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Resumo 

Devido ao desenvolvimento do desporto tanto a nível competitivo como a nível 

organizacional, observa-se um crescimento na promoção e na gestão de 

atividades desportivas. Dessa forma, as organizações e seus gestores 

necessitam adquirir novas habilidades e ferramentas que vos permitam maior 

eficácia de gestão.  

Sendo a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) compreendida como uma 

ferramenta organizacional de grande valor, torna-se importante perceber como 

essa vem sendo trabalhada, também, no âmbito desportivo. 

Assim, a presente investigação foi desenvolvida com o propósito de analisar a 

relação existente entre a RSC e suas interações com o desporto. Aceitando que 

esta temática se encontra em uma fase de desenvolvimento, e que se lhe confere 

grande margem de evolução quanto ao seu estudo e aplicação, torna-se 

pertinente a sua investigação e, consequentemente, o desenvolvimento e 

validação preliminar de uma ferramenta de medição sobre a opinião de 

estudantes universitários a respeito da RSC e o desporto. 

A presente dissertação integra dois estudos complementares. No primeiro, foi 

efetuada uma revisão sistemática, visando-se conhecer o seu impacto da RSC 

e o desporto na literatura específica, através de questões que consideramos 

mais relevantes: país onde se realizou o estudo, objeto de estudo, amostra, 

método e principais resultados. Sendo permitido verificar que a investigação 

nessa área é extremamente recente, tendo o foco de estudos sido realizados 

nos Estados Unidos e por modalidades que são populares neste país.  

Já no segundo, a partir da aplicação do modelo de validação de escalas baseado 

em Turker (2008) criou-se uma escala, para analisar a opinião de estudantes 

sobre RSC e o desporto. Através da análise fatorial, foi possível verificar itens e 

constructos, ligados aos aspectos ambientais, sociais econômicos e de 

segurança, que apresentam índices que permitem assegurar a validade e 

confiabilidade da escala. 

PALAVRAS CHAVE: Responsabilidade Social Corporativa; Gestão do 

Desporto; Desenvolvimento de Escala; Revisão Sistemática; Instrumento de 

Medida.    
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Resumen 

Debido al desarrollo del deporte a nivel competitivo y en el nivel de la 

organización, hay un aumento en la promoción y gestión de las actividades 

deportivas. Por lo tanto, las organizaciones y sus directivos deben adquirir 

nuevas habilidades y herramientas que les permitan desarrollar capacidades 

para obtener  una gestión más eficiente.  

Siendo la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) aceptada como una 

herramienta de gestión que genera valor, en este sentido comprender cómo se 

puede utilizarla para la mejora de la gestión le da un sentido propio como línea 

de investigación.  

En ese trabajo ha sido desarrollado en un intento de discusión de aspectos 

vinculados a la RSC y sus interacciones con el deporte. Reconociendo que este 

tema se encuentra en una fase incipiente desarrollo, lo que conlleva que tienes 

una gran capacidad de crecimiento en el futuro, parece pertinente estudiarlo y 

realizar un intento de aportación con una herramienta de medición. 

Esta tesis está fraccionada en dos estudios, en el primer, es una revisión 

sistemática, donde se realizó búsqueda de la producción científica, con el 

objetivo de saber del impacto de la RSC y el deporte en la literatura, a través de 

temas relevantes como: país donde se realizó el estudio, objeto de estudio, 

muestra, método y resultados principales. Así, es posible verificar que la 

investigación en este ámbito es muy reciente, habiendo sido el foco de los 

estudios realizados en los Estados Unidos y los deportes que son populares en 

este país. 

En el segundo, retrata la validación de escalas basado en el modelo de Turker 

(2008), donde fue desarrollado una escala para analizar la opinión de los 

estudiantes sobre la RSC y el deporte. A través de la metodología de análisis 

factorial se realizó verificaciones de los ítems y constructos relacionados con los 

aspectos ambientales, sociales, económicos y de la seguridad, que presentan 

índices que garantiza la validez y fiabilidad de la escala. 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Corporativa; Deporte; Gestión 

Deportiva; Desarrollo de Escalas; Revisión Sistemática; Instrumento de 

Medición. 
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Abstract 

Regarding to the growth of sport, at both competitive and organizational levels, it 

has been observed an increase in the promotion and management of sports 

activities. Due to this, sports organizations, namely their managers, need to 

acquire new approach and knowledge to allow a better management. 

Since that the Corporate Social Responsibility (CSR) is known as a relevant 

organizational tool, it is necessary understand its use at sports domain. 

So, the purpose of the present study was to analyze the relationship between 

CSR and its interactions with sport. Whereas that this subject is still under 

development, meaning that there is a high potential regarding to its understanding 

and applicability, it seems to be relevant to study it, as well as to conduct the 

development and validation of a tool that allow to measure the college students 

opinion regarding to the relationship between CSR and sport. 

This thesis comprises two studies. In the first study, a systematic review was 

conducted with the purpose to understand the role of CSR on sport, through these 

questions: country where study was developed; purpose of the study; sample; 

methods; main results. Results showed that this is a new research area, with the 

majority of the studies been conducted in the United States, taking account 

specific popular sports at that country. 

In the second study, using the validation scale model based on Turker (2008), a 

scale to analyse the students’ opinion about the relationship between CSR and 

sport was developed. Factorial analysis showed that there are items and 

constructs related to environmental, social, economical and safety aspects, 

showing indices to ensure the validity and reliability of the scale. 

KEY WORDS: Corporate Social Responsibility; Sports Management; Scale 

Development; Systematic Review; Measuring Instrument. 
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Introdução Geral 

 

Com a evolução do panorama desportivo, ocorrido no século passado, a 

manifestação da atividade física, passou por um processo de adaptação. 

Ocorrendo uma popularização de diversas práticas desportivas e, por 

conseguinte uma maior oferta das mesmas. Sendo assim necessário um maior 

número de profissionais para gerir o desporto. 

 

A gestão do desporto por sua vez, apresenta um conjunto de características 

particulares. Inicialmente os gestores do desporto, eram entusiastas amadores, 

mas com o correr do tempo, por força do progressivo aumento de dimensão, 

começaram-se a valorizar os agentes profissionais, o estabelecimento de 

parcerias, e atualmente a responsabilidade social é também encarada como um 

fator de crescente importância. Atualmente nas entidades desportivas, o 

principal objetivo, está essencialmente centrado numa gestão sustentável 

(Emery, 2010). 

 

Neste sentido, as entidades desportivas procuram uma evolução que 

acompanhe o ritmo do mercado. Azevêdo (2009) defende que o desporto, é um 

setor de negócio de enorme influência na sociedade. Atingindo dimensões 

diretas e indiretas de elevado valor financeiro, como exemplo, podemos referir o 

impacto desde a venda dos produtos desportivos, até aos direitos dos atletas, 

das transmissões televisivas e aos mega eventos desportivos. 

 

As mudanças são percebidas em diversas áreas, sendo a mais evidente no 

desporto a área de espetáculos, sendo hoje considerado como elemento de uma 

cultura globalizada, onde mudanças com características mercadológicas e a 

especulação financeira são elementos chaves deste cenário (Pires, 1998). Kim 

e Walker (2012) acrescentam que o desporto serve como catalisador 

fundamental, para gerar orgulho da comunidade, emoção, apego e base para o 

desenvolvimento. 
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Desta forma, entidades desportivas, passam a ter preocupações que extrapolam 

a apresentação de um serviço único ou um produto específico (Luz, 2013), 

tornando-se necessária a complementaridade de serviços. E assim, uma maior 

exigência das capacidades e ferramentas para ajudar os gestores desportivos 

para se adaptarem a esta nova realidade. 

 

Sendo considerada uma ferramenta de gestão e inovação, a responsabilidade 

social corporativa (RSC), já é uma realidade em diversas empresas e 

organizações. O conceito de RSC pode ser destacado na literatura, porém o 

marco histórico para denominada “Era Moderna” ocorre na década de 50 com o 

livro “Social Responsabilities of the Businessman”, de Howard Bowen (Carroll, 

1999). No quadro 1, é possível observar a evolução dos conceitos de 

responsabilidade social corporativa, apresentados no estudo de Luz (2013). 

 

Carroll (1991), classificou a RSC em quatro categorias distintas, porém 

complementares e simultâneas, compreendidas entre expectativas econômicas, 

legais, éticas e filantrópicas (ver figura 1). 

 

 

Figura 1 - Pirâmide de Carroll 

            Fonte: Adaptado de Carroll (1991) 
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Sendo considerado um conceito polimorfo e moldável, a responsabilidade social 

corporativa, sofreu algumas reestruturações ao longo do tempo (Christensen, 

Morsing, & Thyssen, 2013). Sendo observado que não apresenta um 

fechamento do conceito em si mesmo, permanecendo, porém a sua essência e 

diretriz como um núcleo central, como se pode observar nos exemplos do quadro 

1. 

 

Quadro 1. Evolução da definição de responsabilidade social corporativa 

Ano Definição da RSC 

1960 

Decisões e ações dos gestores realizadas levando em conta outras ações além do 

interesse econômico direto. O termo se refere às obrigações socioeconômicas e 

humanitárias em relação aos outros. 

1975 
Elevar o comportamento corporativo a um nível consistente com as normas sociais, 

valores e expectativas de rendimentos preponderantes. 

1977 Obrigação dos gestores para desenvolver ações que protejam e melhorem a sociedade 

como um todo e não os seus interesses próprios exclusivamente. 

1987 

A RSC refere-se principalmente na tomada de decisões organizacionais levando em 

conta os resultados apresentados tendo aspectos benéficos para os grupos de 

interesses. 

1987 

Conjunto de relações, obrigações e deveres geralmente aceites e que se referem ao 

impacto das organizações sobre o bem-estar da sociedade. A RSC é uma parte 

substancial do contrato social. 

2000 
A RSC inclui expectativas econômicas, legais, éticas e filantrópicas que a sociedade 

aposta na empresa em um determinado momento. 

2004 
Obrigações que a empresa tem para com a sociedade. Às vezes descrito como um 

contrato implícito entre a empresa e a comunidade. 

2006 
A RSC refere-se na preocupação que a empresa manifesta face à sociedade ou face ao 

impacto que suas ações causam na sociedade. 

2007 

A RSC implica na seleção de objetivos corporativos e na avaliação dos resultados, não 

só por sua rentabilidade e bem-estar organizacional, mas também por padrões éticos e 

decisões de conveniência social. 

Fonte: Adaptado de Luz (2013) 
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Apresentada como um fator de vantagem competitiva e organizacional, e sendo 

uma parte importante dos negócios, diversas organizações desportivas, 

independentemente da sua dimensão e característica, apresentam atividades de 

RSC em suas práticas de gestão (Walker, Kent, & Vincent, 2010; Walters & 

Tacon, 2010; Babiak & Trendafilova, 2011; Rosca, 2011). Além disso algumas 

organizações apresentam aspectos norteadores para a implementação destas 

práticas. 

 

Como é o caso da ONU (Organização das Nações Unidas), que apresenta o 

Pacto Global, tendo como finalidade estimular organizações para a adoção de 

políticas de RSC e sustentabilidade. Visando promover um diálogo entre 

diferentes entidades (como empresas, sindicatos, ONG, etc.), fomentando a 

expansão de um mercado global mais inclusivo e sustentável. 

 

Para que esse objetivo seja atendido, visa-se a mobilização da comunidade 

corporativa por meio da adoção de dez princípios1 relacionados com os direitos 

humanos, o trabalho, o meio ambiente e a corrupção. Sendo eles: 

1. As Organizações devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente;  

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 

3. As organizações devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

5. A abolição efetiva do trabalho infantil;  

6. Eliminar a discriminação no emprego. 

7. As organizações devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; 

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;  

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente 

amigáveis. 

                                            
1 http://www.unglobalcompact.org/Languages/portuguese/ 
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10. As organizações devem combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina. 

 

Nesta abordagem, a Comissão Europeia apresenta recomendações e define 

um comportamento para as organizações, como resultado de um debate a nível 

europeu, para o enquadramento da promoção de RSC. Com a apresentação do 

Livro Verde2 publicado no ano de 2001, a Comissão Europeia visa “promover 

um quadro europeu sobre a RSC”, tendo como principal foco, promover o 

conhecimento sobre o tema, e identificar pontos fracos a serem trabalhados no 

âmbito da união europeia. Além disso, procura incentivar o desenvolvimento de 

práticas inovadoras, objetivando uma maior transparência de ações, facilitando 

a avaliação e aceitação. 

 

Sendo a International Organization Standardization (ISO) uma organização 

dedica à padronização de normas em gerais, esta publicou no ano de 2010 a 

ISO 260003 orientada como um guia de RSC. Estando projetada para ser 

utilizada por diferentes organizações, tanto no setor público como no privado, e 

em países de economia desenvolvida e em desenvolvimento. É um modelo 

funcional de ações voluntárias para adotar um comportamento socialmente 

responsável. 

 

A Global Reporting Initiative4 (GRI) fomenta a realização de relatórios de 

sustentabilidade que contribuam para que as organizações adotem práticas de 

desenvolvimento sustentável. A missão da GRI é promover a prática 

generalizada e normalizada de medidas sustentáveis.  

 

Baseado nestes preceitos, as entidades desportivas almejam cada vez mais 

modelos de atuação adequados a esses princípios. A importância e dimensão 

do fenômeno desportivo é tal, que o recurso ás ferramentas de RSC permitem à 

                                            
2 http://ec.europa.eu/green-papers/index_pt.htm 
3 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 
4 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
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escala quer global como local, implicações de grande capacidade e dimensão 

(Beutler, 2008). 

 

Devido a essa importante relação, o objetivo principal da presente investigação 

foi conhecer a realidade da pesquisa acadêmica nessa área e a elaboração de 

uma ferramenta de análise de opinião de estudantes universitários sobre a RSC 

e o desporto. 

 

Para a concretização deste objetivo, foi realizado um primeiro estudo, com uma 

metodologia de revisão sistemática da literatura, para verificar como vem 

ocorrendo as pesquisas acadêmicas sobre a interação da RSC e o desporto. A 

partir dos resultados obtidos no primeiro estudo, designadamente os que referem 

à escassez de instrumentos de medição e avaliação da RSC e o desporto, e 

tendo em conta as modalidades desportivas mais estudadas, realizou-se um 

segundo estudo. Este centrou-se, na construção preliminar de uma escala de 

opinião onde se pretende perceber o conhecimento da interação de RSC e o 

desporto por parte dos estudantes universitários, e fornecer uma ferramenta para 

organizações desportivas. 

