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RESUMO 

 

A responsabilidade social empresarial (RSE) é, atualmente, valorizada pelas empresas, 

o que se verifica através do elevado número de grandes empresas que emitem relatórios 

de sustentabilidade e que têm, nos seus websites, áreas relacionadas com os seus 

projetos de RSE. As empresas compreendem a importância de informar os stakeholders 

acerca das suas ações e também de os envolver nestes projetos. Também os 

consumidores têm cada vez mais acesso à informação e, cada vez mais, o word-of-

mouth, a opinião dos pares e o comportamento visível das empresas, são aspetos 

considerados aquando da formação de uma opinião ou nas decisões de compra. 

Nesta dissertação pretende-se compreender o significado da responsabilidade social 

empresarial e perceber o que esta representa para os consumidores. Assim, explorou-se 

o conceito de RSE e o conhecimento que os indivíduos têm acerca deste. Também a 

importância que lhe é atribuída, quer através da perceção que estes têm, quer através das 

suas atitudes, como a intenção de compra ou a procura de informação. Como forma de 

melhor compreender as questões acima descritas, estudou-se o caso da Fundação 

Infantil Ronald McDonald (FIRM), projeto de RSE da McDonald´s, de modo a 

conseguir comparar as perceções dos indivíduos acerca do tema com as suas atitudes e 

conhecimentos do caso concreto. Assim, recolheram-se os dados através de um 

questionário distribuído a uma amostra de 227 indivíduos, construído através da revisão 

da literatura e do apoio de uma entrevista realizada à McDonald´s Portugal e FIRM.  

Concluiu-se que os indivíduos reconhecem o conceito de RSE mas, apesar de 

compreenderem a sua importância, de quererem ser informados e de tenderem a 

valorizar as empresas que a praticam, não procuram informação e, assim, não 

reconhecem totalmente as dimensões que a compõem. Também em relação à FIRM se 

verificou que há alguma notoriedade mas o conhecimento específico e a procura de 

informação são reduzidos. Também o apoio futuro pode ser explorado através de 

melhor comunicação e um maior envolvimento dos stakeholders. 

PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade social empresarial, RSE, perceções e atitudes 

dos consumidores, Fundação Infantil Ronald McDonald, McDonald´s. 
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ABSTRACT 

 

The subject of corporate social responsibility (CSR) is currently widely discussed 

within companies, which verifies by the high number of large companies that issue 

sustainability reports, and publish them on their websites, related to their areas of CSR 

projects. Companies understand the importance of informing stakeholders about their 

actions and engage them in these projects. Also consumers increasingly have access to 

information and aspects as word-of-mouth, the opinions of peers and corporate 

behavior, are considered when forming an opinion or in purchase decisions. 

Throughout this dissertation, we intended to understand the meaning of corporate social 

responsibility and realize what it represents for consumers. Thus explored the concept 

of CSR and the knowledge consumers have about it. Also the importance assigned to it, 

either through the perception that consumers have, either through their attitudes, as the 

intention of buying or finding information. In order to understand the issues described 

above, we chose to study the case of Ronald McDonald House Charities (RMHC), 

McDonald's CSR project in order to compare the perceptions of individuals about the 

subject with their attitudes and knowledge of the factual case. 

Thus, the data were collected through a questionnaire, distributed to a sample of 227 

individuals, constructed through the literature review and the support of an interview at 

McDonald's Portugal and RMHC. 

We conclude that individuals recognize the concept of CSR but despite understanding 

its importance, of wanting to be informed and tend to value companies who practice it, 

they are not seeking information and thus do not fully recognize the dimensions that 

comprise CSR. Also regarding the RMHC, we found that there is some notoriety but the 

specific knowledge and demand for information are low. In addition, future support 

could be improved through better communication and greater involvement of 

stakeholders. 

 

KEYWORDS: Corporate social responsibility, CSR, consumer perception, Ronald 

McDonald House Charities, McDonald´s. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Âmbito da dissertação 

Uma das definições de responsabilidade social empresarial (RSE) mais difundidas é a 

proposta pelo World Business Council for Sustainable Development, de acordo com a 

qual a RSE se trata de um “compromisso contínuo das empresas em comportar-se de 

modo ético, contribuir para o desenvolvimento económico, trabalhar com funcionários, 

as suas famílias, a comunidade local e a sociedade para melhorar a sua qualidade de 

vida e a sociedade no geral” (Holme e Watts, 2000). 

