE e o desenvolvimento 

sustentável estão “intrinsecamente ligados” e a RSE pode ser considerada a contribuição 

das empresas para o desenvolvimento sustentável. A RSE é uma condição necessária, 

embora não suficiente, do desenvolvimento sustentável (Moon, 2007).   

Elkington (1997), refere que os resultados de uma organização não devem ser 

avaliados apenas pelos seus lucros, mas também se deve ter em atenção as pessoas (o 

fator social) e o planeta (o fator ambiental).  

Estes dois conceitos (RSE e TBL), quando associados, permitem às organizações a 

redução da degradação ambiental e da insegurança social a par de um aumento da 

estabilidade económica (Bloemhof et al., 2015). Importa ainda apresentar o conceito de 

gestão sustentável da cadeia logística (GSCL), que se traduz nas atividades praticadas 

pelas empresas que afetam positivamente o ambiente e a sociedade, traduzindo-se em 

resultados económicos positivos a longo prazo e trazendo vantagens competitivas para a 

empresa (Bloemhof and Van Nunen, 2005). 

O conceito de responsabilidade social pode ainda ser associado ao conceito de 

desenvolvimento sustentável sempre que uma organização seja capaz de contribuir para 
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satisfação das necessidades da sociedade atual, sem comprometer que as gerações 

vindouras satisfaçam as suas próprias necessidades (Almeida et al., 2013). 

 

Motivações 

 

Este estudo centra-se no tema da responsabilidade social e gestão sustentável da 

cadeia logística no setor alimentar, um setor altamente dependente de recursos naturais e 

com consideráveis impactos no ambiente (Jones et al., 2005, Maloni and Brown, 2006).  

Existem vários estudos empíricos realizados sobre este tema e este setor. Este estudo 

pretende ser uma extensão do estudo “Behind the Brands” realizado pela Oxfam, iniciado 

em 2013. No estudo “Behind the Brands” foram analisados os relatórios de 

sustentabilidade das dez maiores empresas do mundo do setor alimentar e de bebidas, e 

construído um scorecard relativamente às práticas de responsabilidade social de cada 

empresa em sete critérios (mulheres, agricultores de pequena escala, trabalhadores 

agrícolas, água, solo, mudanças climáticas e transparência).  

A presente dissertação será uma extensão do estudo, analisando as maiores empresas 

a nível mundial do setor alimentar relativamente a um dos critérios: o solo. Assim, o 

objetivo principal desta dissertação passa por compreender como as empresas se 

posicionam relativamente às suas práticas de responsabilidade social e de gestão 

sustentável de toda a sua cadeia logística relativamente aos aspetos sociais e ambientais 

do solo.  

O solo é um recurso natural finito e o meio de sobrevivência de muitas comunidades. 

A gestão do solo deve ser feita de forma sustentável e o acesso à terra pelas comunidades 

deve ser assegurado e reconhecido legalmente.  

É importante compreender que práticas têm as empresas para assegurar esses direitos, 

principalmente na indústria alimentar, que é extremamente dependente deste recurso.   
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Estrutura  

 

Para além da introdução e da conclusão, a presente dissertação inclui três capítulos, 

os quais se debruçam sobre a revisão de literatura, a metodologia e a análise e discussão 

dos resultados. 

Inicia-se pela revisão da literatura, o capítulo 1. Neste capítulo são expostos os 

principais conceitos abordados no estudo. Inicia-se por uma breve descrição da evolução 

do conceito de responsabilidade social fazendo referência a alguns dos artigos mais 

relevantes sobre o tema. Segue-se uma abordagem da RSE no setor alimentar e de 

bebidas. Posteriormente, a revisão é focada no critério terra, onde são abordadas as 

práticas de responsabilidade social em dois fatores distintos: o fator social e o fator 

ambiental. 

O segundo capítulo da dissertação é dedicado à metodologia utilizada. Neste capítulo 

são descritos a amostra do estudo, a técnica utilizada para a recolha de dados, as principais 

variáveis de estudo e são expostas as hipóteses de investigação.  

A análise e discussão de resultados são oferecidas no capítulo 3. Serão analisados os 

dados obtidos e testadas as hipóteses de investigação propostas no capítulo 2. 

Posteriormente serão apresentadas as conclusões, expostas as limitações encontradas 

durante o estudo e serão dadas sugestões para investigações futuras sobre o tema.  
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Capítulo 1 Revisão de literatura  

 

Neste capítulo será revista a literatura existente sobre os temas da RSE e gestão 

sustentável da cadeia logística.  

Inicia-se com a compreensão da evolução do conceito de RSE, das principais 

motivações que as levam à implementação deste tipo de práticas e ainda dos benefícios 

que potencialmente poderão advir destas práticas. Será ainda explorado o conceito de 

RSE no setor alimentar e na sua cadeia de abastecimento, sendo este o foco da dissertação. 

Posteriormente são exploradas as leis e princípios que regem as práticas de RSE do 

setor alimentar relativas ao solo, analisados através de duas perspetivas: a perspetiva 

ambiental e a perspetiva social.  

 

 

1.1 Responsabilidade Social das Empresas 

 

Conceito de responsabilidade social das empresas (RSE) 

O conceito de RSE pode ser entendido nomeadamente através de duas perspetivas 

diferentes. Na primeira perspetiva, a dos acionistas, a responsabilidade social passa por 

maximizar os seus lucros, desde que sejam respeitados os limites legais e as regras da 

sociedade (Friedman, 1970). Na segunda perspetiva, a das partes interessadas, a RSE não 

se traduz apenas na maximização do lucro da empresa para os acionistas, mas no 

“florescimento da empresa e de todas as suas principais partes interessadas” (Werhane 

and Freeman, 1999). As partes interessadas incluem não só os acionistas, credores, 

empregados, clientes e fornecedores, como também comunidades locais e o público que 

possa ser afetado pelas atividades da empresa (Almeida et al., 2013). 

 

Uma das primeiras noções de RSE surge num artigo de 1931, que referia que os 

gestores, através das empresas, deveriam ajudar as pessoas que mais necessitavam e dar-

lhes segurança (Berle 1931). Ao longo dos anos, o conceito foi evoluindo e foram 

construídas diferentes definições por vários autores (Bowen, 1953, Eells, 1958, Levitt, 
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1958, Carroll, 1979, McWilliams and Siegel, 2001, Lantos, 2001, Enquist et al., 2006). 

Segundo Dahlsrud (2008), o conceito de RSE não tem uma definição mundialmente 

consensual, pois trata-se de um conceito que é socialmente construído. É dependente do 

contexto onde se insere e, portanto, não pode ser igual para toda a gente (Dahlsrud, 2008).  

Atualmente, o conceito de RSE é também definido por diferentes organizações, entre 

as quais destacamos a International Organization for Standardization, que define 

responsabilidade social das empresas, na ISO 26000, como "...the responsibility of an 

organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, 

through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, 

including health and welfare of society, takes into account expectations of stakeholders, 

is in compliance with applicable law and consistent with international norms of 

behaviour and is integrated throughout and practiced in an organization’s 

relationships." (ISO, 2010) 

 

Outra forma de definir o conceito de responsabilidade social é através do conceito de 

Triple Bottom Line (TBL). Ele surge em 1997 e introduz um novo modelo de negócios 

que sugere que os resultados de uma organização devem ter em conta não só os lucros 

(fator económico) mas também o planeta (fator ambiental) e as pessoas (fator social) 

(Elkington, 1997).  

Neste contexto, a responsabilidade social também pode ser definida através da TBL, 

associando a redução da degradação ambiental e da insegurança social com a diminuição 

da instabilidade económica (Bloemhof et al., 2015). Assim, a responsabilidade social faz 

parte de uma nova entidade, a sustentabilidade organizacional, associada à 

responsabilidade económica e à responsabilidade ambiental (Van Marrewijk, 2003). 

 

Vários autores (Porter and Kramer, 2006, Schaltegger and Wagner, 2006, Vilanova et 

al., 2009, Ramachandran, 2011, Maloni and Brown, 2006) afirmam que a RSE pode ser 

vista como mais do que um custo ou uma limitação. Referem que esta deve ser entendida 

como uma fonte de oportunidade, de inovação e de vantagem competitiva quando 

associada à estratégia da organização e à gestão sustentável da cadeia de abastecimento.  

O envolvimento da organização em práticas de RSE pode traduzir-se em ganhos 

económico-financeiros (Frooman, 1997) e ainda pode ser entendido como um 
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potenciador da própria atividade da empresa (Almeida et al., 2013). Assim, há atividades 

praticadas pelas empresas que, para além de afetarem positivamente o ambiente e a 

sociedade, produzem resultados económicos positivos a longo prazo, trazendo vantagens 

competitivas para a empresa (Carter and Rogers, 2008).  

Em 2007 surge o conceito de stakeholder influence capacity que se traduz na 

“capacidade de uma organização para identificar, agir e tirar proveito de oportunidades 

para melhorar a sua relação com as partes interessadas através da responsabilidade social 

das empresas” (Barnett, 2007).  

Tal como a definição do conceito sugere, a implementação das políticas de 

responsabilidade social não é equivalente em todas as organizações. Estas práticas 

diferenciam-se de empresa para empresa segundo fatores geográficos, culturais e ainda 

económicos (Hartman et al., 2007).  