 

A dissertação termina com a apresentação das conclusões gerais, onde são 

condensados os principais aportes dos dois estudos. 
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Parte I – Revisão Sistemática 
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REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA E O DESPORTO5

                                            
5 Este estudo foi publicado na Revista Intercontinental de Gestão Desportiva, Vol 4 Supl. I em 
Maio de 2014. A estrutura do estudo está em consonância às regras da revista, bem como as 
referências bibliográficas. 
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Resumo 

 

Este artigo visa analisar as diferentes abordagens da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) e o desporto, e como estes vêm sendo tratados na literatura. 

Dessa forma, realizou-se uma pesquisa sistemática acerca das produções 

científicas, sendo consultadas as bases de dados eletrônicas ABI/INFORM, 

SienceDirect e EBSCO, e como estratégia de busca, foram utilizadas os 

seguintes descritores (palavras-chave): “Responsabilidade Social Corporativa” e 

“Desporto”; “Corporate Social Responsibility” e “Sport”; “Responsabilidad Social 

Corporativa” e “Deporte”. Como fator de busca todas as palavras foram 

pesquisadas utilizando o operador “AND”. Os artigos selecionados para compor 

a amostra totalizaram 23. Posteriormente, foi feita uma análise acerca das 

questões que consideramos mais relevantes: país onde foi realizado o estudo; 

objeto de estudo; amostra; método e principais resultados. A Responsabilidade 

Social Corporativa (RSC) vem sendo apresentada como estratégia 

organizacional e como campo de estudo amplamente debatido na literatura, 

porém a relação do envolvimento com o desporto é relativamente recente. Sendo 

compreendida como um conjunto de ações que retornam à comunidade meios 

de intervenção, a RSC vem sendo trabalhada por diversas equipes profissionais 

que perspectivam a sua intercessão na sociedade para além de desempenhos 

desportivos. Sendo o desporto um grande propulsor de desenvolvimento social, 

e apreciação em massa por diferentes populações, faz sentido caracterizar os 

componentes que interagem na relação, RSC e o desporto. É nossa convicção 

que apesar desta temática ser apresentada recentemente nos meios desportivos 

e empresariais, a produção do conhecimento científico sobre a mesma, revela-

se ainda muito escassa.  

 

PALAVRAS CHAVE: Responsabilidade Social Corporativa; Desporto; Gestão 

do Desporto. 
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1. Introdução 

 

A RSC é uma realidade presente em diversos âmbitos organizacionais, sejam 

eles empresariais ou associativos. Por este motivo, observa-se na literatura 

especializada uma exposição desta temática de forma crescente. E se, por um 

lado, os investigadores vêm aprofundando e explanando os seus estudos nesta 

área, por outro, as organizações sociais almejam uma compreensão mais 

clarificada acerca do estado empírico deste âmbito de intervenção.  

 

Partindo da premissa organizacional, assume-se que RSC perpassa na 

execução de ações benéficas para a sociedade, e também para os investidores. 

Assim, as organizações parecem se envolver em questões sociais que vão além 

das suas obrigações legais precedentes à obtenção do lucro, com a intenção de 

beneficiar e melhorar as condições de vida das comunidades (Carroll, 1999; 

Babiak & Trendafilova, 2011; Higuchi & Vieira, 2012; Luz, 2013). 

 

Compreende-se a RSC em duas vertentes, a interna que corresponde às 

preocupações voltadas aos trabalhadores e seus dependentes. E a nível 

externo, preocupando-se com as consequências das ações de uma organização 

sobre a comunidade em geral, nomeadamente, sócios comerciais, fornecedores, 

consumidores, organizações não governamentais (ONG), autoridades públicas 

e o meio ambiente (Luz, 2013).  

 

Segundo (Shin, 2014), a RSC surge com grande expressão devido às 

insatisfações sociais frente ao desenvolvimento empresarial. Acreditando-se que 

uma entidade muito dificilmente sobreviverá numa comunidade instável, esta 

relação apresenta-se de enorme importância e exigindo por parte da entidade 

um claro entendimento.  

 

No sentido de exemplificar o comportamento empresarial em relação às suas 

responsabilidades (Carroll, 1991), apresenta uma pirâmide onde foram 

classificadas quatro responsabilidades, compreendidas numa execução 
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simultânea e apresentadas segundo esta ordem: econômicas, legais, éticas e 

filantrópicas.  

 

As ações de RSC, protagonizadas pelo setor empresarial e visando o benefício 

e o melhoramento da vida social, são ações que já se conhecem desde o início 

do séc. XX. No entanto, com o crescimento exponencial da importância do 

desporto no transcorrer deste século, há uma evidente inquietação em saber se 

a RSC influenciou o desenvolvimento desportivo e a realidade de suas 

organizações. 

 

Tendo em consideração que a realidade desportiva apresenta alguns princípios 

semelhantes à RSC, tais como transparência, comportamento ético, respeito 

mútuo, respeito pelas regras e aos direitos humanos. Sugere-se, que o desporto 

pode ser visto como um aliado para a aplicação das premissas da RSC (Godfrey, 

2009). 

 

A aplicação da RSC no desporto pode ter lugar em diversos âmbitos, como, o 

desenvolvimento sustentável das entidades desportivas, as instalações, o 

desempenho financeiro, patrocínios e eventos desportivos, desporto para 

populações especiais, e comportamento de fãs desportivos. 

 

Sendo o desporto um fenômeno sociocultural possuidor de características 

ímpares (Tubino, 1999), a sua visão enquanto fenômeno plurifacetado é também 

defendida por Sarmento, Pinto, Costa, e Silva (2011), ao apresentarem as suas 

diversas facetas em quase todos os contextos comunitários. 

 

No sentido de se aprofundar os conhecimentos acerca das investigações 

internacionais realizadas sobre a relação estabelecida entre a RSC e o desporto, 

pressupõe-se a realização deste estudo com as características de revisão 

sistemática, e eficiente para o proposto na tentativa de elucidar aspectos da 

literatura (Conforto, Amaral, & Silva, 2011; Kowalczyk & Truluck, 2013).  
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Desta forma, o presente estudo tem como propósito analisar a literatura científica 

relativa à interação entre RSC e desporto. Procurará descrever a sua evolução 

temporal, identificar os países que mais exploram o tema, verificar quais os 

objetos de estudos que foram pesquisados, identificar quais as populações que 

despertaram maior interesse pela comunidade acadêmica, verificar quais os 

métodos de pesquisa que mais foram utilizados, e assim como os principais 

resultados alcançados. Daqui resultaram as principais categorias.  

 

A estrutura deste artigo contemplara a apresentação dos resultados referentes 

à RSC e as realidades desportivas, (i) norte-americana, (ii) europeia, (iii) e 

australiana, sendo feita uma análise global dos estudos encontrados, terminando 

na apresentação com uma reflexão final. 

 

2. Metodologia  

 

Devido às características de um trabalho de revisão sistemática e do presente 

estudo ser de natureza qualitativa, efetuou-se uma pesquisa online delimitando 

a busca pelas bases de dados, EBSCO (Business Source Complete), 

SienceDirect e ABI/INFORM. Como estratégia de busca, não se definiu qualquer 

período temporal para que se fosse possível verificar os artigos que existissem 

utilizando os seguintes descritores (palavras-chave): “Responsabilidade Social 

Corporativa” e “Desporto”; “Corporate Social Responsibility” e “Sport”; 

“Responsabilidad Social Corporativa” e “Deporte”. Para fator de busca todas as 

palavras foram pesquisadas utilizando o operador “AND”, sendo realizada entre 

janeiro e março de 2014.  

 

Primeiramente, todos os artigos que apresentavam no resumo o conjunto das 

palavras-chaves foram selecionados para leitura, os artigos que se 

enquadravam na temática foram eleitos para posterior análise. Foram 

encontrados 86 artigos em geral e após aplicação de filtros, foram identificados 

23 estudos para serem analisados e incluídos na amostra. Estes filtros tiveram 

como critérios de inclusão: todos os artigos que apresentassem no resumo o 
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conjunto de palavras chaves; e de exclusão: artigos de revisão, artigos de 

opinião de especialistas, dissertações, teses, capítulos de livro, indisponibilidade 

do texto completo nas bases pesquisadas, e somente foram aceitos artigos em 

inglês, espanhol ou português.  

 

Para a análise das informações constantes nos diferentes estudos foram 

selecionadas previamente categorias, que derivam do propósito do estudo acima 

identificado, e da forma como ele vai ser concretizado. No quadro 1 pode ser 

observada esta categorização designadamente: ano de publicação, país onde o 

estudo se desenvolveu, os objetivos do estudo, classificação da amostra, o 

método utilizado, e os principais resultados encontrados. Para melhor 

interpretação dos dados, decidimos que eles fossem apresentados em função 

da área geográfica a que se referem. Assim, apresentamos os dados para a 

realidade desportiva norte-americana, Europeia e da Austrália. 

 

3. Apresentação dos Dados 

3.1. Responsabilidade social corporativa e realidade desportiva norte-americana  

 

No continente norte-americano existe um conjunto de modalidades mais 

significativas que se estruturam em modelo de competição designados ligas 

fechadas. Estas competições desenrolam-se com um número determinado de 

clubes, e a sua situação financeira torna-se um elemento essencial (Carvalho, 

2009).  

 

Dos trabalhos encontrados na presente pesquisa, apresenta-se de seguida uma 

síntese dos estudos científicos (ver quadro 2) que retratam a realidade norte-

americana a respeito da RSC e o Desporto. Evidenciando aspectos acerca de 

estudos científicos centrados a sua atenção a ações de pesquisas voltadas ao 

desporto profissional, privilegiando o fator econômico onde o desporto é 

encarado como um negócio visando à máxima lucratividade. 
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Quadro 2. Síntese dos estudos norte-americanos relativos à RSC e o desporto 

Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2013 

EUA 

Cottingha; 

Gearity; 

Byon. 

Analisar o 

desporto para 

populações 

especiais, e as 

perspectivas dos 

executivos. 

Executivos da 

Federação 

Internacional de 

Rugby em Cadeira 

de Rodas, 

Federação 

Internacional de 

Tênis, e 

Associação de 

Tênis dos EUA. 

Entrevista 

semi 

estruturada 

Observou-se a divulgação e promoção 

do tênis através da reformulação do 

plano de marketing e incorporação do 

jogo de cadeirantes em rodada de 

tênis convencional. As empresas que 

investem no rugby de cadeira de 

rodas tem o foco comercial 

direcionado para comunidades com 

populações especiais. 

2013 

EUA 

Close; 

Lacey. 

Analisar o papel 

da RSC como 

mediadora em 

eventos 

patrocinados. 

1.615 fãs das 

diversas etapas do 

evento anual de 

ciclismo Tour de 

Georgia. 

Questionário  

Observou-se uma dinâmica na relação 

do conhecimento do produto do 

patrocinador e RSC, e uma ligação 

positiva entre os gestores do evento 

com os patrocinadores. 

2013 

EUA 

Trendafilo

va; 

Babiak; 

Heinze. 

Verificar 
aspectos 

institucionais 
que afetam a 

sustentabilidade 
ambiental em 

ligas 

profissionais na 

América do 

Norte. 

Entrevistas com 

executivos de 

desportos e 

executivos de 

grupos parceiros, 

122 sites e 

documentos 

organizacionais, e 

56 reportagens. 

Entrevista 

Observou-se que as forças 

institucionais induzem cada vez mais 

que as organizações na indústria do 

desporto profissional trabalhem a RSC 

ambiental. 

2012 

EUA 

Pharr; 

Lough. 

Analisar 

marketing de 

causas sociais e 

campanhas de 

marketing social 

utilizadas nas 

ligas norte 

americanas 

Avaliação de 43 

programas da 

NBA6, NFL, NHL, 

e MLB a respeito 

do alcance e 

descrição em cada 

site. 

Análise 

documental  

22 programas foram analisados como 

marketing social; 8 marketing de 

causas; e 13 como outra divulgação. 

Programas de marketing social foram 

mais identificados do que os de 

causas sociais. 

                                            
6 Associação Nacional de Basquetebol, Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional de 
Hóquei, e Major League Beisebol dos Estados Unidos.  
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Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2011 

EUA 

Walker; 

Heere. 

Apresentar 

escala de 

medidas de 

atitudes do 

consumidor do 

desporto para 

com a RSC 

92 fãs da NHL7 no 

evento All Star 

Games; e 146 

espectadores da 

NASCAR8 no 

evento Daytona 

Beach. 

Questionário 

A escala CARES bidimensional 

oferece medidas válidas e confiáveis 

para os pesquisadores interessados 

em compreender a percepção dos 

consumidores de desporto sobre RSC. 

2011 

EUA 

Polite; 

Waller; 

Trendafilo

va; 

Spearman 

Discutir o 

conceito de RSC 

e sua relação 

com os 

desportos 

universitários. 

Análise da história 

e estrutura da 

NCAA9 

Ensaio 

científico 

Apresentou crítica sobre o valor 

financeiro movimentado pelas 

universidades no âmbito do desporto. 

2011 

EUA 

Babiak; 

Trendafilo

va. 

Verificar as 

motivações das 

organizações a 

se comportar de 

forma 

ambientalmente 

responsável. 

Comunidade e 

diretores de 

fundações de 

equipes 

esportivas, NFL, 

NBA, NHL, MLB e 

MLS10, totalizando 

137 equipes 

analisadas. 

Questionários  

Os executivos responsáveis pela 

tomada de decisão a respeito de 

práticas sustentáveis percebem vários 

motivos para se engajar em RSC 

ambiental, buscando principalmente 

legitimidade, conformidade com as 

pressões e expectativas institucionais, 

e aproveitar as oportunidades 

estratégicas oferecidas por esse tipo 

de atividade. 

2011 

EUA 

Inoue; 

Kent; 

Lee. 

Investigar a 

relação entre 

RSC e 

Desempenho 

Financeiro em 

equipes 

profissionais 

norte-

americanas. 

Análise dos 

valores de 

contribuições às 

fundações de 

equipes 

desportivas sendo 

27 da MLB, 29 

NBA, 32 NFL, 24 

NHL. 

Análise 

documental 

RSC e desempenho financeiro das 

equipes, analisado através de 

doações de caridade, não apresentou 

resultado esperado com base na 

teoria dos stakeholders, embora 

apresente relação positiva.  