A RSE tem assumido um papel relevante na sociedade atual e muitos têm sido os 

estudos que pretendem compreender a abrangência do seu papel na estratégia de longo 

prazo das empresas e a sua influência nas expectativas e no comportamento dos 

consumidores, estes cada vez mais exigentes.  

Os consumidores, assumindo o seu papel, tendem a pesquisar informação relacionada 

com o produto ou serviço que determinada marca oferece mas estão também 

interessados em conhecer informações acerca da RSE dessa empresa (Singh et al, 2008). 

Sabe-se que a RSE tem impacto nas atitudes dos consumidores, intenção de compra, 

lealdade, satisfação e identificação com a empresa. Sabe-se também que a perceção que 

os consumidores têm dos motivos que levam as empresas a desenvolver ações de RSE 

influenciam a avaliação e resposta que estes têm à RSE dessas empresas (Becker-Olsen, 

2006).  

Por compreenderem estes factos, as empresas têm investido nas estratégias de RSE e na 

comunicação das suas ações, quer através de iniciativas que envolvam os stakeholders, 

quer através da publicação de relatórios anuais de sustentabilidade ou outros 

comunicados. 

Apesar de não procurarem ativamente a informação, como já foi verificado por outros 

autores (Singh, 2008; Pomering e Dolnicar, 2009), a importância da sua divulgação não 

deve ser subestimada. Pomering e Dolnicar (2009) concluíram que a principal causa por 

que a informação não chega aos consumidores é o modo como as empresas comunicam. 
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Caso estas invistam na comunicação – de um modo personalizado (Pomering e 

Dolnicar, 2009) - e a informação chegue até ao consumidor, este tê-la-á em 

consideração e a empresa poderá daí retirar vários benefícios (Bhattacharya e Sen, 

2004). 

A presente dissertação pretende explorar a perceção dos indivíduos acerca da RSE 

através do estudo do caso da Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM), um projeto 

de responsabilidade social da McDonald´s. Pretende-se compreender quais as perceções 

em relação ao conceito de RSE, se o reconhecem e se compreendem as dimensões que o 

compõem e qual a importância que atribuem às diferentes dimensões. Também se 

procura saber se estes procuram e possuem informação acerca deste tema e a têm em 

consideração no seu possível comportamento de compra.  

Através do caso estudado tenta-se perceber qual o nível de atenção e conhecimento dos 

indivíduos em relação a um exemplo concreto. Optou-se pela McDonald´s por ser uma 

empresa multinacional com um nível alto de notoriedade em Portugal e que desenvolve 

ações de RSE, sendo a FIRM a mais relevante. Esta empresa considera que a RSE está 

no centro do seu trabalho desde a fundação, compreende que “as boas práticas de RSE 

são importantes fatores de diferenciação contribuindo para um maior valor para a 

marca”
1
 e que, para além da FIRM, existem outros projetos relacionados com 

“fornecedores diretos e indiretos nas boas práticas ambientais e sociais, na redução do 

impacto ambiental ou simplesmente no desenvolvimento e formação certificada das 

nossas equipas”
2
. 

Ao contatar a Casa Ronald McDonald do Porto, inaugurada recentemente, percebeu-se 

que a FIRM teria interesse em compreender qual o conhecimento dos consumidores em 

relação à sua existência e missão, qual o nível de interesse em relação à Fundação e 

como se poderia potenciar a notoriedade e o apoio dos indivíduos, de modo a expandir a 

sua atividade e reforçar a organização. 

Assim, realizou-se uma revisão da literatura relevante e uma entrevista à direção da 

McDonald´s Portugal e da FIRM, o que permitiu construir um questionário de 25 

                                                 
1 João Sá Nogueira, Diretor Executivo e Administrador, FIRM – pergunta 9, Anexo 1 
2 Isabel Brito, gestora Comunicação, McDonald´s Portugal – pergunta 1, Anexo 1. 
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perguntas de resposta fechada e 1 de resposta aberta e resultou numa amostra de 227 

indivíduos.  