 

 

1.2 Responsabilidade Social das Empresas no setor alimentar  

 

O setor alimentar e das bebidas é o responsável pela produção e distribuição de 

produtos frescos ou processados, de origem animal e vegetal (Bloemhof et al., 2015). Este 

setor tem sido, cada vez mais, o alvo de críticas relativamente à responsabilidade social. 

Isto porque se trata de um setor que, para além de ser altamente dependente de recursos 

naturais, provoca, simultaneamente, consideráveis impactos no meio ambiente (Jones et 

al., 2005, Maloni and Brown, 2006). Deste modo, apresenta alguns desafios, devido a três 

razões fundamentais (Hartmann, 2011). Em primeiro lugar, é um setor com grande 

impacto e grande dependência de recursos naturais, humanos e físicos (Genier et al., 

2009). Em segundo lugar, trata-se de um setor que cobre necessidades básicas das pessoas 

e, por isso, é necessário assegurar todas as condições de qualidade, segurança e saúde ao 

longo de toda a cadeia de valor dos produtos (Maloni and Brown, 2006). Por último, 

engloba uma cadeia logística com uma estrutura única e multifacetada (Hartmann, 2011). 

Atualmente, a maioria das empresas deste setor encontram-se ativamente envolvidas 

em práticas de responsabilidade social que são transmitidas às partes interessadas através 

da realização de relatórios, códigos de conduta e ainda normas, partilhadas nos seus 

canais de comunicação (Dlott et al., 2006, KPMG, 2008).  
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Com o aumento da pressão sobre as organizações e as suas práticas de 

responsabilidade social, o enfoque já não se encontra apenas na conduta interna da 

organização mas sim em toda a sua cadeia de valor, abrangendo agora toda a rede logística 

envolvente (Dlott et al., 2006, Ciliberti et al., 2009). 

Apesar dos primeiros conceitos de RSE aparecerem nas décadas de 1930 a 1950, só 

em finais da década de 1980 é que as suas práticas são aplicadas a toda a cadeia logística 

das organizações (Poist, 1989). Posteriormente, surgiram os conceitos de Logistics Social 

Responsability (Carter and Jennings, 2002b) e de Purchasing Social Responsability 

(Carter and Jennings, 2002a). 

 

 

1.3 A terra 

 

Tal como referido anteriormente, o estudo realizado nesta dissertação centra-se num 

dos critérios do estudo Behind the Brands, o critério terra. Neste subcapítulo iremos 

explorar a terra numa perspetiva ambiental e numa perspetiva social. Segundo uma 

perspetiva ambiental, a terra é um recurso natural finito, que deve ser gerido de uma forma 

sustentável e que tem um enorme impacto no ambiente. Segundo uma perspetiva social, 

a terra é não só o meio de sustento de várias comunidades como também um espaço que 

lhes pertence por direito e que lhes deve ser reconhecido legalmente. 

 

1.3.1 Fator Ambiental 

 

Nos últimos 45 anos, a atividade humana destruiu cerca de 11% da superfície da terra 

com vegetação (Fraser, 2009). É certo que não é apenas o setor alimentar a desgastar 

grandes quantidades de solo, contudo, é um dos setores que maior desgaste lhe causa, 

quer através da agricultura, quer através da criação de animais.  

Na última década tem-se verificado uma tendência crescente de venda ou apropriação 

de grandes quantidades de terra, por governos e empresas privadas, para produção 

agrícola e exportação (Oxfam, 2017). Com efeito, observa-se um aumento da degradação 

dos solos, causada por um aumento da contaminação e irrigação como consequência do 
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aumento da produção agrícola, para além da ação dos fatores erosivos como o vento e o 

sol (Fraser, 2009).  

Este aumento de atividade agrícola pode ser explicado por um aumento do consumo 

alimentar a nível global, mas acontece também devido ao aumento do consumo de 

biocombustíveis1  nos últimos anos, imposto por alguns governos em todo o mundo 

(Bailey, 2008). Isto traz consigo consequências tais como a destruição de florestas e de 

pastagens, e ainda o aumento da produção agrícola de matérias mais rentáveis como, por 

exemplo, a soja e o óleo de palma, utilizados na produção de biocombustíveis (Kelly, 

2012).  

O aumento da produção agrícola destas matérias para produção de combustíveis 

fósseis tem implicações a nível ambiental, na utilização de recursos como a água e o solo. 

Tem também implicações a nível social, refletindo-se na subida do preço dos produtos e 

consequentemente na alteração da alimentação das comunidades, que têm agora menos 

espaço disponível para o cultivo de outro tipo de alimentos (Kelly, 2012).  

 

1.3.2 Fator Social 

 

Como referido anteriormente, a posse de terras por parte de governos e empresas 

privadas tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sendo que 2/3 da posse 

dessas terras ocorre em países onde existem sérios problemas de segurança alimentar 

(Oxfam, 2017). 

A organização Oxfam refere que, embora a apropriação desses terrenos seja feita 

maioritariamente para produção agrícola, mais de 60% da produção é para exportação e 

não para alimentar as comunidades locais (Oxfam, 2017). Além disso, a maioria das terras 

são utilizadas para a produção de matérias mais lucrativas como a cana-de-açúcar, a soja 

e óleo de palma. 

A propriedade de parte desses terrenos é obtida de forma ilegal, ou seja, sem o 

consentimento dos proprietários dos terrenos, sendo que muitos deles são obrigados a 

abandonar as suas próprias casas e terrenos sem nenhuma compensação (Oxfam, 2017). 

                                                 

1 O biocombustível é um tipo de combustível líquido, criado a partir de matéria orgânica que pode ser 

de dois tipos: o etanol (produzido a partir de carboidratos) ou biodiesel (produzido a partir de oleaginosas). 
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A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Comunidades Indígenas 

(UNDRIP), aprovada em setembro de 2007, refere, no artigo décimo, que “os povos 

indígenas não devem ser removidos das suas terras pela força. Nenhuma deslocação 

deverá acontecer sem o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos povos 

indígenas em causa e após acordada uma compensação justa e clara e, sempre que 

possível, com a opção de retorno.” O CLIP é um princípio fundamental no direito 

internacional que permite às comunidades dar ou negar o seu consentimento em projetos 

que afetem as suas terras (Goodland, 2004). 

Segundo o relatório Securing land rights and safeguarding the earth disponibilizado 

pela organização Land Rights Now em março de 2016 (Pearce, 2016), 2,5 biliões de 

pessoas dependem de terras de comunidades e povos indígenas, que corresponde a mais 

de 50% da terra do planeta. Contudo, apenas 1/5 dessas terras está atribuída legalmente 

aos seus proprietários. Os restantes 4/5 de terras encontram-se desprotegidas legalmente, 

vulneráveis à apropriação por entidades mais poderosas como organizações ou mesmo o 

governo (Pearce, 2016). 

 

 

1.4 Estudos empíricos 

 

Neste subcapítulo é dado a conhecer algum trabalho empírico realizado nos últimos 

anos sobre RSE, particularmente no setor alimentar. Serão dados a conhecer três trabalhos 

realizados entre 2011 e 2015. Um dos artigos faz uma análise à componente estratégica 

da responsabilidade social, o segundo artigo faz uma análise à comunicação de práticas 

de responsabilidade social pelas empresas e o último artigo é direcionado para a gestão 

sustentável da cadeia logística.  

O artigo “Strategic Corporate Responsability in the Food Supply Chain” 

(Heikkurinen and Forsman-Hugg, 2011) expõe a realização de um trabalho empírico com 

o objetivo de identificar as intenções estratégias de RSE na cadeia alimentar e analisar 

como as empresas poderiam melhorar a sua competitividade através da responsabilidade 

social estratégica. Sucintamente, foram analisadas quatro empresas do setor alimentar e 

abordados sete temas (nutrition, environment, occupational safety, product safety, animal 

welfare, local market presence e economic responsibility), considerados os temas mais 
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importantes de acordo com a definição de RSE. Com a realização da pesquisa concluíram 

que cada empresa apresentava um nível particular de estratégia de responsabilidade social 

que era aplicado em toda a cadeia de valor e variada conforme os objetivos competitivos 

da empresa.  

Em 2013 é publicado o artigo “Corporate Social Responsibility Reporting of Food 

Industry Major Players” (Betsabeh Aghashahi, 2013). Trata-se de um estudo exploratório 

com o objetivo de investigar como a informação sobre RSE é reportada pelas empresas e 

ainda fazer uma comparação do que é reportado com o que os indicadores delineados pela 

Global Reporting Initiative. Foram analisadas as dez maiores empresas do setor alimentar 

a nível mundial e abordados seis temas (environment, labor practices and decent works, 

product responsibility, human rights, society e economic reports). No final concluíram 

que todas as empresas divulgam informações sobre todos os temas analisados, contudo, 

analisando em maior profundidade, constataram que as organizações tendem a divulgar 

informações com impacto positivo sobre o ambiente e a sociedade e a omitir informações 

com impacto negativo.  