                                            
7 Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos 
8 Associação Nacional de Stock Car Auto Racing dos Estados Unidos 
9 Associação Atlética Universitária Nacional dos Estados Unidos 
10 MLS – Liga de Futebol dos Estados Unidos e Canadá 
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Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2010 

EUA 

Walker; 

Kent; 

Vincent. 

Analisar os 

conteúdos de 

RSC 

disseminados 

pelas equipes 

desportivas 

profissionais, 

direcionados 

aos seus 

stakeholders. 

29 equipes 

selecionadas de 

maneira aleatórias 

sendo 7 NHL, 7 

NFL, 6 NBA, 9 

MLB. 

Análise 

documental  

240 boletins analisados apresentaram 

relatos de atividade de RSC. 40,3% 

em eventos beneficentes monetários, 

eventos beneficentes não monetários 

14,3%, voluntariado e sensibilização 

da comunidade 12,6%, relacionados 

com a consciência social 11,3%, 

seguido de iniciativas de valorização 

da comunidade 10,8%, e eventos 

destinados a honrar o trabalho (9,1%). 

2010 
EUA 

Babiak. 

Perceber como 

os executivos 

das ligas 

desportivas 

compreendem a 

RSC e como as 

práticas de RSC 

contribuem para 

estas ligas. 

Entrevistas com 

executivos sênior 

em cada uma das 

seguintes ligas 

esportivas norte-

americanas NBA, 

NHL, NFL, e MLB. 

Entrevistas 

Envolvimento com a RSC e ligas 

desportivas: NHL Foundation com 

campanhas sobre saúde; MLB com 

esforços na educação, 

desenvolvimento de jovens, saúde, 

voluntariado, caridade, e ações 

humanitárias; NBA Cares com 

doações; NFL Charities com ações de 

caridade em parcerias 

governamentais. 

2010 

EUA 

Sheth; 

Babiak. 

Investigar as 

percepções e 

práticas de RSC 

na indústria do 

desporto por 

parte dos 

proprietários e 

diretores de 

ligas. 

237 entrevistados 

donos e/ ou 

diretores das 

equipes da NFL 

(32), NBA (30), 

NHL (30) e MLB 

(30 equipes). 

Questionário 

Os executivos do desporto profissional 

aproximam de forma colaborativa, e 

estratégica a RSC orientada para a 

comunidade. Visam atingir suas 

responsabilidades éticas, filantrópicas 

e legais. 

2009 

EUA 

Canadá 

Babiak; 

Wolfe. 

Explorar as 

forças 

resultantes da 

participação das 

entidades 

desportivas em 

atividades de 

RSC. 

Gestores de 

equipes 

profissionais, 

sendo um de cada 

liga NFL, MLB, 

NHL e NBA, 

engajados com 

iniciativas de RSC. 

Entrevista 

Sugeriram-se fatores que diferem as 

entidades esportivas de outras 

organizações, impactando no design, 

execução da RSC no desporto. Sendo 

a paixão, a economia, transparência e 

gerenciamento de stakeholders. 

Apresentou como a RSC pode afetar 

ou ser afetada por estes fatores. 

2009 
EUA 

Godfrey. 

Analisar 

trabalhos e 

teorias sobre a 

RSC, relevantes 

ao meio 

desportivo. 

Análise geral do 

contexto da RSC 

na América do 

Norte, e revisão 

dos conceitos 

sobre a RSC. 

Ensaio 

científico 

Em termos de impacto social, as 

organizações desportivas têm sido 

ativas em iniciativas de 

desenvolvimento comunitário, 

evidenciando um impacto social 

positivo. 
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Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2009 

EUA 

Walker; 

Kent. 

Examinar a 

relação entre as 

atividades de 

RSC e as 

avaliações dos 

fãs. 

297 fãs de duas 

equipes de NHL 

Entrevista 

semi 

estruturada,  

Apresentou-se que manter uma 

agenda pró-social resulta numa 

ferramenta de marketing importante, 

constituindo numa maior vantagem 

competitiva. RSC foi vista como uma 

forma de construção ou manutenção 

da reputação. 

2009 

Canadá 

Pegoraro; 

O'Reilly; 

Levallet. 

Explorar como 

patrocínio de 

igualdade de 

gênero pode ser 

relacionado com 

RSC. 

7 Diretores de 

corrida de triathlon 

Estudo de 

caso. 

Na relação entre a promoção do 

evento e patrocinador, deve-se tentar 

compreender o que o patrocinador 

busca. 

2006 

EUA 

Babiak; 

Wolfe. 

Explorar as 

iniciativas em 

RSC do Super 

Bowl XL 

realizado em 

Detroit. 

Coleta a partir de 

mídias impressas, 

áudios, e análise 

de página web. 

Análise 

documental 

Verificou-se que o potencial midiático 

que o desporto proporciona, deixa 

legados importantes para cidade. 

 

Com as informações contidas no Quadro 2, é possível verificar que as amostras 

dos estudos são diversificadas tanto quanto à modalidade desportiva estudada, 

quanto aos agentes desportivos que foram tidos em conta. Os modelos de 

recolha de dados mais abordados foram, entrevistas utilizadas em 5 estudos, 

questionários e análise documental em 4 estudos respectivamente.  

Em relação aos objetos de estudos, estes perpassam por diferentes contextos, 

como: 1- análise da legislação; 2- RSC marketing, eventos, patrocínios e 

comunicação; 3 – sustentabilidade; 4 - desempenho financeiro; 5 – desporto 

universitário; 6 – escala de medida de RSC; e 7 – práticas de RSC e desporto. 

 

Polite et al. (2011) ao estudarem as ligas universitárias apresentam diversas 

considerações como, críticas sobre a forma como a NCAA (Associação Atlética 

Universitária Nacional dos Estados Unidos) se posiciona como desporto amador, 

e negligencia a sociedade relativamente sobre a sua responsabilidade social. 

Desta forma, opõe-se a uma conduta baseada nos interesses exclusivos dos 

stakeholders. E Shin (2014) afirma, que a integração social por meio de 
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“contratos” não formais, deve ser baseado em comum acordo com a 

comunidade, resultando em legitimação das entidades desportivas. 

 

Já em outro estudo, com a mesma finalidade de verificar conceitos em relação 

às organizações desportivas, RSC e impacto social Godfrey (2009), apresenta 

uma abordagem histórica sobre a RSC e o desporto nos Estados Unidos, 

apontado o relacionamento dos impactos sociais e das entidades desportivas e 

que em nada diferirem relativamente a outras organizações, podendo apresentar 

características semelhantes, como reguladoras e ou normativas.  

 

Corroborando estes entendimentos, Christensen et al. (2013) acrescentam que, 

RSC não é um conceito definido e fechado, mas um campo de exploração, onde 

os ideais estão constantemente evoluindo mantendo-se abertos ao longo do 

tempo, e por isso mesmo atrativo a diferentes fontes e causas como as sociais, 

ambientais e éticas. 

 

Num outro contexto, quando investigada a relação do evento desportivo, o 

patrocinador e o consumidor, o estudo de Close e Lacey (2013), indica que o 

consumidor não procura o evento pela ativação da responsabilidade social, mas 

fundamentalmente pelo seu estilo de vida. Neste mesmo estudo, não se 

observou diferenças com práticas de RSC relacionadas com o conhecimento do 

produto, e na relação entre o compromisso da marca resultando em intenção de 

compra no Evento Anual de ciclismo Tour de Georgia. Contudo os autores 

chamam a atenção da importância do canal de comunicação entre os gestores 

e o patrocinador para a criação de um evento de qualidade. 

 

Já analisando as modalidades desportivas rugby e tênis em populações 

especiais Cottingham et al. (2013), concluíram que as parcerias não 

evidenciavam a marca, mas sim as práticas de RSC. E em outro estudo, onde 

verificou-se que na relação do evento com patrocinador, este ao desenvolver a 

lealdade do empregado melhora a sua reputação como cidadão corporativo, 
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desenvolvendo uma atitude de valor de marca (Pegoraro, O'Reilly, & Levallet, 

2009). 

 

Segundo (Babiak, 2010) nas práticas de RSC desenvolvidas por entidades 

desportivas norte-americanas, observou-se um desejo por parte dos executivos 

de assumirem atitudes ligadas com a RSC, porém na prática esse desejo não 

parece operacionalizado, apesar de ressaltar que na percepção destes 

executivos, a RSC é usada como uma ferramenta para a expansão de suas ligas.  

 

Ainda em relação a estas práticas de RSC, Sheth e Babiak (2010) entrevistaram 

237 donos ou diretores de ligas profissionais desportivas, e verificaram que 

através dessas práticas na indústria do desporto, os agentes e beneficiários são 

tanto os stakeholders internos e externos, ou seja, funcionários, atletas, fãs, 

clientes, patrocinadores corporativos, e as comunidades locais. Apoiando estes 

dados, Babiak e Wolfe (2006) verificaram que as práticas de RSC realizadas 

através do evento do Super Bowl beneficiavam à comunidade local com uma 

grande quantia monetária.  

 

Nesse mesmo estudo de Sheth e Babiak (2010), foi apresentada a seguinte 

ordem de importância da RSC: “éticas, filantrópicas, legais e econômicas”. 

Diferenciando apenas nas duas primeiras a hierarquia apresentada por (Carroll, 

1979), sendo que para este autor a ordem seria a filantropia seguida pela ética, 

legais e aspectos econômicos.  

 

Analisando as motivações resultantes da participação de entidades desportivas 

em atividades de RSC, Babiak e Wolfe (2009) observaram características 

diferenciadoras de entidades desportivas afetando o design e a implementação 

da RSC no desporto. Para explanar essa diferença entre entidades desportivas 

e organizações em geral, Campopiano, De Massis, & Cassia (2012), apresentam 

4 padrões motivacionais que levam as empresas a investirem em RSC, sendo 

eles: 1- motivação econômica, visando aumento do lucro e reputação 

corporativa; 2- regeneração de imagem, sendo que estas iniciativas sociais para 
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os empregados são as mais perceptivas; 3- ações para regenerar alguma atitude 

negativa, visando à melhoria da imagem; 4- Ações para com o meio ambiente, 

tentando cuidar ou recuperar problemas ambientais.  

 

Independente das classificações das entidades desportivas foi possível verificar 

que estas assumem pontos convergentes às empresas, de acordo com Luz 

(2013), 

“qualquer entidade independente de sua natureza, sua classificação de pública 

ou privada, da sua finalidade financeira ou setor de atuação e/ ou produtos 

prestados, se caracteriza como instituição social e como qual deve apresentar 

objetivos claros, de acordo com regras de caráter geral e responsabilidades de 

várias ordens.” 

 

Não obstante, é de extrema importância perceber que as organizações do 

terceiro setor, instituições de caridade, empresas sociais, cooperativas, 

associações voluntárias, entre outras, diferem das organizações com fins 

lucrativos em diferentes aspectos (Bingham & Walters, 2013). 

 

Quando verificamos os aspectos pautados ao comportamento dos consumidores 

relacionados com as práticas de RSC, no estudo de Walker e Heere (2011), 

somos confrontados com uma escala bidimensional com medidas validadas para 

compreender a percepção dos consumidores da Liga Nacional de Hóquei dos 

Estados Unidos, e dos espectadores da National Association for Stock Car Auto 

Racing (NASCAR), tendo os espectadores, evidenciado a importância do 

atendimento, merchandising e facilidade na utilização do estacionamento. Já em 

outro estudo, relacionando as atividades de RSC e a avaliação dos fãs, Walker 

e Kent (2009) observaram que a RSC passa a ser vista pelos adeptos como uma 

forma de construção de reputação ou manutenção da mesma.  

 

Na compilação destes estudos sobre a realidade norte-americana, somente um 

trata da questão sobre desempenho financeiro relacionado com as práticas de 

RSC e o desporto.  
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Segundo Inoue et al. (2011) a relação positiva com base na teoria de 

stakeholders, entre os fãs e as iniciativas de RSC foi inconclusiva, os dados 

encontrados não suportam essa afirmação inferindo sobre a possível 

inconsciência geral por parte dos fãs frente às iniciativas de RSC praticadas 

pelas organizações. 

3.2. Responsabilidade social corporativa e realidade desportiva europeia 

 

O desporto a nível europeu apresenta uma característica muito diferente quando 

confrontado à realidade norte-americana. Exibe um sistema federativo e não 

expõe uma preocupação tão grande quanto ao espetáculo desportivo tão 

explorado pelo mercado norte-americano em suas ligas. Percebe-se também 

uma estrutura em pirâmide, que possibilita as competições desportivas em 

diversos níveis, existindo a possibilidade de transitar de nível para nível de 

acordo com resultados desportivos (Carvalho, 2009).  

 

Em relação à conjuntura europeia, a RSC a partir dos anos 90 apresentou um 

crescimento importante, sendo reconhecida e referenciada como um elemento 

do desenvolvimento sustentável. Porém, está não é a mesma realidade 

apresentada na RSC no desporto nesta região. Os estudos científicos 

desenvolvidos na Europa apresentam-se nessa pesquisa um atraso quanto 

comparado aos países norte-americanos. Num total de 6 estudo encontrado na 

realidade europeia, 83% dos estudos são realizados no âmbito do futebol, 

evidenciando inexistência de indicações para que os princípios de RSC se 

desenvolvam de uma forma mais dinâmica.  
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Quadro 3. Síntese dos estudos europeus relativos à RSC e o desporto 

Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2013 

Espanha 

Reino 

Unido 

Alemanha 

Paramio-

Salcines; 

Kitchin. 

Analisar a 

legislação a 

respeito de 

espectadores com 

necessidades 

especiais no 

futebol 

profissional. 

9 Gestores 

responsáveis por 

serviços para 

populações com 

necessidades 

especiais em 

organizações, ligas 

e clubes de3 países 

Entrevistas; 

observação e 

análise 

documental 

Alemanha apresenta estratégias 

efetivas para acessibilidade em 

estádio. Inglaterra apresenta um 

aumento do acesso ao estádio para 

pessoas com deficiência. Clubes 

espanhóis apresentam um estágio 

inicial quanto aos aspectos de 

acessibilidade ao estádio. 

2012 

França 

Blumrodt; 

Bryson; 

Flanagan. 

Analisar 

elementos de 

imagem de marca 

e comportamento 

de fãs de futebol. 

996 fãs de dois 

cubes do futebol 

francês, um 

regional e outro 

local. 

Entrevistas 

A percepção dos fãs na vertente 

ética é parte integrante da imagem 

de marca, porém, não associam 

RSC por parte do clube com 

intenção de compra.  

2011 

Reino 

Unido 

Rosca. 

Verificar tipos de 

atividades de 

RSC 

implementadas 

pelos Clubes de 

Futebol. 