1.2 – Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida em três partes. Após uma introdução que pretende 

compreender o âmbito da investigação e os objetivos propostos, inicia-se a primeira 

parte, a revisão da literatura relevante. Nesta, procura-se conhecer o conceito de RSE, as 

dimensões que a compõem e os níveis do seu conteúdo. Também compreender a sua 

importância para as empresas através das estratégias que estas seguem para aumentar a 

sua responsabilidade social e satisfazer os interesses e necessidades dos stakeholders. 

Segue-se uma análise acerca do desenvolvimento da RSE em Portugal. Pretende-se 

ainda compreender as respostas dos consumidores às ações das empresas. Assim, segue-

se um capítulo sobre a atenção do consumidor em relação à RSE, as potenciais atitudes 

caso estejam informados, o modo como se deve processar a informação e a perceção 

que estes têm acerca destas ações e como as avaliam. 

A segunda parte está relacionada com o caso a estudar nesta dissertação, a Fundação 

Infantil Ronald McDonald (FIRM), projeto de RSE da McDonald´s, e inicia-se com a 

definição dos objetivos a que o estudo a fazer nesta dissertação se propõe. Também os 

motivos da escolha do caso FIRM, a apresentação da McDonald´s e a caraterização da 

FIRM. Segue-se a metodologia, onde se resume o estudo, a estrutura do questionário e a 

caraterização da amostra. Procede-se à apresentação e discussão dos resultados onde se 

procura compreender e justificar os resultados obtidos através do apoio da revisão da 

literatura.  

Na terceira parte são apresentadas as conclusões, capítulo que inclui as implicações para 

a gestão, as limitações do estudo e sugestões de investigação futuras. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA RELEVANTE 

 

2.1 – A Responsabilidade Social Empresarial 

2.1.1 – O conceito de RSE 

Apesar de se terem verificado preocupações das empresas para com a sociedade durante 

séculos (Carroll, 1999), o conceito de responsabilidade social surgiu no século XX e, 

apesar de já ter sido abordado na primeira metade por Chester Barmard, J. M. Clark ou 

Theodore Kreps, foi na segunda que se desenvolveu como RSE. Aqui começa, segundo 

Carrol (1999), a era moderna da RSE.  

Esta nova era foi iniciada por Howard Bowen, em 1953, com o livro Social 

Responsibilities of the Businessman (Bowen, 1953). Considerado o pai da RSE, 

acreditava que as ações de empresas consideradas centros de poder e decisão, afetavam 

a vida dos cidadãos de vários modos (Carrol, 1999) e deviam estar orientadas para ações 

que estivessem alinhadas com os objetivos e valores da sociedade (Bowen, 1953). 

Através de uma análise de conteúdo de várias definições do conceito de RSE, Dahlsrud 

(2006) identificou cinco dimensões relevantes, apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – As dimensões identificadas nas definições de RSE. 

Ambiental Relacionada com o meio ambiente, natureza; 

Social 
Integrando contributos para a melhoria da sociedade, preocupação com 

os impactos nas comunidades. Relação entre empresas e sociedade; 

Económica 
Integrando aspetos socioeconómicos e financeiros, como a preservação 

da rentabilidade empresarial; 

Stakeholders Relacionada com a interação com estes; 

Voluntariedade 
Incluindo ações para além do legalmente estabelecido, baseadas em 

valores éticos. 

Fonte: Dahlsrud (2006, pp. 4) 
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Estas dimensões não estão todas simultaneamente presentes nas definições mais 

relevantes da literatura analisadas por Dahlsrud (2006) (ver Tabelas 2 e 3). Embora se 

encontrem todas as dimensões referidas em apenas 40% das definições, 97% destas 

incluem três ou mais dimensões. De salientar que as dimensões dos stakeholders e 

social são as que se encontram mais presentes nas definições analisadas pelo autor. 

 

Tabela 2 - Resultados da análise das dimensões das definições de RSE, 1.  

Dimensão Pontuação da dimensão Rácio da dimensão (%) 

Stakeholders 1213 88 

Social 1213 88 

Económica 1187 86 

Voluntariedade 1104 80 

Ambiental 818 59 

Fonte: Elaboração própria (adaptado de Dahlsrud, 2006). 

 

Tabela 3 – Resultados da análise das dimensões das definições de RSE, 2. 