O artigo mais recente, “Sustainability Assessment of Food Chain Logistics” 

(Bloemhof et al., 2015), trata de uma pesquisa exploratória para a criação de um projeto 

chamado SCALE (Step Change in Agri-food Logistics Ecosystems) que incluí ferramentas 

e folhas de trabalho que permitem às empresas do setor evoluir as duas práticas 

operacionais no sentido de melhorar a eficiência e a sustentabilidade da sua cadeia de 

abastecimento. No final apresentam drivers (fatores motivadores para a realização de 

práticas de responsabilidade), estratégias, KPIs (key performance indicators), 

oportunidades de melhoria e ainda identificam possíveis barreiras encontradas na 

implementação de práticas de melhoria da sustentabilidade.  

Posto isto, é percetível que existem vários estudos em torno dos conceitos de 

responsabilidade social e de sustentabilidade direcionados para o setor alimentar. 

Contudo, não existem trabalhos que só explorem a responsabilidade social relativamente 

ao critério terra. Por norma, aspetos relacionados com a terra estão inseridos em 

categorias maiores como o ambiente e os direitos humanos, por exemplo).  
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Capítulo 2 Metodologia 

 

A presente dissertação consiste numa extensão de um estudo realizado pela Oxfam, 

chamado Behind the Brands. O estudo Behind the Brands está inserido numa campanha, 

Behind the Brands campaign, que tem como objetivo melhorar o setor alimentar, 

responsabilizando esta indústria pelos seus impactos nos agricultores, trabalhadores e 

comunidades.  

O estudo acede aos relatórios de sustentabilidade disponibilizados pelas dez maiores 

empresas do setor e, através da sua análise, constrói um scorecard com base nas suas 

intenções de compreender, avaliar e melhorar os seus efeitos sociais e ambientais em 

terceiros relativamente a sete critérios distintos (mulheres, agricultores de pequena escala, 

trabalhadores agrícolas, mudanças climáticas, terra, água e transparência).  

Para dar resposta ao objetivo desta dissertação, serão analisadas as quarenta e seis 

maiores empresas do setor alimentar. Contudo, apenas serão analisadas as práticas destas 

empresas relativamente a um dos sete critérios estudados pelo Behind the Brands, o 

critério Terra.  

 

 

2.1 Definição da amostra e técnica de recolha de dados 

 

A amostra é constituída pelas quarenta e seis empresas do setor alimentar com maior 

receita, a nível mundial, no ano de 2017, através do índice da Forbes Global 2000. A 

Forbes Global 2000 é um ranking das 2000 maiores empresas a nível mundial, lançada 

anualmente pela revista Forbes, construído através da igual ponderação entre receitas, 

lucros, ativos e valor de mercado das empresas (Schaefer, 2016). 

 

Tal como foi dito anteriormente, para a seleção da amostra foi consultado o site da 

Forbes e o ranking do ano de 2017, lançado no mês de maio. Iniciou-se o estudo pela 

filtragem das empresas, selecionando o setor alimentar (Food Processing) e ordenaram-

se as empresas com base na sua receita obtendo-se assim as quarenta e seis empresas com 
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maior receita. Daqui foi recolhida a informação acerca de cada empresa, como: o 

endereço da sua página online (para a posterior recolha de dados), o valor de mercado, o 

ano de fundação e o país de origem, o número de empregados e o valor em vendas.  

Posteriormente foram recolhidos os dados para o preenchimento da framework, 

através da consulta da informação pública disponibilizada nas páginas online das 

empresas em questão. A recolha foi realizada através da análise do relatório de 

sustentabilidade2 de cada empresa, no caso de estarem disponíveis, e/ou através da página 

online. 

 

A metodologia de pesquisa usada foi a análise de conteúdo, utilizada para interpretar 

o conteúdo de documentos (Moraes, 1999). Nesta dissertação a informação analisada foi 

aquela presente nas páginas online e nos relatórios de sustentabilidade das empresas. 

Para facilitar a consulta das páginas online, em todas as hiperligações abertas foram 

procuradas palavras-chave que abrangiam todas as questões da framework. As palavras-

chave pesquisadas foram: “land”, “rights”, “indigenous”, “FPIC”, “environment”, “soil”, 

“diodiversity”, “pesticides”, “biofuel”, “palm oil”, “soy”, “sugar”. 

 

 

 2.2 Recolha de dados 

 

Para o estudo foi utilizada a framework do estudo Behind the Brands (ver Anexo 1), 

onde o critério terra é analisado a nível ambiental e social. A desflorestação não está 

incluída na framework uma vez que no estudo Behind the Brands este tópico é abordado 

num outro critério sobre alterações climáticas.  

 

A framework está dividida em quatro dimensões, cada uma composta por vários 

indicadores e sub-indicadores, sendo que 2/3 dos indicadores são relativos ao fator social 

e 1/3 são relativos ao fator ambiental.  

                                                 

2 Os relatórios de sustentabilidade são documentos divulgados pelas organizações onde são reportados 

os impactos económicos, sociais e ambientais causados pelas atividades do dia-a-dia das organizações 

(Global Reporting).  
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As quatro dimensões são a perceção (LA1), o conhecimento (LA2), o compromisso 

(LA3) e a gestão da cadeia logística (LA4) (Oxfam, 2016). A categoria da perceção 

analisa a consciência das empresas relativamente a aspetos-chave relacionados com a 

terra e as ações tomadas por estas no sentido de melhorar esses aspetos. A categoria do 

conhecimento analisa a existência, ou a sua ausência, de medição, avaliação e relato de 

alguns aspetos-chave pelas empresas. Relativamente ao critério do compromisso, este 

analisa se as empresas se comprometem a dar atenção a aspetos relativos à 

responsabilidade social relativa a assuntos da terra. Por último, a categoria da gestão da 

cadeia logística analisa a exigência de normas por parte das empresas para com os seus 

fornecedores.  

 

Cada categoria é composta por vários indicadores, divididos em sub-indicadores que 

podem ser questões ou critérios. As respostas às questões são binárias, isto é, respostas 

de “sim” e de “não”, e aos critérios são atribuídas percentagens. A cada sub-indicador é 

atribuído um score e, no final, é calculado o score total de cada empresa através da 

ponderação dos scores de cada indicador. 

 

Existe uma subcategoria em que, para além da resposta binária, existe uma 

componente percentual (LA3.2) que aborda o tópico dos Padrões de Produção 

Sustentáveis. Nesta subcategoria, o score é calculado através da multiplicação do score 

da questão pela percentagem da resposta. 

 

 

2.3 Variáveis de estudo 

 

O presente estudo é composto por uma variável dependente (“score_total”) e três 

variáveis independentes que definem o perfil das empresas (“tamanho”, 

“proximidade_consumidor_final” e “secretismo”).  
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Variável dependente  

O “score_total” é constituído pelo somatório das quatro dimensões referidas no 

subcapítulo anterior (perceção, conhecimento, compromisso e gestão da cadeia logística). 

Assim, esta variável é a expressão quantitativa da quantidade de informação partilhada 

por cada empresa na sua página pessoal e no seu relatório de sustentabilidade sobre 

responsabilidade social relativamente à terra, quer sob um ponto de vista ambiental, quer 

sob um ponto de vista social.  

 

Variáveis independentes 

A variável “tamanho” está relacionada com a dimensão da empresa que definimos 

como sendo o seu valor em ativos. Assim, empresas com maior valor em ativos são 

consideradas empresas de maior dimensão e empresas com menor valor em ativos são 

consideradas empresas de menor dimensão. 

 

A variável “proximidade_consumidor_final” tem a ver com a posição da empresa na 

cadeia logística. As empresas foram divididas em três categorias: empresas sem venda ao 

consumidor final, empresas mistas e empresas com venda ao consumidor final.  

 

A variável “secretismo” está negativamente relacionada com a orientação da empresa 

para o stakeholder (Orij, 2010). Níveis mais elevados de secretismo remetem para 

empresas menos orientadas para o stakeholder, ao passo que empresas com níveis mais 

baixos de secretismo são empresas mais orientadas para o stakeholder.  

 

 

2.4 Hipóteses de Investigação 

 

Tal como referido anteriormente, o objetivo deste estudo tem por vista analisar o 

posicionamento das maiores empresas a nível mundial relativamente às suas práticas de 

responsabilidade social sobre os impactos ambientais e sociais para com a terra. 

Nesse sentido, foram construídas três hipóteses, que procuram compreender a relação 

entre o posicionamento das empresas com as suas características. As características 
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estudadas serão a dimensão da empresa, a proximidade aos consumidores e a orientação 

para o stakeholder. 

 

Apesar de todas as empresas selecionadas para análise nesta dissertação serem 

empresas de grande dimensão (quarenta e seis maiores empresas do mundo do setor 

alimentar), temos interesse em compreender se existe uma diferença significativa no 

score das empresas com maior e menor dimensão. Assim, para diferenciarmos as 

empresas grandes das empresas pequenas, dentro da nossa amostra, foi utilizado o seu 

valor em ativos. 

 

H1: Quanto maior a empresa, maior o seu score. 

 

Outra característica que pretendemos analisar é a proximidade da empresa ao 

consumidor final. A proximidade ao consumidor final está relacionada com a sua posição 

na cadeia logística. Empresas mais próximas atuam como vendedores diretamente para o 

consumidor final enquanto empresas mais afastadas são empresas produtoras de matéria-

prima para posterior produção e venda. 

 

H2: Quanto mais próxima dos consumidores (na cadeia logística), maior o score da 

empresa. 

 

Por fim, a última característica analisada está relacionada com localização das 

empresas. Passa por compreender se existem diferenças nos scores das empresas sediadas 

em países distintos, nomeadamente empresas localizadas em países mais ou menos 

orientados para o stakeholder.   