20 clubes da 

primeira divisão 

Inglesa na 

temporada de 2010-

2011. 

Análise 

documental  

Dos 332 programas apresentados 

112 são voltados para educação, 

103 esportivos, 69 a inclusão social, 

26 a saúde e 12 a integrações 

culturais. 

2011 

Turquia 

Filizöz; 

Fişne. 

Definir o conceito 

de RSC, e a sua 

importância no 

desporto. 

Publicações de 

governo, jornais, 

publicações de 

censo, acrescido de 

estudos de caso 

realizados no 

âmbito desportivo. 

Análise 

documental 

Revelou-se a RSC com papel no 

desporto com grande valor social. 

Observou-se a necessidade de 

explorar o campo de estudo entre 

desporto, implementação e 

gerenciamento de atividades de 

RSC. 

2010 

Reino 

Unido 

Walters; 

Tacon. 

Identificar os 

processos de 

gestão dos 

stakeholders em 

diferentes 

organizações 

ligadas a indústria 

do futebol. 

15 representantes 

de diferentes 

grupos de interesse 

na indústria do 

futebol no Reino 

Unido 

Entrevista 

semi 

estruturada 

Fãs foram percebidos como os 

principais stakeholders do futebol. 

Apresentou-se a importância da 

relação com os fãs e a comunidade. 

Observou-se a importância entre a 

forte correlação da gestão dos 

stakeholders e a RSC. 
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Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Método Resultados 

2009 

Reino 

Unido 

Walters. 

Evidenciar modelo 

de desporto 

comunitário na 

indústria do 

futebol como 

parceiro 

empresarial em 

ações de RSC. 

Estudo de caso da 

Charlton Athletic 

Community Trust e 

Brentford Football 

Club Trust 

Entrevista 

semi 

estruturada e 

Análise de 

documental 

As 7 características únicas 

apresentadas por Smith e 

Westerbeek foram aceitas apoiando 

a relação singular entre o desporto e 

RSC. A imagem de empresas 

associadas às entidades desportivas 

foi apresentada com melhor 

capacidade de alcançar objetivos 

comerciais, melhorando a 

percepção e a reputação. 

 

Partindo da análise do Quadro 3, não é possível observar uma constância de 

dados, porém quanto à modalidade esportiva mais referenciada é o futebol. Os 

tipos de artigos mais comuns foram de estudos de caso e análises documentais. 

As entrevistas foram os métodos mais utilizados, preferencialmente a gestores 

ou fãs de entidades desportivas.  

 

No que se refere ao objeto de estudo, os 6 estudos referem os seguintes 

aspectos: preocupações quanto à legislação, imagem de marca, práticas de 

RSC, definições de conceitos de RSC aplicados ao desporto, identificação de 

processos dos Stakeholders, e caracterização de modelo de RSC no desporto.  

 

Partindo dos estudos mais recentes, onde se concentraram nas legislações 

referentes às pessoas com necessidades especiais e sua acessibilidade nos 

estádios de futebol, verificou-se uma discrepância de realidades em três países. 

A Alemanha possui uma legislação sobre estádios acessíveis, e também quanto 

ao recrutamento de Staffs com necessidades especiais. A Inglaterra encontra-

se numa fase evolutiva, enquanto a Espanha apresenta uma inicial em relação 

ao assunto, constatando-se uma carência legislativa para os clubes espanhóis 

(Paramio-Salcines & Kitchin, 2013). 

 

Ao analisar a imagem de marca relacionada com práticas de RSC, observa-se 

que no estudo no de Blumrodt et al. (2012), a imagem de marca é fortemente 

relacionada com a vertente ética, e não se correlaciona com intenções de 
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compra e prática de RSC, observou-se também que o público do clube regional, 

sendo mais jovem apresenta-se mais sensível às empresas que apresente um 

compromisso de RSC. 

 

No que diz respeito às práticas de RSC realizadas por fundações de clubes 

ingleses de futebol, foi possível verificar que todos os 20 clubes apresentam 

programas de RSC voltados à comunidade, sendo que dos 332 programas 

existentes 35% são voltados a programas para educação, 32% a programas 

desportivos, 21% voltados para ações de inclusão social, 8% para área da 

saúde, e 4% de integração cultural (Rosca, 2011). 

 

No tocante aos conceitos de RSC e desporto no estudo de Filizöz e Fişne (2011), 

foi verificado que entidades desportivas apresentam uma vantagem na 

divulgação de atitudes socialmente responsáveis, devido ao poder do fenômeno 

desportivo, ocasionando um retorno social, facilitando o impacto positivo e a 

visibilidade das entidades desportivas associadas na sociedade.  

 

Para observar a relação junto aos Stakeholders, num estudo foi possível 

perceber que no futebol eles são correlacionados primeiramente com fãs, sendo 

esse dado muito importante para a gestão, afirmando que na área do desporto 

a relação entre stakeholders e RSC está em crescente expansão (Walters & 

Tacon, 2010).  

 

E num último estudo Walters (2009) evidenciou o modelo de desporto 

comunitário balizado pelas estruturas de Smith e Westerbeek (2007), autores 

que retratados na realidade australiana, onde se comprovou a clara importância 

das 7 características únicas de RSC a nível desportivo, sendo elas:  

 

1 - Capacidade midiática e poder de comunicação. Os programas desportivos 

oferecem uma ampla margem para a participação e inclusão, aumentando assim 

os investimentos sociais. O alcance global do desporte pode ser invocado 
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também através da participação de atletas de elite ou grandes equipes, 

resultando em poder generalizado e distributivo de mídia. 

2 - Apoio da juventude. O desporto tem um apelo inerente aos jovens, tanto do 

ponto de vista participativo como do espectador. A RSC deve ser exercida tanto 

como apoio, como uma alavanca para o desenvolvimento. Programas 

desportivos devem promover a interação social entre os participantes, reforçar a 

autonomia, e deve ser realizada em um ambiente agradável. 

3 - Impactos positivos para a saúde. A RSC enfatiza uma das principais soluções 

para o problema social, de deterioração dos padrões da saúde. Por sua própria 

natureza, o desporto oferece uma plataforma ideal para promover ações de 

sensibilização e promoção da saúde. 

4 – Interação social. A RSC no desporto oferece uma plataforma para incentivar 

a interação social de forma funcional. Os benefícios econômicos e sociais que 

acompanham a realização de eventos desportivos de marca registrada podem 

lançar uma luz sobre as atividades políticas dos governos, como nos Jogos 

Olímpicos de Pequim. Os programas desportivos projetados para retorno social 

também podem estimular a coesão social e o fair play. 

5 - Consciência de sustentabilidade. A RSC no desporto tem sido associada com 

uma consciência ambiental e de sustentabilidade. Tendo a oportunidade de 

desenvolver ações para estimular esforços na tentativa promover um menor um 

impacto ambiental. 

6 - Compreensão e integração cultural. A RSC no desporto oferece a 

oportunidade de dispersão cultural. O desporto pode espalhar compreensão e 

tolerância através da introdução de novos valores culturais em ações divertidas 

e interativas. Um exemplo pode ser encontrado nas cerimônias de abertura e 

encerramento de grandes eventos desportivos, mas também pode ser 

encontrado em circunstâncias locais através da promoção do desporto na 

comunidade. 

7 - Gratificação imediata. A RSC no desporto pode oferecer aos seus 

participantes e organizadores, diversão e satisfação imediata.  
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3.3. Responsabilidade social corporativa e o desporto na Austrália  

 

Já no contexto Australiano, apesar de apenas ter sido encontrado um estudo, o 

já referido anteriormente (Smith & Westerbeek, 2007), discorre-se que não deve 

ser uma realidade menosprezada dada a relevância do estudo e a importância 

do sistema desportivo australiano. Devido a esse mesmo fato de ser apenas um 

estudo, não foi possível verificar um padrão de atuação da RSC e o desporto 

nessa região, no entanto a qualidade da abordagem parece-nos de extrema 

importância. Sendo os resultados desta pesquisa apresentados no quadro 4. 

 

Quadro 4. Síntese do estudo realizado na Austrália relativo à RSC e o desporto 

Ano 
Pais/ 

Autor 

Objetivo 

Estudo 
Amostra Instrumento Resultados 

2007 

Austrália 

Smith; 

Westerbeek. 

Explorar o papel 

que o desporto 

pode 

desempenhar 

como um veículo 

para a implantação 

de RSC, e expor 

as 

responsabilidades 

sociais implícitas 

no desporto. 

Análise do 

desenvolvimento 

da RSC juntamente 

da teoria dos 

stakeholders. 

Apresentam os 10 

elementos 

genéricos da RSC, 

mas concentrar-se 

nas características 

únicas voltadas 

para o desporto. 

Ensaio 

científico 

Destaca o alcance e a diversidade 

do potencial impacto que RSC e 

desporto têm na sociedade. Aponta 

a aliança entre gestores esportivos 

e administradores das empresas na 

intenção de maximizar os 

benefícios sociais aproveitando o 

poder exercido pelo desporto no 

âmbito comunitário. Coloca que, 

apesar da RSC ter sido 

exaustivamente articulada, as RS 

implícitas ao desporto continuam 

pouco exploradas. 

 

Neste estudo, salientou-se a oportunidade que o desporto exibe como um meio 

para melhorar alguns problemas sociais, e apresentou 10 características 

genéricas da RSC direcionadas para o desporto:  

 

1 - Regras do fair play. Igualdade, acesso e diversidade. O pressuposto 

fundamental sobre o desporto é que ele oferece uma oportunidade igual para 

todos em ser envolvidos. Regras de jogo limpo, portanto, variam desde aquelas 

que proíbem substâncias dopantes, até assegurar o acesso igual ao desporto a 

todos os membros da sociedade. 
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 2 - Segurança dos espectadores. A RSC no desporto deve garantir a segurança 

física de seus participantes e espectadores. Isto inclui a proteção dos jovens 

participantes do potencial abuso físico, sexual e verbal. 

3 - Independência dos resultados desportivos. Necessidade de existir políticas 

para garantir que os resultados no campo de jogo, não sejam comprometidos 

por interesses fora de jogo, como aqueles associados com jogos de aposta. 

4 - Transparência de gestão. O desporto apresenta uma vertente notória 

politizada, e as organizações desportivas têm tradição na criação de emprego 

para ex-atletas. Os mecanismos dos tramites, e necessidades de tais empregos, 

precisam ser abertos e os processos de gestão da organização devem ser 

transparentes. 

5 - Acesso ao desporto. Deve haver uma oferta e disponibilização de atividades 

desportivas, incluindo programas de desporto juvenis e sênior, bem como 

versões adaptadas. 

6 - Políticas de relações comunitárias. Todos os desportos são incorporados em 

um ambiente de comunidade. As organizações tanto do governo como da 

comunidade, devem buscar uma compreensão das necessidades sociais locais. 

 7 – Fundações de saúde e de atividades. O desporto de participação deve 

reconhecer e valorizar as práticas de atividade física e saúde, através de 

políticas voltadas para o reconhecimento da importância destes aspectos para a 

sociedade em geral. 

8 - Princípios da proteção do meio ambiente e sustentabilidade. O desporto pode 

ser exigente quanto às instalações e agressão ao meio ambiente. Ações de RSC 

no desporto devem reconhece este fardo e desenvolve políticas para evitar 

danos ambientais 

9- Foco no desenvolvimento do participante. Um aspecto fundamental do 

impacto social do desporto são as oportunidades de desenvolvimento que este 

pode proporcionar. Havendo uma relevância em formalizar políticas que 

garantam este compromisso no desenvolvimento físico, social e pessoal. 

10 - Profissional qualificado e/ ou licenciado. Para garantir que os elementos 

acima sejam assegurados, treinadores e líderes qualificados e/ ou licenciado, 

devem ser exigidos e imprescindíveis. 
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Apresentado na realidade europeia as 7 características únicas da RSC no 

desporto, mais estas 10 características genéricas da RSC direcionadas para o 

desporto, torna-se este estudo de Smith e Westerbeek (2007), de extrema 

relevância na literatura desta temática. A forma como este autor apresenta a 

ligação da RSC no desporto em diversas situações e para diferentes públicos, o 

transforma em uma referência para compreender a realidade e direcionar 

práticas de RSC no âmbito desportivo. 

 

4. Panorama geral da responsabilidade social corporativa e o 

desporto  

 

A partir dessa análise geral foi possível verificar uma prevalência de estudos 

utilizando como métodos análises documentais, entrevistas e questionários. 

Para SÁ-Silva, Almeida, e Guindani (2009), o método de pesquisa a partir de 

análise documental oferece uma vantagem em relação à compreensão do 

conhecimento nas áreas sociais e humanas, onde as necessidades de 

contextualização sociocultural e histórica são de fundamental importância. Já as 

entrevistas são vistas na tentativa de buscar informações sobre um enfoque de 

um determinado tema, sendo essenciais na tentativa de coletar mais dados, 

diferenciando-se em entrevistas semi estruturada ou abertas, onde é possível 

ser flexível e dinâmico na tentativa de esmiuçar o conhecimento dos 

entrevistados. 

 

Os estudos sobre RSC e desporto apresentam uma clara supremacia na 

América do Norte, enquanto nos continentes Asiático, África e América do Sul, 

não encontramos ainda, estudos que referencie esta realidade, contudo, temos 

conhecimento que no Brasil há uma enorme tradição do trabalho na área social 

no desporto. Pensamos que o fato de não encontrar nas bases de dados 

nenhuma referência pode estar ligado à designação diferente ligada a estas 

atividades. 
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De acordo com os dados no gráfico 1, é possível verificar uma maior incidência 

de estudos realizados nos Estados Unidos relevantes no tema de RSC e 

desporto, o que é justificado pelo grande interesse na gestão do desporto a nível 

econômico através do funcionamento das ligas profissionais. Seguido pelo Reino 

Unido, que apresenta um número menos expressivo, porém quando comparado 

a outros países torna-se importante. 

 

 

Gráfico 1. Comparação entre os países estudados, quais apresentaram maior número de 

publicações. 

 

No gráfico 2, foi possível verificar que o interesse pelo tema de pesquisa RSC e 

Desporto é extremamente recente. Apesar de o primeiro estudo pesquisado ter 

sido publicado em 2006, a maior incidência de pesquisas ocorre no ano de 2011 

com 6 estudos, seguido pelo ano de 2009 com 5 estudos. Desta forma, está 

temática encontra-se em fase de desenvolvimento e apresenta ainda uma 

carência de estudos para maior contextualização das diversas peculiaridades e 

abordagens em diferentes setores. 
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Gráfico 2. Análise feita relativamente sobre os estudos e seu ano de publicação. 