Número de dimensões 

incluídas nas definições 
Número de definições 

% of total frequency count 

from Google  

Igual a 5 8 40 

Maior ou igual a 4 20 64 

Maior ou igual a 3 31 97 

Maior ou igual a 2 33 99 

Maior ou igual a 1 37 100 

Fonte: Elaboração própria (adaptado de Dahlsrud, 2006). 

 

Curiosamente, a dimensão ambiental é a menos referida e recolhe um rácio menor de 

referências. Dahlsrud (2006) aponta como explicação para tal, o facto de esta dimensão 

não estar incluída nas definições iniciais e poder não ser explícita noutras mais recentes. 

Contudo, sempre que o conceito de RSE é pormenorizado, as dimensões ambiental e 

social são igualmente enfatizadas. 
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Ainda Dahlsrud (2006) defende que uma das evidências de que as empresas não têm 

apenas impactos económicos é o facto de três das dimensões identificadas nas 

definições de RSE (social, económica e ambiental) serem categorias de impactos das 

empresas nas sociedades. 

Através do trabalho da Comissão Europeia podemos perceber a crescente importância 

do tema e, consequentemente, a evolução do conceito de RSE. Em 2001, publicou o 

Livro Verde da RSE (COM, 2001), no qual esta foi definida como a integração 

voluntária de preocupações sociais, ambientais e diálogo com os stakeholders nas 

operações de uma empresa. No Livro Verde, o conceito de responsabilidade social está 

relacionado com recursos e fatores internos ou externos à empresa que podem ser 

divididos em duas dimensões, apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Dimensões interna e externa da RSE. 

DIMENSÕES DA RSE 

DIMENSÃO INTERNA DIMENSÃO EXTERNA 

Gestão dos recursos humanos Comunidades locais 

Saúde e segurança no trabalho 
Parceiros comerciais, fornecedores 

e consumidores 

Adaptação à mudança Direitos humanos 

Gestão do impacto ambiental e  

dos recursos naturais 
Preocupações ambientais globais 

Fonte: Elaboração própria (adaptado do Livro Verde da Comissão das Comunidades Europeias 

(2001)). 

 

Numa publicação mais recente sobre o tema (COM, 2011), a Comissão Europeia deixou 

de enfatizar o aspeto voluntário da RSE, tendo alargado o conceito para dizer respeito à 

responsabilização das empresas pelo seu impacto na sociedade. Nesta perspetiva, as 

empresas devem integrar na sua estratégia preocupações sociais, ambientais, éticas, 

relacionadas com os direitos humanos e com os consumidores. Devem também 

relacionar-se com os stakeholders e potenciar a criação de valor, tanto para os seus 

proprietários, como para os demais stakeholders e para a sociedade no geral. Devem 

ainda identificar, prevenir e eliminar os possíveis impactos negativos da sua atuação. 
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Esta relação inclui investimentos na comunidade em que estão inseridas as empresas, 

relações com os funcionários, criação e manutenção de emprego, boa gestão ambiental e 

performance financeira (Khoury et al, 1999). 

 

 

 

 

2.1.2 – O conteúdo da RSE 

Um grande passo para a clarificação do conteúdo deste conceito foi dado por Carroll, 

em 1991, com a construção da Pirâmide da RSE que inclui quatro níveis de 

responsabilidades das empresas: económico, legal, ético e filantrópico (Carroll, 1991), 

apresentadas na Ilustração 1. Esta tipologia continua a ser bastante utilizada hoje em dia 

nos debates sobre a RSE. 

 

Ilustração 1 – A Pirâmide da RSE. 

 

Fonte: Elaboração própria (adaptado de Carroll, 1991). 

Responsabilidade Filantrópica 

Ser um bom membro da sociedade. 

Contribuir com recursos para a comunidade. Melhorar a qualidade de vida. 

Responsabilidade Ética 

Ser ético. 

Obrigação de fazer o que está certo, o que é justo. Evitar o mal. 

Responsabilidade Legal 

Obedecer à lei. 

As leis são a forma da sociedade codificar o certo e o errado e devem ser 
cumpridas. 