 

H3: Empresas localizadas em países mais orientados para os stakeholder têm maior 

score. 
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2.5 Caracterização da amostra 

 

A amostra é constituída por um total de 46 empresas. Como podemos observar no 

gráfico seguinte a maioria das empresas (30,43%) teve a sua origem nos Estados Unidos 

da América. Quando observados por continentes, as empresas distribuem-se apenas por 

três dos cinco continentes, América, Europa e Ásia, sendo que a maioria das empresas 

(aproximadamente 46%) teve a sua origem no continente asiático (ver anexo 2). 

 

  

Como podemos observar no gráfico 2, a maioria das empresas tem entre 21 e 50 anos 

de idade, sendo que existem empresas com um mínimo de 2 anos de idade e empresas 

com um máximo de 199 anos de idade (ver Anexo 2.2). 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Percentagem de empresas por país de origem (fonte: elaboração própria) 
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Relativamente ao número de trabalhadores, mais de 50% das empresas têm entre 10 

e 50 mil trabalhadores, como podemos observar no gráfico seguinte. Contudo, podemos 

notar que existem empresas muito díspares em termos de número de trabalhadores (com 

um mínimo de 4383 trabalhadores e um máximo de 328000 trabalhadores - ver anexo 

2.3). 

 

 

 Podemos observar no gráfico 4 que mais de metade das empresas apresenta um 

valor de vendas inferior a 10 biliões de dollars, valor relativamente baixo quando 

comparado ao valor máximo de vendas de 90,83 biliões de dollars (ver anexo 2.1.4), 

apenas expresso por 2% da amostra. 

 

 

13%

33%

24%

22%

9%

Até 20 anos
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51 aos 100 anos

101 aos 150 anos

Mais de 150 anos

Gráfico 2 - Percentagem de empresas por categoria de idade (fonte: elaboração própria) 
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Gráfico 3 - Percentagem de empresas por categoria de número de trabalhadores (fonte: 

elaboração própria) 
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Observando o gráfico seguinte podemos constatar que a maioria das empresas 

(93,48%) tem um valor de mercado abaixo dos 50 biliões de dollars (ver anexo 2.5), 

havendo apenas 3, do total das 46 empresas em estudo, com um valor de mercado acima 

desse valor.  

 

 

Fazendo um apanhado dos tipos de produtos confecionados por cada uma das 

empresas (informação recolhida através da página online da Forbes Global 2000 e das 

Gráfico 5 - Valor de mercado (em biliões de dollars) por empresa (fonte: elaboração própria) 

Gráfico 4 - Percentagem de empresas por categoria de valor de vendas (em biliões de 

dollars) (fonte: elaboração própria) 
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páginas online das empresas), podemos observar que a maioria das empresas opera em 

três áreas distintas: lacticínios, carnes e refeições preparadas. Assim, 37% das empresas 

opera na área dos laticínios, 28% das empresas produz refeições preparadas e congeladas 

e 24% das empresas opera na criação de gado. 
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Gráfico 6 - Percentagem de empresas por categoria de produtos produzidos (fonte: elaboração própria) 
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Capítulo 3 Análise de dados 

 

Neste capítulo serão analisados os dados por forma a testar as três hipóteses de 

investigação, definidas no capítulo anterior: 

H1: Quanto maior a empresa, maior o seu score.  

H2: Quanto mais próxima dos consumidores (na cadeia logística), maior o score da 

empresa. 

H3: Empresas com maior orientação para os stakeholder têm maior score. 

 

 

3.1. Análise descritiva 

 

Neste subcapítulo é realizada uma análise descritiva dos dados. Aqui, através de 

alguma análise estatística são descritas as principais observações a retirar dos dados 

recolhidos. 

 

Iniciamos a análise descritiva pela criação de uma tabela onde cruzamos a variável do 

“país_de_origem” com a variável “score_total”, assim como das quatro categorias que 

totalizam o score total de cada empresa, obtendo a seguinte tabela: 

LA1 (média) LA2 (média) LA3 (média) LA4 (média)

Perceção Conhecimento Compromisso Gestão da cadeia logística

Arábia Saudita 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brasil 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canadá 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

China 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coreia do Sul 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUA 14 67,55 35,30 12,80 13,75 6,01

França 1 90,00 50,00 25,00 15,00 0,00

Hong Kong 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Irlanda 1 60,00 25,00 0,00 0,00 35,00

Japão 3 4,44 4,44 0,00 0,00 0,00

México 1 163,33 68,33 0,00 41,67 53,33

Noruega 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reino Unido 1 278,33 80,00 62,50 33,00 31,88

Singapura 3 113,61 50,50 20,83 11,39 31,11

Suiça 3 107,22 33,33 30,56 19,44 23,89

Tailândia 1 6,67 6,67 0,00 0,00 0,00

Taiwan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vietnam 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela cruzada País de Origem vs. Score

País de 

Origem

Score Total 

(média)

Número de 

empresas

Tabela 1 - Tabela cruzada entre a variável "país_de_origem" e “score_total” (fonte: elaboração própria) 
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Através da observação da tabela anterior notamos que o Reino Unido é o país com 

maior score total (278,33). Contudo, quando observado por categorias, apesar do Reino 

Unido liderar os scores de LA1 e LA2 (perceção e conhecimento), são as empresas 

localizadas no México apresentam que um score mais elevado em LA3 e LA4, 

respetivamente compromisso e gestão da cadeia logística. 

Importa ainda destacar a China que apesar de contar com um número relativamente 

elevado de empresas na amostra, apresenta um score igual a zero, o que significa que não 

há partilha de informação sobre responsabilidade social relativamente aos solos por 

empresas com origem chinesa em toda a nossa amostra de estudo. 

O mesmo processo foi realizado a nível continental, agrupando os países por 

continentes por forma a analisar os scores dos mesmos. 

Através da análise da tabela 2 notamos que, apesar da Europa ser o continente com o 

menor número de empresas, é o que apresenta o maior score. Ao invés disso, temos a 

Ásia, continente que engloba o maior número de empresas mas que tem o valor mais 

baixo em termos de score. 

Quando observada a tabela por categorias a regra mantém-se: a Europa é o continente 

com maior score em todas as categorias, em oposição à Ásia, que tem o menor score em 

todas as categorias. 

 

Posteriormente realizamos a mesma tabela, mas desta vez para a variável “idade”:  

Podemos observar que empresas com idade mais avançada apresentam scores mais 

elevados. Isto verifica-se tanto para o score total como para as restantes categorias. 

 

 

LA1 (média) LA2 (médi) LA3 (média) LA4 (média)

Perceção Conhecimento Compromisso Gestão da cadeia logística

América 18 61,61222 31,24981 9,95333 13,00963 7,63833

Ásia 21 17,18238 8,16667 2,97619 1,62698 4,44429

Europa 7 107,14286 36,42857 25,59571 15,19048 19,79286

Número de 

empresas

Score Total 

(média)

Continente 

de origem

Tabela cruzada Continente de Origem vs. Score

Tabela 2 - Tabela cruzada entre as variáveis "continente_de_origem" e "score_total" (fonte: elaboração 

própria) 
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3.2.  Análise bivariada 

 

Neste subcapítulo é realizada a análise bivariada com o objetivo de testar a veracidade 

das três hipóteses de investigação lançadas no capítulo anterior. Serão utilizados testes 

não paramétricos, uma vez que trabalhamos com uma base de dados relativamente 

pequena. 

 

Hipótese 1 

 

Por forma a testar a hipótese 1 – “quanto maior a empresa, maior o seu score” – foi 

utilizada a variável “tamanho” que representa o valor em ativos da empresa (quanto maior 

o valor em ativos da empresa, maior a empresa). 

Posteriormente, foi usado o teste não paramétrico de Spearman por forma a identificar 

a existência de alguma correlação entre as duas variáveis (“tamanho” e “score_total”), 

obtendo a tabela seguinte: 

Tabela 4 - Tabela de correlação de Spearman para as variáveis “tamanho” e “score_total” (fonte: 

elaboração própria) 

Tamanho Score Total

Coeficiente de Correlação 1,000 ,577
**

Sig. (bilateral) 0,000

N 46 46

Coeficiente de Correlação ,577
** 1,000

Sig. (bilateral) 0,000

N 46 46

**. A correlação é signif icativa no nível 0,01 (bilateral).

Correlações

rô de Spearman

Tamanho

Score Total

LA1 (média) LA2 (médi) LA3 (média) LA4 (média)

Perceção Conhecimento Compromisso Gestão da cadeia logística

Até 20 anos 6 13,05500 11,11056 0,00000 2,08333 0,00000

21 aos 50 anos 15 27,16667 12,21111 4,16667 2,27778 8,55533

51 aos 100 anos 11 50,22636 18,10606 5,68182 11,33333 8,65545

101 aos 150 anos 10 75,35200 37,16667 17,91600 13,20033 7,41600

Mais de 150 anos 4 107,00250 42,08333 29,16750 17,83417 17,91750

Idade por 

categoria

Número de 

empresas

Score Total 

(média)

Tabela cruzada Idade da empresa vs. Score

Tabela 3 - Tabela cruzada entre as variáveis "idade" e "score_total" (fonte: elaboração própria) 
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Pela observação da tabela podemos concluir que existe uma correlação entre as duas 

variáveis (p-value=0,000<0,01). Podemos ainda observar um coeficiente de correlação 

de 0,577 concluindo que existe uma correlação positiva e relativamente forte entre as 

duas variáveis.  