 

A fase inicial em que se encontra esta área de investigação fica bem expressa nos 

dados do gráfico 3. Em que se registra uma maior abordagem das produções 

científicas nos anos 2009, 2011 e 2013.  

 

 

Gráfico 3. Comparação entre produção científica por países e ano da produção. 

 

No gráfico 4, salientamos os desportos mais referenciados nos artigos estudados 

aparecendo o hóquei com a maior incidência com 20%, seguido do futebol 

americano com 18%, basquetebol e beisebol ambos com 16%, e o futebol que 

apresenta 12%, os restantes desportos correspondem apenas 10% da amostra. 

Não coincidentemente os desportos com maiores incidências são também os 

mais populares nos Estados Unidos, sendo considerados desportos profissionais 

e onde se movimentam grandes quantidades de dinheiro. 
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Gráfico 4. Comparação entre os estudos quais desportos foram mais pesquisados.  

 

 

5. Considerações Finais  

 

O conceito genérico de RSC apresenta-se bastante diversificado e investigado, 

e tem sido compreendido como um instrumento de gestão de políticas 

diferenciadas. 

 

Tendo em consideração os resultados deste estudo, a conjunção desta temática 

ao desporto apresenta-se relativamente recente e num marco crescente e 

inovador, sendo ainda necessárias mais investigações que verifiquem suas 

diversas potencialidades. 

 

36% dos desportos observados, correspondem à modalidades individuais (e 

nestas, não está integrado modalidades tão populares como o atletismo e o 

ciclismo), ressaltando assim, uma superioridade de estudos voltados à desportos 

coletivos.  
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Constata-se uma concentração de estudos em cinco desportos (hóquei; futebol 

americano; beisebol; basquete; futebol) que correspondem a 82% das 

modalidades desportivas observadas. Destes cinco desportos, três (hóquei; 

futebol americano; beisebol) estão essencialmente relacionados com a cultura 

desportiva dos países norte-americanos, o que confirma uma supremacia da 

investigação da temática por parte destes países. Já em relação à realidade 

europeia verifica-se uma predominância de estudos na área do futebol.  

 

Desta forma, parece que os desportos mais mediáticos apresentam maiores 

praticas de RSC pelas suas comunidades locais, e consequentemente resultam 

num maior número de pesquisas.  

 

Parece-nos, portanto essencial, aprofundar o entendimento de ações realizadas 

por entidades desportivas em projetos de RSC. Conscientizando os Gestores 

Desportivos para valorizarem o conhecimento da RSC enfocado no mundo 

desportivo, assim como, verificarem quais as atividades que se desenvolvem 

pelas entidades desportivas em diversos modelos utilizados no mundo. 
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Resumo 

 

O desporto vem assumindo um papel importante no desenvolvimento da 

sociedade a todos os níveis. Diversas estratégias são utilizadas para investigar 

os impactos positivos que o desporto promove numa sociedade. A RSC é uma 

ferramenta de gestão bastante difundida no mundo organizacional, promovendo 

impactos positivos sobre as comunidades onde é aplicada. A sua interação com 

desporto encontra-se numa fase inicial, porém já são conhecidas várias ações e 

torna-se necessário desenvolver métodos que permitam a avaliação dos 

impactos das práticas de RSC nas organizações desportivas que as promovem. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi desenvolver e validar uma escala 

preliminar para perceber a opinião de uma amostra de estudantes universitários 

sobre as práticas de RSC em duas modalidades desportivas profissionais 

(basquetebol e futebol). Esta escala foi baseada num quadro conceitual de 

diversos estudos de RSC, e no modelo de desenvolvimento de escala utilizado 

por Turker (2008), utilizando-se do método de análise fatorial para determinar os 

constructos subjacentes. A amostra foi composta de 311 estudantes 

universitários da Universidade de Granada em Espanha. Os resultados permitem 

concluir que a escala é válida por apresentar índices de ajuste de modelo aceitas 

através da análise fatorial confirmatória, e confiável por apresentar índices de 

validade discriminante e valores de alpha cronbach’s aceitáveis. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Responsabilidade Social Corporativa; Gestão do 

Desporto;  Desenvolvimento de Escala; Análise de Opinião. 
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1. Introdução 

 

Atualmente é inegável que o desporto de rendimento em diversas modalidades, 

e em diferentes níveis, se apresenta como um propulsor de espetáculos, com 

capacidade de emocionar e conglomerar populações em eventos de grande 

dimensão. Nessa projeção de grandes eventos, Azevêdo (2009) evidencia o 

desporto como uma potência econômica, e um negócio da sociedade atual. 

 

Dessa forma, as entidades desportivas, são motivadas para prestar o seu 

máximo desempenho desportivo e organizacional, e neste sentido, torna-se 

fundamental procurar ferramentas que auxiliem os gestores desportivos.  

 

A concepção da RSC como um valor acrescido para as organizações pode ser 

verificada no estudo de Carroll (1979). E no cenário desportivo, essa realidade 

despontou com um fator de desenvolvimento na última década (Luz, 2013). 

 

Compreendendo que a RSC decorre da implementação de uma gestão 

sustentável focalizada nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Diversas 

empresas adotaram esse comportamento visando também uma maior 

competitividade, para além do retorno de tentarem fazer chegar às comunidades, 

meios e referências de boas práticas (Lee, Cornwell, & Babiak, 2012; Walters & 

Panton, 2014). 

 

Corroborando isso, Kramer e Porter (2006) afirmam que as perspectivas das 

empresas no que concerne à responsabilidade social, ultrapassam as ações de 

caridade ou de atribuição de verbas, devendo ser vista como um conjunto de 

novas oportunidades, inovação e vantagem competitiva. E para obter a eficácia 

inerente a uma vantagem competitiva, Walker e Heere (2011) destacam a 

importância de se conhecer a opinião dos consumidores. 

 

Nesse sentido, ao analisar na literatura os métodos de medição de RSC, foi 

possível encontrar em diferentes estudos, diversos métodos que abordam a 
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Responsabilidade Social Corporativa em geral (Grunig, 1979; Singhapakdi, 

Vitell, Rallapalli, & Kraft, 1996; Quazi & O'Brien, 2000; Turker, 2008; Gallardo-

Vázquez, Sánchez-Hernández, & Corchuelo-Martínez-Azúa, 2013; Gallardo-

Vázquez & Sanchez-Hernandez, 2014).  

 

Porém, voltados ao âmbito desportivo, foram destacados alguns recentes 

estudos com desenvolvimento de escalas de medição. No estudo de Kim e 

Walker (2012), foi desenvolvida uma escala para investigar as características 

não econômicas associadas a um padrão de mega-eventos nos Estados Unidos. 

E no estudo de Luz (2013), foi apresentada uma escala para verificar a 

percepção dos fãs sobre as práticas de RSC de equipes de futebol de Espanha 

e Portugal. Estes estudos diferenciam-se do objeto proposto pelo atual estudo, 

uma vez que, este se centra no desenvolvimento de uma escala para conhecer 

a opinião de estudantes universitários. 

 

Para verificar a existência de outros estudos na literatura que investigaram a 

RSC no desporto com a utilização de escalas, efetuou-se uma pesquisa online 

delimitando a busca pelas bases de dados EBSCO, ISI Web of Knowledge e 

Scopus. Como estratégia de busca, não se definiu qualquer período temporal 

para que se fosse possível verificar os artigos que existem utilizando as 

seguintes palavras chave: “Responsabilidade Social Corporativa”, “Desporto” e 

“Escala”; “Corporate Social Responsibility”, “Sport” e “Scale”; “Responsabilidad 

Social Corporativa”, “Deporte” e “Escala”. Para fator de busca todas as palavras 

foram pesquisadas utilizando o operador “AND”, a pesquisa foi realizada em 

maio e junho de 2014. Como critério de inclusão, foram pesquisados estudos 

apenas que apresentassem o conjunto de palavras chave no resumo. Não foram 

aplicados critérios de exclusão, devido ao pequeno número de estudos 

encontrados. 

 

O total de estudos encontrados nas bases de dados foram 5. Sendo 2 destes, 

repetidos em duas bases. Do total de 3 estudos, resultaram apenas 2 artigos 

para análise, porque 1 correspondia a uma dissertação com indisponibilidade do 
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texto para análise. Após a leitura dos resumos, foi identificado que um dos artigos 

não utilizava nem desenvolvimento de escala, nem a escala como instrumento 

de avaliação, dessa forma, não foi incluído para posterior análise. A partir desta 

primeira seriação, foi possível evidenciar a escassez de estudos que abordam a 

utilização de escala em práticas de RSC no desporto.  

 

No único estudo analisado, o de Walker e Heere (2011), observou-se o 

desenvolvimento e validação de uma escala para medir as atitudes dos 

consumidores em relação a RSC no desporto, apresentando duas dimensões: 

afetivas e comportamentais. Para avaliar a confiabilidade, e a consistência 

interna, foram analisados os valores de alfa de cronbach e as correlações inter 

itens. Apenas a análise fatorial confirmatória foi utilizada, devido ao fato dos 

autores afirmarem que as dimensões apresentaram apenas itens existentes na 

literatura. 

 

Face ao exposto, o presente estudo, recorreu-se à utilização de testes realizados 

através da metodologia de análise fatorial exploratória e confirmatória, para a 

análise e validação de escala, estando estas englobadas numa área mais vasta 

das técnicas de análise multivariada. 

 

A análise fatorial é realizada com o objetivo de verificar os padrões subjacentes 

a um grande número de variáveis, e determinar se a informação pode ser 

condensada, ou não, num número menor de componentes (Hair, Tatham, 

Anderson, & Black, 2009). 

 

Turker (2008) apresenta as seguintes etapas utilizadas em seu estudo para o 

desenvolvimento e validação das escalas em RSC: 1- Revisão de literatura; 2- 

Conceituação das escalas; 3- Geração de itens através da revisão de literatura; 

4- Pesquisa exploratória e geração de itens; 5- Geração de itens através do 

grupo de discussão; 6- Seleção de itens e verificação da validade; 7- Exclusão 

de itens através de análises de correlação; 8- Exclusão de itens através da 

análise fatorial exploratória. 
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Para determinar a melhor abordagem nas análises dos dados Hair et al. (2009), 

definem que os pesquisadores devem apresentar um conhecimento prévio sobre 

os itens, para verificar o melhor método a ser aplicado. Visto que, apesar de 

apresentarem semelhanças, a análise fatorial e a análise de componentes 

comuns são utilizadas em casos distintos. A análise dos componentes comuns 

é utilizada quando o objetivo é o de sintetizar a maior parte da informação original 

em uma quantidade mínima de fatores. Em contraste, a análise fatorial é utilizada 

principalmente para identificar dimensões que refletem as variáveis em comum, 

sendo esta a escolhida para a utilização no presente estudo. 

 

A confiabilidade é o grau de consistência de várias medidas de uma mesma 

variável. Maroco e Garcia-Marques (2006), defendem o uso do alpha de 

cronbach como uma medida válida e apresenta a seguinte contribuição: 

 

“Qualquer referencia à questões de fiabilidade de uma medida suscita 

referência ao índice alfa de Cronbach. A maioria dos investigadores, talvez com 

exceção daqueles que dedicam alguma atenção à área da psicometria, tende 

não apenas a considerá-lo o índice universalmente aconselhável para o estudo 

métrico de uma escala (qualquer que sejam as suas características) como 

tendem a percebê-lo como fornecendo “estimativas fiáveis” da “fiabilidade de 

uma escala”. 

 

A análise fatorial confirmatória é uma técnica inserida no conjunto de técnicas da 

análise multivariada, utilizada para testar ou confirmar uma relação pré-

estabelecida, verificando através de índices se os dados se ajustam a um modelo 

criado. O modelo pode ser estimado a partir de diferentes métodos, usualmente 

os modelos são estimados pelo método de maximum likelihood, porém neste 

estudo utilizou-se o método de estimação Asymptotically Distribution Free, pois 

a amostra não segue uma distribuição normal. 

 

Após um estudo preliminar de revisão da literatura, e constatação da escassez 

de medidas apropriadas para reconhecer a opinião relativa à interação da RSC 

no cenário desportivo, decidimos pela realização do presente estudo, numa 
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tentativa de desenvolver uma escala, que tentasse responder sobre a opinião de 

estudantes universitários a respeito da RSC e o desporto em modalidades 

profissionais espanholas (futebol e basquetebol).  

 

2. Metodologia 

 

Para mensurar a opinião dos estudantes universitários sobre as práticas de RSC 

no desporto, foi desenvolvida uma escala, e posteriormente verificada a sua 

validade e confiabilidade. O percurso delineado para atingir este objetivo, 

possuiu diversas etapas, que passaremos a relatar. 

 

2.1  Desenvolvimento da Escala 

 

O ponto de partida para o design da escala teve início numa contextualização 

das dimensões de conduta tradicionais da RSC que foram apresentadas como, 

ambientais, sociais, e econômicas, tendo por base uma revisão de literatura 

exploratória, apoiando-se principalmente no estudo de desenvolvimento de 

escala realizado por Turker (2008). 

 

Com o objetivo de criar uma escala devidamente validada, selecionaram-se os 

itens originais, utilizados por um conjunto de autores em outros estudos, tendo-

se promovidas algumas alterações em função da especificidade do tema em 

causa (Mohr & Webb, 2005; Smith & Westerbeek, 2007; Walters, 2009; Sheth & 

Babiak, 2010; Walker & Heere, 2011; Close & Lacey, 2013; Paramio-Salcines & 

Kitchin, 2013).  

 

Estas alterações foram sujeitas à análise de um grupo de peritos que as aceitou. 

Este grupo foi formado por 3 investigadores com o grau de doutor em áreas como 

a gestão desportiva, gestão da qualidade, responsabilidade social e análise 

financeira. 
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Este mesmo grupo decidiu ainda acrescentar seis novos itens, que 

complementavam a abordagem ao tema específico. O item 5 aborda o tema da 

sustentabilidade, o 12 o da segurança dos fãs, o 15 o da realização de atividades 

culturais, o 16 retrata a diminuição da pobreza, o 23 o do emprego para pessoas 

com necessidades especiais e o 25 o da gestão sustentável. 

 

Os itens originários dos estudos já referenciados, por si só, não correspondiam 

a uma escala final. No atual estudo, propomos a ligação de todos os itens 

originários, mais os itens propostos pelo grupo de peritos, formando um 

constructo final, que se centrou nos aspectos dimensionais econômicos, sociais 

e ambientais, que posteriormente permitiu a derivação para a dimensão 

segurança. 

 

A dimensão ambiental é evidenciada em diversos estudos, e no desporto 

também pelo o trabalho apresentado de Trendafilova et al. (2013).  Os aspectos 

econômicos e sociais, oriundos de uma literatura diversificada, foram ratificados 

pelo estudo de Carroll (1979), onde se ressalta que cada dimensão é apenas 

uma parte que compõe a responsabilidade social como um todo de cada 

entidade. 

 

A partir da literatura e da experiência prática prévia do grupo de peritos, foi 

possível estabelecer os limites conceituais de cada dimensão: 

Aspectos ambientais: caracterizados pela relação entre as práticas 

empresarias e a preservação do meio ambiente. As organizações devem 

apresentar políticas de responsabilidade a nível ambiental, objetivando também 

a sua sustentabilidade. 

Aspectos econômicos: refere-se à saúde financeira da organização, á não 

exploração do lucro máximo a qualquer custo, tendo em conta o serviço 

prestado, produção de bens e o seu valor comercial real. 

Aspectos sociais: relaciona-se com as expectativas da sociedade face às 

organizações, no sentido de se apresentarem como bons cidadãos corporativos, 

apresentando participação ativa em ações que promovam o bem-estar humano. 
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Baseados nesses preceitos elaborou-se uma primeira escala apresentando 31 

itens. Após isso, o grupo de peritos verificou a existência de dois itens 

redundantes, retratando questões ligadas a ações sociais, sendo estes excluídos 

da escala padrão. Resultando em 29 itens finais apresentados no quadro 5, 

sendo estes parte integrante de um instrumento final (observar anexo 1), que 

apenas foram analisados os itens referentes às práticas de RSC. Para futuros 

estudos serão analisados as questões de prioridade de gestão presentes no 

questionário. 

 

Quadro 5 - Escala de opinião de RSC no Desporto 

Nº Itens 

1 Realizar esforços para reduzir a emissão de CO2 nas instalações. 

2 Colaborar para reduzir o consumo de recursos naturais. 

3 Realizar ações para ajudar a reciclar resíduos. 

4 Contribuir para iniciativas ecológicas e ambientais. 

5 Contar com um plano interno de sustentabilidade para o meio ambiente. 

6 Contar com instalações desportivas com acesso para pessoas com necessidades especiais. 

7 
Compartilhar os lucros dos patrocínios em eventos desportivos, com a comunidade onde o evento 

foi realizado. 

8 
Desenvolver programas escolares e iniciativas educativas. (Como ajuda ou criação de espaços de 

ensino de idiomas a crianças menos favorecidas) 

9 
Desenvolver ações sociais que contribuem à comunidade. [Como realizar atividades e oficinas de 

informação ou desenvolvimento de habilidades (AIDS, drogas, artesanatos)]. 

10 Realizar doações corporativas para entidades sem fins lucrativos. 

11 
Realizar eventos de promoção de atividades físicas que contribuem para a melhoria do bem-estar 

e da saúde. 

12 Ser responsável pela segurança dos fãs que assistem aos jogos. 

13 
Fomentar que seus jogadores profissionais atuem com fair play, baseando-se nas regras e na 

ética desportiva. 

14 

Desenvolver ações de inclusão social para populações em situações de risco (Atividades ou 

centros para promover a autonomia e participação social de pessoas: economicamente 

desfavorecidas, de diferentes raças, com deficiência, ex-presidiários, toxicodependentes/ ex-

toxicodependentes, portadores do HIV, dentre outras). 

15 
Realizar atividades culturais favorecendo sua região de atuação. (Música, dança, oficinas de 

fotografias). 

16 Desenvolver ações que visem diminuir a pobreza nas comunidades inseridas. 

17 Divulgar informação desportiva adaptada para pessoas com dificuldades na comunicação. 

18 Utilizar una política de combate a violência nos espetáculos desportivos. 
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19 Realizar ações de sensibilização para evitar conflitos e vandalismo por parte dos fãs desportivos. 

20 
Desenvolver atividades desportivas dirigidas para a integração social das diferentes culturas, 

etnias e religiões. 

21 Promover práticas e eventos desportivos em mesmo nível para homens e mulheres. 

22 Lutar contra o racismo no desporto. 

23 Oferecer emprego para pessoas com necessidade especiais. 

24 Apresentar um relatório de sustentabilidade financeira, social e do meio ambiente. 

25 Realizar uma gestão que seja economicamente sustentável em longo prazo. 

26 Realizar esforços econômicos para manter seus empregados. 

27 Ter um conselho diretivo que realize uma administração transparente e honesta. 

28 Cumprir com suas obrigações financeiras, evitando o alto endividamento. 

29 Oferecer transparência nas operações de transferências de jogadores. 

 

A escala foi apresentada aos 311 estudantes universitários, que para 

responderem utilizaram uma escala Likert de sete pontos onde 1 era totalmente 

em desacordo e 7 totalmente de acordo. 

 

2.2  Caracterização da Amostra e Coleta de Dados 

 

A amostra teve por base um grupo de estudantes da Universidade de Granada. 

Considerou-se justificável a escolha destes estudantes, por se constituírem num 

grupo social importante e pela facilidade de acesso aos mesmos.  

 

A coleta geral resultou em 413 questionários respondidos, porém 4 foram 

excluídos por conter respostas incompletas. Os participantes deveriam 

responder qual a modalidade desportiva preferida entre as opções futebol e 

basquetebol. A limitação pela opção por estas modalidades desportivas deveu-

se, em convergência com o primeiro estudo de revisão sistemática, onde se 

observou uma maior incidência de artigos relativos a estas modalidades, ainda 

por que na análise da legislação desportiva espanhola11, são determinadas estas 

duas modalidades como desporto profissional. E também por acreditar que estas 

por serem profissionais, seriam por consequências mais midiáticas aspecto esse 

                                            
11 Legislación Deportiva Española - Estructura del Deporte Español. Evolución y Síntesis. 
Consejo Superior del Deporte.  [http://www.csd.gob.es/csd/legislacion/estructura-del-deporte-
espanol/3-estructura-del-deporte-espanol/] 
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ressaltado no primeiro estudo, e provavelmente apresentariam um maior informe 

de práticas de RSC e assim um prévio conhecimento destas práticas pelos 

participantes.  

 

Dos 409 restantes, selecionaram-se para análise apenas 311 que indicaram na 

pergunta “Em relação ao meu clube preferido: Quantos partidos você vê pela 

televisão ao mês?” valores acima de 2, porque valores inferiores se considerou 

como uma relação insuficiente com o fenômeno desportivo. Apresentam-se os 

valores encontrados para esta pergunta (2 a 4 jogos 58,2%, de 5 a 7 jogos 

21,2%, de 8 a 10 jogos 14,1% e acima de 10 jogos 6,4%).  

 

A amostra final utilizada foi composta por 311 estudantes da Universidade de 

Granada (Espanha), sendo na totalidade alunos de graduação, de diversos 

cursos. É possível verificar uma heterogeneidade da amostra, sendo um aspecto 

de relevância para Clark e Watson (1995), que assinalam que, em amostras 

heterogêneas se os resultados se aproximam mais do universo em estudo, 

obtêm-se melhores resultados em analise fatorial. 

 

Na amostra estavam representados ambos os gêneros (135 do sexo feminino e 

176 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 18 e os 53 anos, 

sendo a média de idades de 21,56. A distribuição das idades correspondeu a 

seguinte matriz, entre os 18 – 25 anos 90,68%, entre os 26 – 31 anos 8,36%, e 

acima de 31 anos apresentou 0,96%. 

 

Em relação ao tamanho da amostra requerido para a análise fatorial, observou-

se o critério de pelo menos 10 participantes para cada item (Hair et al., 2009; 

Damásio, 2012), e um total de amostra pelos menos igual a 100 participantes, a 

fim de evitar que ocorra sobre ajuste dos dados. 

 

Para a coleta de dados, os estudantes foram contatados nas instalações das 

diferentes faculdades no período de 01 a 10 de junho de 2014. Após a explicação 

detalhada do questionário e não apresentação de qualquer dúvida, foi garantido 
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o anonimato na participação no estudo, e de forma voluntária os participantes 

responderam aos questionários. 

 

Os dados coletados foram analisados utilizando o software IBM SPSS Statistics, 

versão 21, e o software IBM Amos versão 21, e foram realizadas análises 

descritivas, análise fatorial exploratória, coeficiente alfa de Cronbach’s e análise 

fatorial confirmatória. 

 

3. Resultados 

3.1 Análise dos Dados 

 

A adequação da amostra para a realização da análise fatorial foi confirmada 

através dos seguintes testes. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) onde se verificou um 

índice 0,930 sendo o mínimo aceitável 0,5, e os valores desejáveis são os 

próximos de 1.  

 

Foi também utilizado o nível de significância do teste de esfericidade de Bartlett, 

baseado na distribuição estatística de “chi-quadrado” que testa a hipótese nula, 

de que não há correlação entre as variáveis. Neste estudo a hipótese nula foi 

rejeitada, verificando-se valores de significância de 0,000. O que indica que a 

amostra é adequada para a análise fatorial (Kim & Walker, 2012).  

 

Para verificar a normalidade da amostra, foi realizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov onde se encontrou um valor de p não significativo (p > 0,00), 

observando-se que os dados não seguem uma distribuição normal (Lévy-Mangin 

& Varela, 2006). 

  

3.2 Análise Descritiva 

 

Através da análise descritiva das variáveis da escala (conforme tabela 1) foi 

possível observar que os participantes utilizaram, para os 29 itens as sete 

possibilidades existentes de resposta, e apenas no item Q9 “Desenvolver ações 
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sociais que contribuem à comunidade. [Realizar atividades e oficinas de 

informação ou desenvolvimento de habilidades (AIDS, drogas, artesanatos)].” 

apresentou resposta mínima de dois. Os valores médios das respostas variaram 

entre 5,25 (± 1,67) e 6,52 (± 1,01). 

 

Tabela 1 - Análise descritiva 

    Min - Máx Média D.P   Min - Máx Média D.P 

Q1 1-7 5,25 1,67 Q15 1-7 5,37 1,59 

Q2 1-7 5,50 1,54 Q16 1-7 6,02 1,34 

Q3 1-7 5,71 1,49 Q17 1-7 5,93 1,36 

Q4 1-7 5,82 1,41 Q18 1-7 6,38 1,05 

Q5 1-7 5,59 1,50 Q19 1-7 6,23 1,13 

Q6 1-7 6,52 1,01 Q20 1-7 6,02 1,23 

Q7 1-7 5,77 1,47 Q21 1-7 6,05 1,40 

Q8 1-7 6,16 1,25 Q22 1-7 6,50 1,02 

Q9 2-7 5,90 1,22 Q23 1-7 6,08 1,28 

Q10 1-7 5,88 1,40 Q24 1-7 5,82 1,31 

Q11 1-7 6,05 1,17 Q25 1-7 6,13 1,07 

Q12 1-7 6,25 1,16 Q26 1-7 6,15 1,12 

Q13 1-7 6,22 1,25 Q27 1-7 6,28 1,18 

Q14 1-7 5,89 1,27 Q28 1-7 6,22 1,29 

    Q29 1-7 6,27 1,36 

 

3.3 Análise Fatorial 

 

Esta análise fatorial é caracterizada para realizar uma avaliação primária das 

variáveis para assim se obter informação suficiente para elaboração de uma 

hipótese. Utilizou-se da análise fatorial exploratória onde após reunir o conjunto 

de informações dos fatores relativos às variáveis, foi ainda possível realizar uma 

análise fatorial confirmatória, no sentido de testar e validar a escala apresentada. 

3.3.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

A análise fatorial foi realizada seguindo os estágios propostos por Hair et al. 

(2009), 1- objetivos; 2- elaboração; 3- premissas; 4- derivação de fatores e 

avaliação do ajuste global; 5- interpretação dos fatores: 6- validação; 7- usos 

adicionais para os resultados da análise fatorial. 
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Para verificar os níveis de correlação entre as variáveis, foi realizada uma análise 

da matriz de componentes apresentadas na tabela 2, e verificado o número de 

fatores reduzidos aos componentes. Para isso utilizou-se a matriz de 

componentes empregando a rotação de Varimax, com objetivo de extremar os 

valores das cargas, de modo que cada variável se associe a um fator (Kaiser, 

1958), permitindo melhor visualização da solução fatorial (A. M. Fonseca, Dias, 

Corte-Real, Pereira, & Brustad, 2011). 

 

O primeiro critério utilizado para analisar os componentes, foi verificar as cargas 

fatoriais > 0,5 (Osborne & Fitzpatrick, 2012), que dessa forma foram excluídas 

as variáveis Q13 e Q14. Após terem sido observadas as comunalidades que é a 

proporção de variância compartilhada presente numa variável, foram excluídas 

as variáveis Q7, Q10, Q12, e Q15 por não apresentarem cargas > 0,5 (Guttman, 

1956; Hair et al., 2009).  

 

Foi ainda possível, após confirmação através da literatura, reunir os itens em três 

dimensões: Ambiental (Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5), Social (Q8, Q9, Q11, Q14, Q16, 

Q17, Q20, Q21,e Q23), e Econômica (Q25, Q26, Q27, Q28, e Q29), e derivada 

da dimensão social e através da realização da analise fatorial exploratória 

resultou ainda na criação da dimensão Segurança (Q6, Q18, Q19 e Q22). 

 

Tabela 2 - Matriz de carga fatorial rotacionada (VARIMAX) 

Nº Item Componente 

Comuna- 

lidade 

1 2 3 4  

1 Realizar esforços para reduzir a emissão de CO2 nas instalações.  0,78   0,70 

2 Colaborar para reduzir o consumo de recursos naturais.  0,80   0,76 

3 Realizar ações para ajudar a reciclar resíduos.  0,84   0,80 

4 Contribuir para iniciativas ecológicas e ambientais.  0,80   0,78 

5 
Contar com um plano interno de sustentabilidade para o meio 

ambiente. 
 0,79   0,79 

6 
Contar com instalações desportivas com acesso para pessoas 

com necessidades especiais. 
   0,75 0,70 
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7 
Compartilhar os lucros dos patrocínios em eventos desportivos, 

com a comunidade onde o evento foi realizado. 
0,56    0,43 

8 

Desenvolver programas escolares e iniciativas educativas. 