Podemos então concluir que a hipótese 1 – “quanto maior a empresa, maior o seu 

score” – é verdadeira.  

 

Hipótese 2 

 

Para testar a hipótese número 2 – “Quanto mais próxima dos consumidores (na cadeia 

logística), maior o score da empresa” – foi necessário classificar todas as empresas quanto 

ao seu grau de proximidade ao consumidor. Assim, empresas com venda exclusiva ao 

consumidor final foram consideradas empresas mais próximas dos consumidores ao 

passo que, empresas sem venda ao consumidor final foram consideradas empresas mais 

afastadas. Foram ainda consideradas empresas mistas, aquelas que têm venda direta ao 

consumidor final, assim como venda de matéria prima para produção. 

Depois de feita a distinção das empresas relativamente à posição na cadeia logística, 

obtivemos a seguinte distribuição das empresas:  

 

 

Gráfico 7 - Proximidade das empresas ao consumidor final (fonte: 

elaboração própria) 
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Posteriormente, para testar a veracidade da hipótese 2, foi realizado o teste não 

paramétrico de Kruskal Wallis por forma a verificar se existem diferenças significativas 

entre a média dos scores de empresas com diferentes posições na cadeia logística. 

Como podemos observar na tabela seguinte, não existem diferenças significativas 

entre as médias dos scores de empresas mais próximas e mais afastadas do consumidor 

final (p-value = 0,702 > 0,01). Podemos então concluir que a hipótese 2 – “Quanto mais 

próxima dos consumidores (na cadeia logística), maior o score da empresa” – não é 

verdadeira. 

 

  

Hipótese 3 

 

Para testar a hipótese 3 foi necessário classificar as empresas relativamente à sua 

orientação para o stakeholder. A orientação para o stakeholder de cada empresa será 

definida pela orientação para o stakeholder da cultura do país onde foi fundada a empresa. 

Para classificar cada uma das empresas foi utilizado o trabalho de Hofstede, 

nomeadamente as dimensões de Hofstede.  

No seu trabalho original sobre o tema, com base em questionários respondidos por 

mais do que 110000 funcionários da IBM de 12 países entre 1967 e 1972, Hofstede 

identificou quatro dimensões (distância ao poder, individualismo, masculinidade e 

aversão à incerteza) que representam os valores dos trabalhadores. Mais tarde, foram 

adicionadas duas outras dimensões, a orientação para o longo prazo e a indulgência 

(Hofstede, 2001).  

 

Tabela 5- Teste de Krukal Wallis para a relação entre 

“proximidade_consumidor_final” e “score_total” (fonte: elaboração 

própria) 

Score Total

Qui-quadrado 0,706

gl 2

Significância Assint. 0,702

Estatísticas de testea,b

a. Teste Kruskal Wallis

b. Variável de Agrupamento: Proximidade ao consumidor f inal



 

 

25 

 

Anos mais tarde, é proposta a noção de secretismo (secrecy) como característica 

cultural, com base em três dimensões do trabalho de Hofstede (aversão à incerteza, 

distância ao poder e individualismo) (Hope et al., 2008). Baseados na noção de que 

secrecy tem a ver com a preferência pela confidencialidade e a limitação da partilha de 

informações para pessoas que não estão intimamente envolvidas com o negócio, em 

contrapartida à transparência, Hope et al. (2008) propuseram a variável secretismo, 

calculada como a soma dos níveis de aversão à incerteza e de distância ao poder 

subtraindo o nível de individualismo. 

Para o teste da hipótese 3 será então utilizada a medida secretismo. Através do 

trabalho de Orij (2010), compreendemos que secretismo está negativamente 

correlacionada com uma orientação para o stakeholder, indicando o autor que secretismo 

pode ser apresentado como uma “non-stakeholder orientation of society” (Orij, 2010).  

Assim, foi criada uma nova variável no nosso estudo, a variável “secretismo”, definida 

pelo nível de secretismo do país de origem de cada empresa. É importante ter atenção que 

a variável “secretismo” é utilizada como uma medida inversa de orientação para o 

stakeholder, que será testado na hipótese 3, pelo que os resultados devem ser analisados 

sobre esse prisma. 

 

Tal como para o teste da hipótese 1, foi realizado um teste não paramétrico de 

Spearman por forma a identificar a existência de uma possível correlação entre a variável 

“secretismo” e “score_total”).  

 

 

Secretismo Score Total

Coeficiente de Correlação 1,000 -,571
**

Sig. (bilateral) 0,000

N 46 46

Coeficiente de Correlação -,571
** 1,000

Sig. (bilateral) 0,000

N 46 46

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).

Correlações

rô de 

Spearman

Secretismo

Score total

Tabela 6 - Correlação não paramétrica de Spearman para as variáveis "secretismo" e "score_total" (fonte: 

elaboração própria) 
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Analisando a tabela 6, observamos um p-value de 0,000 pelo que não rejeitamos H0 

logo, podemos concluir que existe uma correlação significativa entre as duas variáveis. 

Observamos ainda que existe uma correlação negativa moderada entre as duas variáveis, 

isto é, quanto maior nível de secretismo de uma empresa, menor o seu score, ou seja, 

podemos concluir que quanto maior a orientação da empresa para o stakeholder, maior o 

score da empresa. 

 

 

3.3. Análise multivariada 

 

Neste subcapítulo é realizada a análise multivariada através de uma regressão linear 

múltipla. A regressão múltipla consiste num conjunto de técnicas que permitem explorar 

a relação entre um conjunto de variáveis (variáveis independentes) e uma variável 

contínua dependente (Pallant, 2016). Esta análise permitirá também validar os testes de 

hipóteses realizados no subcapítulo anterior. 

Será então realizada uma regressão linear múltipla em que a variável dependente será 

o “score_total” e as variáveis independentes serão “tamanho” e “secretismo”. A variável 

“proximidade_consumidor_final” não será incluída na regressão uma vez que na análise 

bivariada realizada anteriormente constatamos que não existia uma correlação entre o 

score da empresa e a proximidade ao consumidor final. 

 

O primeiro passo trata-se de verificar os pressupostos do modelo. Os pressupostos do 

modelo de regressão linear dizem que não deve existir multicolinearidade, ou seja, as 

variáveis independentes não devem estar correlacionadas entre si (ou apenas 

apresentarem correlações fracas) e os seus erros devem ser aleatórios, ou seja, devem ser 

independentes e seguir distribuição normal (Marôco, 2011). 

Iniciamos então a validação dos pressupostos pela análise da multicolinearidade. 

Procuramos observar valores baixos de correlação entre variáveis independentes.  

A análise da multicolinearidade pode ser observada pelo valor do VIF (variance 

inflation fator). Para que não exista multicolinearidade este valor deve ser abaixo de 10 

(Pallant, 2016). Pela análise da tabela seguinte, confirma-se que não existe 

multicolinearidade uma vez que todos os valores do VIF apresentados são abaixo de 10. 



 

 

27 

 

Gráfico 8 - Gráfico de dispersão (fonte: 

elaboração própria) 

 

Em seguida, é feita a análise dos resíduos. Os pressupostos dizem que deve existir 

uma distribuição normal dos erros devendo verificar-se ainda uma independência entre 

eles (Pallant, 2016). Pela observação dos gráficos seguintes, podemos constatar que os 

erros seguem uma distribuição próxima da distribuição normal (gráfico 7), assim como a 

existência de dispersão entre eles (gráfico 8), mostrando a independência dos erros. 

 

  

Para consulta dos resultados da regressão deve ser consultado o anexo 3. 

 

Depois de validados os pressupostos, seguimos para a análise do modelo de regressão 

múltipla. 

Gráfico 9 - Gráfico P-P Normal de 

Regressão de Resíduos Padronizados (fonte: 

elaboração própria) 

VIF

(Constante)

Tamanho 1,051

Secretismo 1,051

Variáveis 

independentes

Estatísticas de muticolinearidade

Tabela 7 - Estatísticas de multicolinearidade (fonte: 

elaboração própria) 
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Iniciamos a análise do modelo pela verificação da qualidade do ajustamento do 

modelo. Para isso, é necessário analisar o coeficiente de determinação (R2). Contudo, 

vários autores indicam que, para amostras de tamanho reduzido, como é o caso da nossa 

amostra, deve antes ser utilizado o valor de R2a (Pallant, 2016, Marôco, 2011). Este 

coeficiente ajustado (R2a) traduz-se numa melhor opção para análise uma vez que apenas 

aumenta se, na introdução de uma nova variável, se verificar um melhor ajustamento do 

modelo aos dados, ou seja, o valor do coeficiente apenas aumenta se a variância dos erros 

diminuir em relação à variância total (Marôco, 2011). 

O coeficiente de determinação permite-nos ainda quantificar a influência da variação 

das variáveis independentes na variável dependente (Pallant, 2016).  

Através da tabela seguinte podemos observar que o nosso modelo tem um valor de 

R2a=0,329. Podemos aferir, através deste valor, que 32,9% da variabilidade da variável 

dependente (score_total) é explicada pelas variáveis independentes do modelo (tamanho 

e secretismo).  