(Como ajuda ou criação de espaços de ensino de idiomas à 

crianças menos favorecidas) 

0,62   0,41 0,60 

9 

Desenvolver ações sociais que contribuem à comunidade. [Como 

realizar atividades e oficinas de informação ou desenvolvimento 

de habilidades (AIDS, drogas, artesanatos)]. 

0,53    0,56 

10 Realizar doações corporativas para entidades sem fins lucrativos. 0,64    0,47 

11 
Realizar eventos de promoção de atividades físicas que 

contribuem para a melhoria do bem-estar e da saúde. 
0,58    0,52 

12 Ser responsável pela segurança dos fãs que assistem aos jogos.    0,59 0,46 

13 
Fomentar que seus jogadores profissionais atuem com fair play, 

baseando-se nas regras e na ética desportiva. 
   0,42 0,41 

14 

Desenvolver ações de inclusão social para populações em 

situações de risco (Atividades ou centros para promover a 

autonomia e participação social de pessoas: economicamente 

desfavorecidas, de diferentes raças, com deficiência, ex-

presidiários, toxicodependentes/ ex-toxicodependentes, 

portadores do HIV, dentre outras). 

0,64    0,53 

15 
Realizar atividades culturais favorecendo sua região de atuação. 

(Música, dança, oficinas de fotografias). 
0,57    0,39 

16 
Desenvolver ações que visem diminuir a pobreza nas 

comunidades inseridas. 
0,67    0,67 

17 
Divulgar informação desportiva adaptada para pessoas com 

dificuldades na comunicação. 
0,62    0,64 

18 
Utilizar una política de combate a violência nos espetáculos 

desportivos. 
   0,58 0,62 

19 
Realizar ações de sensibilização para evitar conflitos e 

vandalismo por parte dos fãs desportivos. 
  0,44 0,51 0,58 

20 
Desenvolver atividades desportivas dirigidas para a integração 

social das diferentes culturas, etnias e religiões. 
0,69    0,56 

21 
Promover práticas e eventos desportivos em mesmo nível para 

homens e mulheres. 
0,62    0,58 

22 Lutar contra o racismo no desporto.    0,67 0,65 

23 Oferecer emprego para pessoas com necessidades especiais. 0,74    0,67 

24 
Apresentar um relatório de sustentabilidade financeira, social e 

do meio ambiente. 
0,54  0,49  0,61 

25 
Realizar uma gestão que seja economicamente sustentável em 

longo prazo. 
  0,59  0,58 

26 Realizar esforços econômicos para manter seus empregados.   0,50 0,46 0,57 
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27 
Ter um conselho diretivo que realize uma administração 

transparente e honesta. 
  0,77  0,73 

28 
Cumprir com suas obrigações financeiras, evitando o alto 

endividamento. 
  0,76  0,66 

29 
Oferecer transparência nas operações de transferências de 

jogadores. 
    0,74   0,64 

Observação: Cargas inferiores a 0,4 não foram exibidas 

 

3.3.2 Consistência Interna 

 

A consistência interna, ou confiabilidade da escala, permite avaliar em que 

medida as variáveis observáveis estão medindo as variáveis latentes (Hair et al., 

2009). Sendo assim, após identificar os pontos fracos da escala e as dimensões 

agrupadas, a consistência interna foi analisada pelo calculo do coeficiente de 

alpha de cronbach (α) apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise da confiabilidade 

Dimensão Item 

Correlação 

Item-total 

Corrigida 

α se item 

for 

excluído 

Dimensão Item 

Correlação 

Item-total 

Corrigida 

α se item 

for 

excluído 

Ambiental Q1 0,744 0,921 Econômico Q25 0,65 0,825 

α = 0,925 Q2 0,815 0,905 α = 0,851 Q26 0,61 0,833 

 Q3 0,830 0,903  Q27 0,75 0,798 

 Q4 0,814 0,906  Q28 0,67 0,817 

 Q5 0,827 0,903   Q29 0,65 0,826 

Social Q8 0,660 0,902 Segurança  Q6 0,492 0,807 

α = 0,910 Q9 0,684 0,900 α = 0,801 Q18 0,681 0,718 

 Q11 0,643 0,903  Q19 0,624 0,747 

 Q14 0,651 0,903  Q22 0,670 0,725 

 Q16 0,775 0,893     

 Q17 0,741 0,896 Segurança Q18 0,671 0,719 

 Q20 0,649 0,903 2 teste Q19 0,663 0,729 

 Q21 0,700 0,899 α = 0,807 Q22 0,634 0,758 

  Q23 0,707 0,899         

 

É possível verificar na literatura um limite inferior para o α de 0,70 (Cortina, 1993), 

as decisões neste estudo também foram baseadas no número de α no caso de 
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um item ser excluído (apresentando um valor de α maior que o observado para 

a dimensão). 

 

Dessa forma, foi excluído o item Q6, pois, apresentou um resultado maior para 

o α quando comparado ao valor da dimensão, e apresentou uma correlação item 

– total corrigida que apoia a exclusão do respectivo item, de forma a aumentar a 

consistência interna da escala. Após isso, foi realizado novamente o teste de 

confiabilidade obtendo-se um novo valor para dimensão “segurança” de α = 

0,807. 

 

Numa análise geral, foi possível observar o valor de α para as outras dimensões, 

situando-se valores acima do valor de corte, garantido assim uma alta 

consistência interna, resultando em 22 itens para a escala em geral. 

 

Os valores obtidos foram consideravelmente altos, porém alguns autores 

(Gutiérrez Gutiérrez, 2008; Hair et al., 2009; Gallardo-Vázquez & Sanchez-

Hernandez, 2014), consideram necessários outros índices para garantir a 

consistência interna, como a confiabilidade composta (> 0,7) e a variância 

extraída (> 0,5) apresentados na tabela 4. 

  

Tabela 4 - Análise da confiabilidade composta e variância extraída 

Dimensões FC12 VE13 

Ambiental 0,959 0,823 

Social 0,967 0,773 

Econômico 0,965 0,818 

Segurança 0,979 0,958 

 

 

 

                                            
12 Confiabilidade Composta = (∑ Cargas estandarizadas)2 / ((∑ Cargas Estandarizadas)2 + ∑(erro 
de medida)) (Garver & Mentzer, 1999) 
13 Variância Extraída = (∑ Cargas estandarizadas2) / ((∑ Cargas Estandarizadas2) + ∑(erro de 
medida)) (Garver & Mentzer, 1999) 
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3.2.3 Análise Fatorial Confirmatória 

 

O quesito fundamental para realização da análise fatorial confirmatória é verificar 

os padrões de covariância entre às variáveis observadas, e como estes são 

afetados pela variância dos fatores. Neste estudo, os fatores e as suas relações 

foram pré-estabelecidos de acordo com análise fatorial exploratória e baseados 

na literatura existente. 

 

Os dados foram submetidos a uma análise fatorial confirmatória, e foi utilizado o 

método de estimação Asymptotically Distribution Free sendo o mais adequado 

para o modelo devido à amostra não seguir uma distribuição normal (Harrington, 

2008; Hair et al., 2009).  

 

O critério para aceitar que um item fosse parte do constructo, exigia cargas acima 

de 0,65 (Hair et al., 2009). Já o coeficiente de determinação (R2), que indica o 

quanto o modelo consegue explicar os valores observados, variam entre 0,45 e 

1,00. O erro de medida apresenta o grau em que os valores não medem 

verdadeiramente a característica representada pela variável, que neste caso 

variam entre 0,00 a 0,55 (Hair et al., 2009; Gallardo-Vázquez et al., 2013), 

resultados estes que podem ser vistos na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultado da análise fatorial confirmatória 

Dimensão/ 

item 

Cargas Fatoriais 

estandardizadas 
R2 

Erro de 

Medida 

AMB Q1 0,82 0,68 0,32 

AMB Q2 0,92 0,85 0,15 

AMB Q3 0,91 0,82 0,18 

AMB Q4 0,94 0,87 0,13 

AMB Q5 0,94 0,89 0,11 

SOC Q8 0,89 0,79 0,21 

SOC Q9 0,93 0,86 0,14 

SOC Q11 0,92 0,85 0,15 

SOC Q14 0,88 0,77 0,23 

SOC Q16 0,94 0,88 0,12 

SOC Q17 0,93 0,86 0,14 
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SOC Q20 0,84 0,71 0,29 

SOC Q21 0,86 0,74 0,26 

SOC Q23 0,89 0,80 0,20 

ECO Q25 0,87 0,75 0,25 

ECO Q26 0,67 0,45 0,55 

ECO Q27 0,98 0,96 0,04 

ECO Q28 0,93 0,87 0,13 

ECO Q29 1,00 1,00 0,00 

SEG Q18 0,95 0,90 0,10 

SEG Q19 0,98 0,97 0,03 

SEG Q22 0,97 0,95 0,05 

Foi realizada a covariância dos itens Q25 e Q26, Q14 e Q17, Q1 e Q5, que foram 

indicadas na saída dos dados da análise fatorial confirmatória, e após esses 

ajustes, observaram melhores resultados que são apresentados a seguir.  

 

Observa-se na figura 2 o esquema de relações existentes permitidas entre as 

dimensões, e os elementos residuais de cada item. 

Figura 2 – Modelo proposto 

Legenda: Q1, Q2, Qn – Itens do questionário agrupados pelos respectivos fatores; 

e1, e2, en – resíduos dos respectivos itens 
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Juntamente aos resultados da tabela 4 relativamente aos valores de 

confiabilidade composta, e da matriz de correlação observada (quadrante 

superior da tabela 6, extraída pelo resultado da correlação de Pearson realizada 

no SPSS), foi realizado o cálculo das correlações calculadas14, que são 

apresentados na matriz de correlações (ver tabela 6).  

 

Para se confirmar que há uma validade discriminante, que é a verificação que 

um item em questão não está relacionado indevidamente com indicadores de 

construto distintos (Hair et al., 2009), devem-se obter valores para a correlação 

observada, sempre menor do que a correlação calculada (Lévy-Mangin & Varela, 

2006; Gutiérrez Gutiérrez, 2008), no caso atual, todas as correlações cumprem 

o pressuposto, assegurando uma validade discriminante.  

 

Tabela 6 - Validade discriminante15 

Matriz de correlações 

 AMB SOC ECO SEG 

AMB  0,963 0,962 0,969 

SOC 0,621  0,966 0,973 

ECO 0,626 0,531  0,972 

SEG 0,649 0,555 0,560   

 

Na tabela 7, foram encontrados e analisados os seguintes índices estatísticos e 

que verificam o ajuste do modelo proposto. O qui-quadrado (²) comprova a 

probabilidade de um modelo se ajustar aos dados, sendo quanto mais baixo e 

não significativo com maior nível de validade. Mas, como esta medida é sensível, 

ao tamanho da amostra, alguns autores sugerem a utilização do rácio ²/gl 

(divisão do ² pelo número de graus de liberdade), sendo aceito valores inferiores 

a 5 (Gouveia, Martínez, Meira, & Milfont, 2001; Antunes & Fontaine, 2005). Neste 

estudo observou-se um valor de 2,81, aceitando assim o ajuste e a possibilidade 

de seguir com as próximas análises. 

 

                                            
14 Correlações calculadas = (confiabilidade compostai 

0,5) (confiabilidade compostaj 0,5) 
15 Quadrante inferior correlação observada 
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O Índice de qualidade de ajuste (GFI - goodness of fit index), que é uma medida 

de variabilidade explicada pelo modelo, varia entre 0 e 1, tendo os valores mais 

altos como os de melhor ajuste. Neste estudo verifica-se um valor para o GFI 

0,96, corroborando com um valor de corte criterioso de 0,95 sugerido por Hair et 

al. (2009). O índice qualidade de ajuste já ajustado (AGFI - adjusted goodness 

of fit index), leva em conta diferentes graus de complexidade do modelo. Para a 

AGFI geralmente são encontrados valores muito próximo de GFI, porém 

relativamente mais baixos, como se observou também neste estudo, onde AGFI 

é 0,95. 

 

A raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA - root mean square 

error of approximation) é uma medida utilizada na tentativa de verificar 

estatisticamente a rejeição de modelos com uma grande amostra ou um grande 

número de variáveis observadas. Com Valores aceites entre 0,03 e 0,08, 

representando o quanto um modelo se encaixa a população, e não apenas uma 

amostra utilizada para a estimativa, valores mais baixos indicam melhor ajuste. 

(Hu & Bentler, 1999; Hair et al., 2009). Neste estudo, a RMSEA encontrada foi 

de 0,07 confirmando assim valores aceitáveis para verificar o encaixe do modelo. 

 

Tabela 7 - Valores de saída para ajuste de modelo 

Medidas de ajuste absoluto 

  Valor Aceitável Valor Modelo 

2 p< 0,01 563,41 (p=0,00) 

GFI ≥ 0,90 0,96 

RMSEA ≤ 0,08 0,07 

AGFI > 0,90 0,95 

CFI >0,90 0,94 

TLI > 0,90 0,93 

NFI > 0,90 0,91 

RFI > 0,90 0,90 

IFI > 0,90 0,94 

PGFI Maior 0,76 

PNFI Maior 0,79 

2/gl >1,<5 2,81 
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Foram verificados os seguintes estudos para se aceitarem os valores de medida 

de ajuste absoluto, apresentados na segunda coluna da tabela 7 (Hu & Bentler, 

1999; A. Fonseca & Brito, 2001; Lévy-Mangin & Varela, 2006; Hair et al., 2009). 

 

Verificado o índice de bondade de ajuste de parcimônia (PGFI - parsimony 

goodness of fit index) onde os valores variam entre 0 e 1, sendo apenas utilizado 

para comparação entre dois modelos, o que apresente o maior valor pode ser 

considerado como preferível. Juntamente com índice de ajuste normalizado de 

parcimônia (PNFI - parsimony adjustment to the normed fit index), que apresenta 

melhores ajustes quando em confronto com valores mais altos, sendo este 

também um índice utilizado apenas para comparação entre modelos (Hair et al., 

2009). 

 

Sendo utilizados também para a comparação de modelos, juntamente com os 

índices supracitados, o índice de ajuste comparativo (CFI - comparative fit index); 

o coeficiente de Tucker-Lewis (TLI - Tucker-Lewis coefficient); o índice de ajuste 

normalizado (NFI - normed fit index); o índice de ajuste relativo (RFI - relative fit 

index) e o índice de ajuste incremental (IFI - incremental fit index), são 

analisados, e aceites com valores >0,90, para verificar um melhor ajuste do 

modelo (Lévy-Mangin & Varela, 2006; Hair et al., 2009). E por fim analisando o 

valor de Qui-quadrado normalizado (2,81) observa-se um ajuste estatístico do 

modelo apresentado. 