 

  

Posteriormente, analisamos o coeficiente padronizado Beta (β) que nos permite 

perceber se todas ou apenas algumas variáveis independentes influenciam a variável 

dependente, e qual o contributo de cada uma das variáveis para a variável dependente 

(Marôco, 2011, Pallant, 2016). Analisamos ainda o nível de significância para cada uma 

das variáveis independentes.  

Como podemos observar pela tabela seguinte, a variável “tamanho” apresenta um p-

value de 0,000 pelo que podemos afirmar que esta variável tem uma influência 

significativa sobre a variável dependente. Apresenta um beta de 0,489 pelo podemos 

constatar que tem uma correlação positiva moderada com a variável “score_total”. A 

variável “secretismo” apresenta também um p-value significativo (p-value=0,048<0,05) 

pelo que podemos afirmar que a sua influência sobre a variável dependente é também 

R R quadrado
R quadrado 

ajustado

Erro padrão da 

estimativa

1 ,599
a 0,359 0,329 63,68652355

Sumarização do modelob

Modelo

a. Preditores: (Constante), Secretismo, Tamanho

b. Variável Dependente: Score Total

Tabela 8 - Sumarização do modelo (fonte: elaboração própria) 
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significativa, para um nível de significância inferior. Assim, a variável “secretismo” 

apresenta um beta de -0,255, ou seja, esta variável tem uma correlação negativa 

relativamente baixa com a variável dependente, ou seja, quanto menor o secretismo, 

maior o score da empresa. Isto acontece, tal como tínhamos visto no teste da hipótese 3, 

porque quanto menor o nível de secretismo, maior a proximidade da empresa ao 

stakeholder que se traduz num maior score.  

 

 

Por fim, avaliamos a significância do modelo através da análise da variância 

(ANOVA). Podemos constatar, pela análise da tabela seguinte, que o valor do p-value 

para o teste da ANOVA é de 0,000 pelo que podemos concluir que existe pelo menos 

uma variável independente que possui uma influência significativa sobre a variação da 

variável dependente (Marôco, 2011, Pallant, 2016). 

 

  

Coeficientes 

padronizados

B
Erro 

Padrão
Beta

Limite 

inferior

Limite 

superior
Tolerância VIF

(Constante) 40,856 16,228 2,518 0,016 8,129 73,584

Tamanho 1,463 0,375 0,489 3,903 0,000 0,707 2,218 0,951 1,051

Secretismo -0,384 0,189 -0,255 -2,038 0,048 -0,765 -0,004 0,951 1,051

1

a. Variável Dependente: Score Total

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não 

padronizados
t Sig.

95,0% Intervalo de 

Confiança para B

Estatísticas de 

colinearidade

Tabela 9 - Tabela dos Coeficientes (fonte: elaboração própria) 

Soma dos 

Quadrados
gl

Quadrado 

Médio
F Sig.

Regressão 97637,180 2 48818,590 12,036 ,000
b

Resíduo 174406,851 43 4055,973

Total 272044,031 45

ANOVAa

Modelo

1

a. Variável Dependente: Score Total

b. Preditores: (Constante), Secretismo, Tamanho

Tabela 10 - ANOVA (fonte: elaboração própria) 
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3.4. Discussão de resultados 

 

Neste subcapítulo será realizada a discussão dos resultados que permitirá retirar 

conclusões sobre as análises estatísticas realizadas no capítulo anterior e confrontá-las 

com as conclusões de outros autores. 

 

Os resultados dos testes estatísticos para a validação da hipótese 1 permitem-nos 

constatar que existe uma correlação positiva significativa entre o tamanho de uma 

empresa e o ser score (p-value=0,000 < 0,01). Dá-nos ainda um coeficiente de correlação 

de 0,577 pelo que podemos assumir que existe uma correlação moderada positiva entre 

as duas variáveis.  

Podemos então concluir que quanto maior a empresa, maior o seu score, ou seja, maior 

a quantidade de informação partilhada sobre a terra na sua página online e no seu relatório 

de sustentabilidade. 

Vários autores (Hackston and Milne, 1996, Jong-Seo, 1999, Suwaidan et al., 2004, 

Parsa and Kouhy, 2008) constataram nos seus estudos uma correlação positiva entre o 

tamanho da empresa e a divulgação de informação sobre responsabilidade social. Estando 

as preocupações ambientais e sociais da terra inseridas na extensão de informações sobre 

responsabilidade social divulgadas pelas empresas, podemos admitir que seria esperado 

encontrar um resultado que fosse de encontro a resultados obtidos por outros autores.  

Este resultado pode ter variadas explicações. O crescimento de uma empresa 

pressupões um aumento da sua visibilidade no mercado, que se traduz numa maior 

necessidade da empresa na partilha de informação. A busca de informação sobre a 

empresa por parte do stakeholder também aumenta, incentivando também na partilha de 

informação. Além disso, é compreensível que quanto maior o tamanho da empresa, e 

consequentemente maior visibilidade, maiores serão as consequências dos seus atos o que 

pressupõe uma maior exigência às empresas na prática de uma política ativa de 

responsabilidade social e na sua comunicação. 

 

Quanto à hipótese 2, a realização do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis permitiu 

concluir que não existe uma diferença significativa entre as médias dos scores de 

empresas próximas ou afastadas do consumidor final (p-value=0,702 > 0,01. Podemos 
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então concluir que não há uma diferença significativa da partilha de informação sobre 

responsabilidade social acerca da terra entre empresas próximas ou afastadas do 

consumidor final. Ou seja, a posição da empresa na cadeia logística não influencia a sua 

partilha de informação sobre RSE em assuntos relacionados com a terra.   

Apesar da existência de vários trabalhos no âmbito da responsabilidade social 

relacionados com a cadeia logística (Bloemhof et al., 2015, Heikkurinen and Forsman-

Hugg, 2011), não foi encontrado nenhum trabalho empírico que correlacione a posição 

em que a empresa se encontra na cadeia logística e extensão na partilha de informação 

sobre responsabilidade social.  

 

Relativamente à última hipótese testada, verificou-se que, tal como na hipótese 1, 

existe uma correlação entre a variável “secretismo” e a variável “score_total” (p-

value=0,00 < 0,01). É ainda apresentado um coeficiente de correlação de -0,571. Podemos 

então constatar que existe uma correlação moderada negativa entre as duas variáveis. 

Uma vez que o secretismo está negativamente relacionado com a orientação para o 

stakeholder (Orij, 2010), podemos dizer que quanto menor o secretismo, maior a 

orientação para o stakeholder e maior o score da empresa. Assim, constatamos que 

empresas com origem em países com uma cultura organizacional de maior orientação 

para o stakeholder partilham mais informação sobre RSE nas páginas online 

relativamente a aspetos relacionados com a terra. 

Existem vários estudos que vão de encontro aos resultados obtidos (Orij, 2010, Van 

der Laan Smith et al., 2005), embora sejam de âmbito mais geral, relacionados com 

corporate social disclosure (CSD) e não relacionados especificamente com 

responsabilidade social acerca da terra. 

 No estudo de Van der Laan Smith et al (2005), os autores comparam os níveis de 

CSD de empresas situadas em países com maior ou menor orientação para questões 

sociais, que consideram empresas mais ou menos orientadas para o stakeholder, 

respetivamente. Nos resultados constataram que, para empresas de grandes dimensões, 

verifica-se uma relação positiva entre as duas variáveis, ou seja, empresas com maior 

orientação para o stakeholder apresentam maior nível de CSD. Constataram ainda que 

esta correlação não é verificada para pequenas e médias empresas (Van der Laan Smith 

et al., 2005).  
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No estudo de Orij (2010) o autor obtém resultados semelhantes. No estudo em que 

compara níveis de secretismo com CSD, este autor conclui que empresas situadas em 

países com níveis baixos de secretismo (ou seja, com maior orientação para o stakeholder) 

apresentam níveis mais elevados de CSD. Contudo o autor refere que esta relação não é 

linear.  

 

Relativamente às conclusões retiradas a partir do modelo de regressão linear, 

constatamos que este veio reforçar as conclusões referidas anteriormente. Assim, as 

variáveis “tamanho” e “secretismo” exercem uma influência (apesar de baixa – 32,9%) 

sobre a variável dependente. Constatamos, mais uma vez, que o tamanho exerce uma 

influência positiva sobre o score da empresa, ao passo que o secretismo exerce uma 

influência negativa. Podemos ainda inferir, através da análise do modelo de regressão 

linear que há uma maior influência da variável “tamanho” do que da variável 

“secretismo” sobre a variável dependente (quando analisado o comportamento de uma 

variável mantendo a outra controlada). 
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Capítulo 4 Conclusões 

 

4.1 Principais conclusões 

 

O conceito de responsabilidade social das empresas surgiu há mais de cinquenta anos, 

porém é ainda hoje é difícil de definir, sendo vários os autores a dar a sua contribuição 

(Berle 1931, Bowen, 1953, Eells, 1958, Levitt, 1958, Carroll, 1979, McWilliams and 

Siegel, 2001, Lantos, 2001, Enquist et al., 2006). A evolução do conceito faz com que, 

atualmente, este seja visto como um fator competitivo e não como uma limitação, 

podendo até mesmo funcionar como um potenciador da atividade da empresa (Almeida 

et al, 2013), para além de afetar positivamente o ambiente e a sociedade. 