 

4. Discussão 

 

A Responsabilidade Social Corporativa está num marco de crescente 

investigação, e no desporto, particularmente passou a fazer parte das novas 

necessidades gerenciais. 

 

Avaliações econômicas e preocupações com os impactos ambientais e sociais 

passaram a fazer parte do conjunto de compromissos que os gestores 

desportivos têm de assumir (Kim & Walker, 2012). Os gestores para enfrentar 
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esse novo enquadramento, necessitam desenvolver competências que lhes 

permitam atuar de forma eficiente. Nesse sentido, a escala desenvolvida no atual 

estudo, poderá vir a ser de enorme importância. 

 

Alguns autores (Mohr & Webb, 2005; Sheth & Babiak, 2010; Babiak & 

Trendafilova, 2011; Walker & Heere, 2011; Kim & Walker, 2012; Gallardo-

Vázques et. al. 2013; Paramio-Salcines & Kitchin, 2013; Trendafilova et al., 2013) 

apresentam estudos, que empregam escalas de medição, questionários e 

entrevistas para abordar esta temática. Baseamo-nos neles para fundamentar a 

base científica da escala proposta. 

Em relação aos aspectos ambientais, foram utilizados alguns autores como 

referência, como é o caso do estudo de Mohr e Webb (2005), que ao analisar a 

intenção de compra relacionada às práticas de RSC, através de um questionário, 

apercebeu-se que dentre os aspectos manipuláveis, os autores evidenciaram a 

filantropia e impactos ambientais.  

 

Já Trendafilova et al. (2013), buscaram compreender como os aspectos 

institucionais afetam a sustentabilidade ambiental em organizações desportivas, 

e através de entrevistas com executivos, constataram que as práticas de gestão 

ambiental estão a ser incrementadas pelas organizações desportivas. 

 

Quando analisado qual o motivo para adotar um enfoque da RSC em gestão 

ambiental, Babiak e Trendafilova (2011), observaram que as estratégias foram 

observados em maior grau, e pressões institucionais em menor grau. 

 

Desta forma, os itens de 1 a 5 da escala proposta abordam atitudes ambientais 

em que as organizações desportivas deveriam estar centradas, e os mesmos 

itens são viáveis para avaliar a necessidade das práticas fazerem parte do 

caderno gerencial. 

 

Quando utilizados estudos para balizar a criação de itens para as dimensões 

sociais e econômicas, alguns autores foram muito importantes, como Sheth e 
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Babiak (2010), que avaliaram quais as prioridades dos executivos desportivos 

em relação às praticas de RSC, e averiguaram que uma série de fatores 

influencia esta prática, abrangendo a filantropia, ações voltadas à comunidade 

local, e aspectos éticos.  

 

Para a compreensão de conceitos ligados à acessibilidade aos estádios por 

pessoas com necessidades especiais, foram observados aspectos do estudo de 

Paramio-Salcines e Kitchin (2013), que exploraram a legislação de três países 

(Alemanha, Espanha e Inglaterra), verificando a discrepância em acessibilidades 

entre estes países, sendo que a Alemanha apresenta melhor gestão nesse 

critério, e a Espanha apresenta piores índices de aplicação da legislação. 

 

Após a verificação conceitual de cada item, os mesmo foram agrupados por 

componentes (dimensão) através da análise fatorial exploratória, tendo sido 

possível considerar uma dimensão que neste estudo a denominamos de 

segurança, composta pelos itens 18, 19 e 22. Como referido anteriormente na 

apresentação dos resultados, esta dimensão derivou-se de itens originários da 

dimensão social. 

 

Uma dimensão denominada como segurança, não foi verificada nos estudos 

anteriores, porém este fato poderá estar ligado às características específicas 

importantes do desporto, e por isso sugerimos que as organizações desportivas 

estejam devidamente atentas. O que é corroborado por Smith e Westerbeek 

(2007), quando sugerem que práticas de RSC no desporto, devem garantir a 

segurança física de seus participantes e fãs.  

 

Walker e Heere (2011) apresentaram uma escala aplicada aos consumidores do 

desporto, validada para avaliar esforços sociais e a formação político social da 

RSC. Confirmando a indagação do atual estudo, estes mesmos autores 

salientam a necessidade de medidas adequadas para a percepção da RSC no 

desporto. 
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Ainda num contexto desportivo, Kim e Walker (2012), desenvolveram uma 

escala para investigar o impacto de caracterísitcas não econômicas associadas 

a grandes eventos desportivos realizados nos Estados Unidos. A partir da 

análise de componetes principais e análise fatorial confirmatória, este estudo 

evidênciou 22 itens repartidos por 5 dimenões: 1-  orgulho da comunidade como 

resultado de melhora de imagem, 2- ligação reforçada com a comunidade, 3- 

emoção com o evento, 4- emoção da comunidade, e 5- orgulho em esforços para 

melhorar a infraestrutura da comunidade. Este estudo apresenta um instrumento 

válido indicado como útil para planejadores e gestores de marketing de grandes 

eventos. 

 

Agora já num outro contexto apenas empresarial, Gallardo-Vázquez, Sánchez 

Hernández, e Corchuelo-Martínez-Azúa (2013), com o objetivo de definir 

indicadores de atuação de responsabilidade social nas empresas pertencentes 

à comunidade autônoma de Extremadura (Espanha), foi desenvolvida e validada 

uma escala com 21 itens em 3 dimensões: aspectos sociais, econômicos e 

ambientais.  

 

Com estes resultados percebe-se uma aproximação dos aspectos ligados à RSC 

tanto em organizações desportivas como em outras de diferentes naturezas. 

Observa-se que as dimensões validadas no estudo de Gallardo-Vázquez, 

Sánchez Hernández, e Corchuelo-Martínez-Azúa (2013), também são 

verificadas e validadas no atual estudo num contexto desportivo. 

 

5. Limitações do Estudo 

 

O presente estudo teve como objetivo, desenvolver e validar uma escala de 

forma preliminar onde fosse possível analisar a opinião de estudantes 

universitários acerca do tema de RSC e desporto. Como referenciado 

anteriormente, esta é uma temática recente, e por isso limitamos a comparação 

do modelo proposto com estudos existentes. 
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Torna-se necessário a realização de mais estudos para comprovar a eficácia da 

dimensão de segurança, uma vez que esta apresenta resultados válidos e 

confiáveis, mas é necessário verificar sua importância crítica na escala. 

 

Na fase de coleta de dados, não se observou dificuldade em abordar os 

participantes, porém o desconhecimento da temática por parte de alguns destes, 

verificados pela dispersão das respostas na análise descritiva, apresenta-se 

como uma limitação deste estudo. Fato este que não foi considerado na seleção 

da amostra. 

 

6. Futuras Linhas de Investigação 

 

Devido à importância crescente deste tema da RSC nas entidades desportivas, 

há uma necessidade de implantar linhas de investigações que venham a gerar 

entendimentos tanto a nível metodológico quanto a conhecimento dos 

stakeholders relacionados com o desporto.  

 

Assim, após a análise da literatura e dos resultados obtidos neste estudo, 

entendemos como necessária a realização das seguintes etapas de 

investigação: 

 

 Avaliar outras dimensões na tentativa de se nos aproximarmos às 

atividades específicas das entidades desportivas. 

 Utilizar de diferentes metodologias para confirmar a interação desta 

temática. 

 Verificar as informações referentes às prioridades de gestão perguntadas 

no questionário apresentado no anexo 1, . 

 Aplicar este questionário em diferentes amostras na tentativa de garantir 

a sua aplicação generalizada. 
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7. Considerações Finais 

 

Com o objetivo de contribuir para o entendimento sobre a opinião relacionada às 

práticas de Responsabilidade Social Corporativa em entidades desportivas, foi 

possível concluir, que os resultados destas análises exploratória e confirmatória, 

possibilitaram a sugestão de um modelo de escala com características 

claramente satisfatória para a utilização e avaliação do objetivo proposto. 

Tornando-se uma possibilidade de escala para futuras investigações acerca da 

responsabilidade social corporativa e o desporto. 

 

Conclui-se também, que este pode ser um instrumento relevante para as 

organizações desportivas, no sentido de, realizar ações de aproximação às 

opiniões da comunidade onde a entidade se encontra inserida. 

 

A escala final apresenta 22 ítens e dimensões relacionadas aos aspectos sociais, 

econômicos, ambientais e de segurança. Neste sentido, estes resultados 

corroboram com a literatura na apresentação de 3 dimensões clássicas 

(econômico, ambiental e social) e salienta a necessidade de maiores estudos 

para se confirmar a validade sobre a inclusão de uma dimensão de segurança 

para delinear práticas de RSC no desporto. 

 

E por último, este estudo parece-nos ter cumprido com o pressuposto de 

proporcionar um instrumento de delineamento de políticas de responsabilidade 

social corporativa para gestores de entidades desportivas. 
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Considerações Finais Gerais 

 

O elemento fundamental desta investigação foi conhecer de que forma a RSC 

vem sendo estudada no âmbito do desporto e contribuir para o desenvolvimento 

de um instrumento preliminar de medição dentro desta temática  

 

A RSC tem uma posição única na sua relação com as organizações desportivas, 

inúmeros componentes e agentes são envolvidos nesta junção. Sendo 

ressaltados alguns como: investidores, consumidores, funcionários, voluntários, 

a comunidade e o meio ambiente. 

 

E de uma forma global, as organizações desportivas devem estar ligadas às 

melhorias de aspectos sociais, econômicos e meio ambientais. A realização 

destas práticas passa a ser vista como estratégias organizacionais, sendo 

adotadas por entidades desportivas. 

 

O impacto destas práticas, num contexto comunitário, pode ser traduzido em 

vantagens percebidas tanto por aspectos tangíveis quanto intangíveis. E nesse 

contexto, a necessidade de quantificar e qualificar o retorno destas práticas, com 

medidas de avaliação tornou-se crucial.  

 

A revisão efetuada no primeiro estudo indicou alguns aspectos de fundamental 

importância. Foi possível perceber que a investigação acerca da RSC no 

desporto tem uma predominância em países como Estados Unidos, centradas 

em aspectos específicos de suas ligas e modalidades desportivas profissionais 

com grandes adesões. Apesar de estes estudos apresentarem grandes 

contributos para a comunidade científica, a necessidade de se conhecer como 

está sendo implantadas práticas de RSC em organizações desportivas em 

diversos países é uma realidade. Dado que de acordo com os sistemas 

desportivos e a legislação própria, estas devem apresentar especificidades de 

necessário entendimento. 
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Outro aspecto de grande relevância foi à identificação da realidade sobre como 

as investigações foram realizadas ao longo do tempo. Demonstrando que estes 

estudos são recentes e apresentam uma crescente no último ano pesquisado. 

Ressaltando assim, a imprescindibilidade de realização de outros estudos, 

porém também, uma preocupação e necessidade de exploração do tema. 

 

Após a conclusão do primeiro estudo e a identificação da necessidade de 

instrumentos para medir e avaliar as práticas de RSC no desporto, surgiu a 

necessidade de realizar um segundo estudo, que de uma forma preliminar 

visasse desenvolver e validar uma escala. 

 

De acordo com a literatura e com os resultados supracitados no segundo estudo, 

foi possível definir itens com aspectos ligados as questões ambientais, sociais, 

e econômicas, e após a realização da análise exploratória verificou-se estas 3 

dimensões e mais uma que a denominamos de segurança. Estas dimensões 

foram submetidas à análise fatorial confirmatória e foi possível concluir que esta 

escala apresenta uma validade e confiabilidade. 

 

Nesta investigação, dadas as condicionantes temporais para a conclusão da 

dissertação, não foi possível replicar esta escala para se compreender o 

conteúdo das respostas dos participantes. Sendo assim, são necessários outros 

estudos para aplicar esta escala na tentativa de se conhecer a realidade da 

opinião dos estudantes universitários sobre as práticas de RSC em organizações 

desportivas.  

 

Serão também necessários outros estudos que verifiquem e validem os itens 

referentes as prioridade de gestão apresentadas no modelo de questionário 

(anexo 1), e posterior a isso uma junção destas partes para validação de um 

instrumento de forma global. 

 

Em suma, a presente investigação permitiu-nos aprofundar o conhecimento 

centrado na interação da RSC e o desporto. Possibilitou-nos ainda, identificar 
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áreas de investigação que no futuro próximo se podem abraçar, dando 

continuidade a um novo ciclo de estudos. 

 

 A RSC e sua conjugação com o desporto correspondem a preocupações que a 

sociedade de uma forma geral parece estar a dar enorme atenção, 

consequentemente, a área da gestão desportiva poderá ser um excelente campo 

de aplicação e de investigação, permitindo conclusivamente que possamos 

dedicar-nos a esta temática de uma forma empenhada e apaixonada. 

 

Sugestões Para Futuras Investigações 

 

Observada a clara escassez de investigações realizadas sobre a RSC no âmbito 

do desporto, leva-nos a discorrer da necessidade de maiores estudos abordando 

os aspectos globais e específicos desta interação. 

 

Devido a esta investigação ter sido realizada num curso de mestrado que 

apresenta um período de tempo para a realização da mesma, relativamente 

curto, consideramos haver uma necessidade de etapas futuras de investigações 

para se contribuir cientificamente sobre uma melhor reflexão sobre alguns 

aspectos, tais como: 

 

 Compreender e analisar as práticas de RSC no âmbito do desporto em 

diferentes países, e utilizar diferentes metodologias; 

 Investigar e aprofundar de que forma a RSC é praticadas em diferentes 

sistemas desportivos e verificar a suas especificidades; 

 Identificar as principais divergências e convergências das práticas de 

RSC em modalidades desportivas individuais e coletivas; 

 Reaplicar a escala validada nesta investigação, na busca pela 

compreensão do conteúdo de resposta da opinião dos estudantes 

universitários sobre a RSC e o desporto; 
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 Revalidar e aplicar esta escala a diferentes amostras, tentando assim 

generalizar a sua aplicabilidade possibilitando um maior conhecimento da 

temática. 

 Validar os itens referentes às prioridades de gestão apresentados no 

modelo de questionário (anexo 1). 

 Realizar uma junção da escala atual e dos itens de prioridade de gestão 

para a validação de um instrumento global. 

 Desenvolver outros instrumentos que possam investigar a relação de 

diferentes stakeholders com as organizações desportivas e práticas de 

RSC. 
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