A revisão de literatura com maior enfoque na indústria alimentar e no critério terra 

permitiu compreender como o aumento do consumo, não só alimentar como para a 

produção de biocombustíveis, tem contribuído para uma deterioração dos solos, quer a 

nível ambiental como a nível social. 

Por forma a dar resposta ao objetivo desta dissertação, de compreender como se 

posicionam as empresas do setor alimentar relativamente às suas práticas de 

responsabilidade social com a terra, foram elaboradas três hipóteses de investigação tendo 

em consideração três características das empresas: o tamanho, a posição na cadeia 

logística e a orientação para o stakeholder.   

Foram analisadas as páginas online e os relatórios de sustentabilidade de um total de 

quarenta e seis empresas a nível mundial, definidas através do índice da Forbes Global 

2000. As informações sobre as práticas ambientais e sociais da terra foram recolhidas 

através da framework do estudo Behind the Brands ao passo que informações sobre o 

perfil das empresas foram recolhidas através da página online da Forbes Global 2000 e 

ainda através das páginas online das próprias empresas.  

Analisando os resultados obtidos através da análise estatística podemos dizer que as 

empresas maiores apresentam maior extensão de informação sobre responsabilidade 

social relativamente à terra nas suas páginas online e nos relatórios de sustentabilidade. 

Tal como visto anteriormente, esta conclusão vai de encontro a conclusões de outros 
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estudos, contudo, nenhum deles analisava especificamente o critério terra. Outra 

conclusão extraída da análise estatística realizada é a validação da hipótese 3, que nos 

permite afirmar que as empresas mais orientadas para o stakeholder transmitem maior 

quantidade de informação sobre responsabilidade social acerca da terra nas suas páginas 

online e nos relatórios de sustentabilidade.  

Foi ainda possível constatar, através da análise estatística, que não existe uma relação 

entre a posição das empresas na cadeia logística e a sua extensão de partilha de 

informação sobre responsabilidade social acerca da terra.  

Esta investigação permitiu, assim, não só a confirmação de algumas conclusões 

retiradas em trabalhos anteriores, como também a criação de conhecimento acerca de um 

assunto mais específico, a responsabilidade social das empresas com a terra, quer sob um 

ponto de vista ambiental, quer sob um ponto de vista social. Permitiu ainda compreender 

como se posicionam as maiores empresas do setor alimentar acerca das suas práticas de 

responsabilidade social relativamente à terra, objeto principal da presente dissertação. 

 

 

4.2 Limitações do estudo 

 

Tal como outros trabalhos empíricos, este também apresenta algumas limitações.  

Tendo em conta o âmbito temporal para a realização desta dissertação, a amostra 

incidiu sobre um número reduzido de empresas o que limita o tratamento econométrico e 

condiciona as conclusões. Para além disso, as empresas que constituem a amostra são 

todas de grande dimensão. A amostra é constituída pelas maiores empresas do setor 

alimentar, assim sendo, quando é testada a variável do tamanho da empresa, há um 

enviesamento dos resultados uma vez que, apesar de existirem empresas maiores e 

empresas mais pequenas, o resultado não pode ser aplicado num contexto real onde 

existem empresas de dimensão bastante inferior à dimensão estudada. 

 Outra limitação do estudo prende-se com a recolha de dados. Algumas empresas, 

principalmente asiáticas, têm páginas online escritas na língua nativa, sem tradução, o 

que tornou impossível a recolha de alguns dados para algumas empresas. Além disso, 

devido ao tempo restrito para a realização da dissertação, foi necessário definir limites 
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para a procura de informação das empresas (restringido à página online e relatório de 

sustentabilidade). Significa que poderá existir informação sobre responsabilidade social 

que tenha sido publicada pelas empresas, mas que está fora dos limites definidos de 

recolha de dados e que, por isso, não se pode garantir que a recolha de dados seja 

exatamente ilustrativa da realidade. 

 

 

4.3 Recomendações de investigação futura 

 

Esta dissertação, como referido no subcapítulo anterior, tem algumas limitações e 

desde aí se abrem novos caminhos para investigação futura. Consideramos importante a 

replicação do estudo com uma amostra maior (com mais variabilidade em termos de 

tamanho das empresas e ainda de distribuição geográfica), mais representativa do 

contexto real, e com uma técnica de recolha de dados mais abrangente. 

Seria também interessante uma análise mais profunda relativamente à posição na 

cadeia logística das empresas por se tratar de uma variável pouco estudada pelos autores 

que, apesar de não ter resultados significativos no nosso estudo, entende-se que deverá 

ser alvo de maior exploração.  

Ainda no âmbito do setor alimentar, seria interessante um estudo que comparasse a 

comunicação de RSE relativamente ao tipo de produto confecionado pela empresa. É de 

esperar que empresas relacionadas com a atividade piscatória, por exemplo, tenham 

menos extensão em comunicação de responsabilidade social relativamente a aspetos 

relacionados com a terra. 

Por fim, seria interessante a replicação do estudo noutros setores com idêntica 

dependência da terra ou de outros recursos naturais finitos. 
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Anexo 1.  Framework   

  

LA1  Perceção e projetos relacionados com a terra

LA1.1 Direitos da terra das comunidades locais

LA1.1.1
A empresa reconhece a importância do direito das comunidades ao controlo e ao acesso à terra, reconhecendo/cedendo acesso 

para segurança alimentar?

LA1.1.2 A empresa reconhece a importância do direito das comunidades à terra para fins culturais, espirituais e cerimoniais?

LA1.1.3
Este reconhecimento inclui uma referência específica à complexidade dos direitos à posse da terra (direito à terra informal, 

tradicional e habitual)?

LA1.1.4 Mecanismos de Remedianção e de Reclamações

LA1.1.4.1
A empresa refere remediação, tal como compensação justa, para casos onde o direito à terra foi ou poderá ter sido violado e/ou 

renunciado?

LA1.1.4.2 A empresa refere mecanismos de reclamação para casos onde o direito à terra foi ou poderá ter sido violado e/ou renunciado?

LA1.2 Consentimento comunitário para investimentos (propostos)

LA1.2.1  A empresa refere ao Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) para as comunidades afetadas?

LA1.2.2 A empresa refere ao CLPI para pessoas indígenas?

LA1.3 Gestão sustentável das terras agrícolas

A empresa reconhece que as terras agrícolas precisam de ser geridas sustentavelmente por:

LA1.3.1 Reconhecendo a necessidade de conservar a biodiversidade?

LA1.3.2 Reconhecendo a necessidade de uma gestão responsável do uso de pesticidas?

LA1.3.3 Reconhecendo a necessidade de uma gestão eficaz do solo para evitar a erosão do solo, degradação da terra e desertificação?

LA1.4 Implicações de biocombustíveis na segurança alimentar

A empresa tem uma análise e uma visão sobre as implicações dos biocombustíveis para segurança alimentar no mundo em 

desenvolvimento?

LA1.4.1 A empresa refere às implicações dos biocombustíveis para a segurança alimentar no mundo em desenvolvimento?

LA1.4.2 A empresa defende publicamente contra a utilização de terras agrícolas para combustível em vez de alimentos?

Projetos

LA1.5
A empresa divulga um exemplo de envolvimento ativo com fornecedores e partes interessadas em nível nacional ou local (além de 

membros de uma MSI) para tratar de questões de direitos de terra dentro da cadeia de suprimentos?

LA2 Conhecimento e divulgação dos impactos da empresa

LA2.1

A empresa conduziu e publicou avaliações do impacto nos últimos cinco anos sobre impactos de direitos humanos ou 

outros impactos sociais da sua cadeia de abastecimento sobre questões-chave relacionadas ao direito à terra e às 

disputas das terras?

Avaliação dos direitos humanos e dos impactos sociais dos pensionistas na cadeia de abastecimento em relação aos direitos 

à terra e aos conflitos de terras

LA2.1.1
A empresa realizou essa avaliação para uma região de commodities ou sourcing ou está comprometida em realizar pelo menos 3 

avaliações de impacto em 3 países diferentes?

LA2.1.2 Critérios adicionais para avaliações de impacto:

LA2.1.2.1 A empresa realizou e publicou tal avaliação para uma segunda commodity ou terceirização da região (ou mais)?

LA2.1.2.2 A avaliação foi realizada por uma terceira parte?

LA2.1.2.3

A avaliação foi realizada num país de alto volume e commodity (ou seja, países que estão entre os 3 principais países de 

terceirização para uma das principais commodities) ou conduzida em países de alto risco (com base na análise da empresa) para um 

top 3 commodity sourced ?

LA2.1.2.4 A avaliação incluiu um processo de consulta às comunidades?

LA2.1.2.5
A avaliação foi publicada num formato e numa linguagem acessíveis às partes interessadas - incluindo as organizações da sociedade 

civil local - no país em que a avaliação ocorreu?

LA2.1.2.6
A empresa publicou um plano de ação para a forma como planeia lidar com os resultados da avaliação [de impacto] (por exemplo, 

etapas vinculadas ao tempo para resolver problemas)?
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LA2.2 Identificação de países de alto risco

LA2.2.1
A empresa identificou países de onde (i) a segurança da posse da terra não pode ser assegurada, ou (ii) a má regulamentação da 

terra é uma preocupação particular?

LA2.2.2 A empresa identificou paísesonde a degradação ambiental é uma questão específica?

LA3 Compromissos relacionados com a terra

LA3.1 Segurança social e ambiental da terra para as comunidades

LA3.1.1 A empresa compromete-se a proteger e promover todo o direito à terra pela empresa e a sua cadeia de abastecimento?

LA3.1.2 Compromisso com o CLPI para todas as comunidades

LA3.1.2.1 A empresa compromete-se com o CLPI para todas as comunidades afetadas por pelo menos 2 commodities  agrícolas?

LA3.1.2.2 A empresa compromete-se com o CLPI para todas as comunidades para todas as commodities  agrícolas?

LA3.1.3 Compromisso com o CLIP para os povos indígenas

LA3.1.3.1 A empresa compromete-se com o CLIP para os povos indígenas como um mínimo de pelo menos 2 commodities agrícolas?

LA3.1.3.2 A empresa compromete-se com o CLIP para os povos indígenas como um mínimo para todas as commodities agrícolas?

LA3.1.4
A empresa declara e implementa tolerância zero para a apropriação de terras nas operações da empresa, independentemente de tais 

operações serem direta ou indiretamente contratadas pela empresa?

LA3.1.5
A empresa reconhece responsabilidade por violações de direitos de terra envolvendo a empresa ou seus fornecedores (até o 

produtor primário)?

LA3.1.6

A empresa compromete-se a advogar aos governos (incluindo os governos dos países fornecedores) para a proteção dos direitos 

territoriais das comunidades (tais como mudanças na lei ou implementação da legislação existente, programas relevantes ou padrões 

globais como as Diretrizes Voluntárias para a Governança Responsável de Posse De Terras, Pescas e Florestas)?

LA3.2 Padrões de produção sustentável

A empresa assume compromissos públicos com padrões de produção sustentáveis para:

LA3.2.1 Óleo de palma

LA3.2.1.1 Óleo de palma - certificação RSPO (nível já atingido)

Compromisso óleo de palma sustentável (pontuação%)

LA3.2.1.2
Óleo de palma - RSPO cadeias físicas de abastecimento (compromissos de sourcing Identity Preserved, Segregated e Mass 

Balance)

Compromisso óleo de palma sustentável (pontuação%)

LA3.2.2 Soja 

Compromisso responsável soja (pontuação%)

LA3.2.3 Cana de Açucar

Compromisso cana-de-açúcar sustentável (pontuação%)

LA4 Gestão da cadeia de abastecimento e parcerias com fornecedores

Direitos da terra no código do fornecedor

LA4.1 O código de fornecedor da empresa é explícito sobre as seguintes questões sociais relacionadas com a terra:

LA4.1.1 Os direitos à terra são respeitados, incluindo os direitos da terra habituais?

LA4.1.2 Todas as atividades agrícolas estão sujeitas ao CLPI para todos os usuários dos direitos da terra?

LA4.1.3
Os códigos de fornecedor de pelo menos 2 mercadorias estão sujeitas ao CLPI para todos os usuários de direitos de terra (ou o 

CLPI é o código de fornecedor de toda a empresa aplicável a todas as commodities )?

LA4.1.4
A empresa evita a transferência de direitos à terra (incluindo as terras sob posse habitual) de pequenos produtores de alimentos e, 

em vez disso, envolve pequenos agricultores propondo contratos justos?

LA4.1.5 Mecanismos de remediação e reclamação no código do fornecedor

LA4.1.5.1
A empresa refere-se a remediação, como compensação justa, para casos em que os direitos à terra foram ou podem ter sido 

violados e/ou abandonados?

LA4.1.5.2

A empresa refere-se a mecanismos de reclamações acessíveis às comunidades para casos em que os direitos à terra foram ou 

podem ter sido violados (pode incluir referência a padrões internacionais sobre mecanismos de reclamações acessíveis, como 

Padrões de Desempenho da IFC ou os Princípios Orientadores da ONU)?

LA4.1.6 A empresa tem uma cláusula "stop land grabs " no seu código de fornecedor?

Uso da terra no código do fornecedor

LA4.2 O código de fornecedor da empresa é explícito sobre as seguintes questões ambientais relacionadas com a terra:

LA4.2.1 Refere-se à conservação da biodiversidade?

LA4.2.2 Refere-se à gestão responsável do uso de pesticidas?

LA4.2.3 Está em conformidade com as normas internacionais sobre o uso seguro de pesticidas?

LA4.2.4 Trata-se de uma gestão eficaz do solo?

LA4.2.5 Refere-se à compensação em caso de danos ambientais causados?
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Anexo 2. Caracterização da Amostra 

 

Anexo 2.1 Tabela de frequências de empresas por continentes de origem das empresas 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2 Estatísticas descritivas da idade das empresas 

 

 

 

 

Anexo 2.3 Estatísticas descritivas do número de trabalhadores 

Frequência Porcentagem
Porcentagem 

válida

Porcentagem 

cumulativa

América 18 39,1 39,1 39,1

Ásia 21 45,7 45,7 84,8

Europa 7 15,2 15,2 100,0

Total 46 100,0 100,0

Continente

Válido

39,10%

45,70%

15,20%

Percentagem de empresas por continente

América Ásia Europa

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Idade da empresa 46 2 199 70,61 50,547

N válido (listwise) 46

Estatísticas Descritivas
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Anexo 2.4 Estatísticas descritivas do valor em vendas 

 

  

 

  

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Número de trabalhadores 46 4383 328000 52892,35 62551,766

N válido (listwise) 46

Estatísticas Descritivas

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Valor de vendas (billions of dollars) 46 1,86 90,82 16,1948 17,26568

N válido (listwise) 46

Estatísticas Descritivas
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Anexo 3. Análise Multivariada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Média Desvio Padrão N

Score Total 48,2576087 77,75231770 46

Tamanho 18,6957 25,97548 46

Secretismo 51,89 51,600 46

Estatística Descritiva

Score Total Tamanho Secretismo

Score Total 1,000 0,545 -0,363

Tamanho 0,545 1,000 -0,221

Secretismo -0,363 -0,221 1,000

Score Total 0,000 0,007

Tamanho 0,000 0,070

Secretismo 0,007 0,070

Score Total 46 46 46

Tamanho 46 46 46

Secretismo 46 46 46

Correlações

Correlação de 

Pearson

Sig. 

(unilateral)

N

Variáveis 

inseridas

Variáveis 

removidas
Método

1
Secretismo,    

Tamanho
b Inserir

Variáveis Inseridas/Removidasa

Modelo

a. Variável Dependente: Score Total

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

R R quadrado
R quadrado 

ajustado

Erro padrão da 

estimativa

1 ,599
a 0,359 0,329 63,68652355

Sumarização do modelob

Modelo

a. Preditores: (Constante), Secretismo, Tamanho

b. Variável Dependente: Score Total
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Soma dos 

Quadrados
gl

Quadrado 

Médio
F Sig.

Regressão 97637,180 2 48818,590 12,036 ,000
b

Resíduo 174406,851 43 4055,973

Total 272044,031 45

ANOVAa

Modelo

1

a. Variável Dependente: Score Total

b. Preditores: (Constante), Secretismo, Tamanho

Coeficientes 

padronizados

B
Erro 

Padrão
Beta

Limite 

inferior

Limite 

superior
Tolerância VIF

(Constante) 40,856 16,228 2,518 0,016 8,129 73,584

Tamanho 1,463 0,375 0,489 3,903 0,000 0,707 2,218 0,951 1,051

Secretismo -0,384 0,189 -0,255 -2,038 0,048 -0,765 -0,004 0,951 1,051

1

a. Variável Dependente: Score Total

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes não 

padronizados
t Sig.

95,0% Intervalo de 

Confiança para B

Estatísticas de 

colinearidade

(Constante) Tamanho Secretismo

1 2,081 1,000 0,07 0,08 0,07

2 0,712 1,709 0,00 0,54 0,25

3 0,206 3,177 0,93 0,39 0,68

a. Variável Dependente: Score Total

Diagnóstico de colinearidadea

Modelo Autovalor
Índice de 

condição

Proporções de variância

1

Resíduo Padrão Score Total Valor predito Resíduo

43 3,274 278,33000 69,8079402 208,52205976

Diagnóstico entre casosa

Número do caso

a. Variável Dependente: Score Total

Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N

Valor predito -5,5362525 221,4937286 48,2576087 46,58020078 46

Valor Predito Padrão -1,155 3,719 0,000 1,000 46

Erro padrão do valor predito 9,586 41,864 15,199 5,854 46

Valor predito ajustado -6,1656041 307,3489990 48,3425729 50,71416783 46

Resíduo -154,03712463 208,52206421 0,00000000 62,25518294 46

Resíduo Padrão -2,419 3,274 0,000 0,978 46

Resíduo studentizado -3,034 3,392 -0,001 1,056 46

Resíduo Excluído -242,34899902 223,85221863 -0,08496420 73,94425762 46

Resíduo Studentizado Excluído -3,382 3,918 0,015 1,141 46

Mahal. Distância 0,041 18,466 1,957 3,330 46

Distância de Cook 0,000 1,759 0,076 0,294 46

Valor Centralizado de Alavancagem 0,001 0,410 0,043 0,074 46

Estatísticas de resíduosa

a. Variável Dependente: Score Total
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