Responsabilidade Económica 

Ter lucros 

A responsabilidade base de uma empresa, de onde partem todas as outras. 
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A responsabilidade económica é a base da pirâmide por ser o elemento mais importante 

e que se reflete nos seguintes. Espera-se que uma empresa se comprometa a longo prazo 

com a maximização dos lucros, mantendo uma posição competitiva, eficiência 

operacional e resultados consistentes. Segue-se a componente legal, de acordo com a 

qual se espera que as empresas cumpram o que é requerido pela lei dos locais onde 

operam, dos países e normas governamentais, entregando um produto/serviço que 

cumpra, pelo menos, o mínimo requerido.  

A responsabilidade ética inclui ações que não estão legisladas ou especificamente 

identificadas mas que são esperadas pelos stakeholders, como agir de acordo com as 

expectativas da sociedade sem comprometer valores éticos e morais para atingir 

objetivos internos e atuar excedendo os requerimentos legais. Carroll assume que as 

obrigações éticas de uma empresa representam atitudes/comportamentos que 

encaminham a sociedade para o desenvolvimento de normas legais. Assim, empresas 

que seguem ações éticas e de elevada moral para com os stakeholders e sociedade no 

geral têm um comportamento superior ao exigido legalmente. 

No topo da pirâmide estão as responsabilidades filantrópicas, que compreendem os 

contributos voluntários à comunidade e as ações das empresas que estão de acordo com 

as expectativas dos consumidores e as tornam good corporate citizens. 

Dentro de uma empresa vão sempre existir tensões entre os aspetos económico e legal e 

entre os aspetos moral e filantrópico (Carroll, 1991). O gestor deve conseguir equilibrar 

estes aspetos de modo a satisfazer os interesses de todos os stakeholders. Carroll assume 

que outros autores defendiam que as empresas se deveriam relacionar com os 

stakeholders, não só através de trocas comerciais e cumprimento da lei, mas também 

através de iniciativas com valor social que se admitia poderem gerar lucro para as 

empresas. (Carroll, 1977, 1979). 
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2.1.3 – Estratégias de RSE 

Os stakeholders são elementos que afetam ou podem afetar o alcance dos objetivos de 

uma empresa. Neste grupo estão incluídos os consumidores, os funcionários, os 

fornecedores, os acionistas, a concorrência, as comunidades locais, os ambientalistas, 

entre outros (Freeman, 1984). Todos os stakeholders têm necessidades e interesses que 

encaminham as empresas para a formulação dos seus objetivos, desenvolvimento da 

estratégia e criação de valor. Atualmente as empresas já têm em consideração alguns 

interesses dos stakeholders porque compreendem a sua importância para o 

desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo (Garriga e Melé, 2004). 

Assim, a empresa pode incrementar a sua RSE através de quatro estratégias diferentes: a 

dos proprietários, a altruísta, a recíproca e a da sociedade (Galbreth, 2006). 

A estratégia dos proprietários foca-se em maximizar os retornos dos investidores através 

de bens e serviços que encontrem as necessidades dos consumidores com o 

cumprimento do mínimo requerido por lei. É considerada uma visão de curto prazo por 

se preocupar em ter os melhores resultados num determinado período de tempo. A 

maximização do valor a longo prazo é o único critério para definir se a empresa deve 

investir em ações de RSE. 

Esta estratégia relaciona-se com a visão de Milton Friedman. Este autor publicou um 

artigo no The New York Times Magazine, em 1970, onde defendia que apenas as 

pessoas podem ter responsabilidades sociais, a única responsabilidade de uma empresa é 

utilizar os seus recursos de modo a gerar lucro dentro das normas legais.  

Três anos depois, Davis (1973) responde que quem assume a RSE da empresa é o gestor 

(businessman) e este toma as decisões com base na cultura e normas empresariais. 

Assim, a RSE afeta, mesmo parcialmente, as decisões do gestor e, consequentemente, as 

suas ações para com outros.  

De acordo com Davis (1973), as empresas têm poder social, ou seja, aquilo que os seus 

gestores fazem, defendem ou criticam, influencia a comunidade em que estão inseridos. 

Assim, o nível de RSE dessas empresas deve ser tão grande quanto o seu poder social. 

Caso estas se demitam da sua responsabilidade social, também o seu poder social será 
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diminuído, as oportunidades de o adquirir serão assumidas por outros e, 

consequentemente, adquirirão o poder social e todos os benefícios que daí advêm. 

A estratégia altruísta está relacionada com a visão de poder social de Davis (1973) e 

assume que os gestores é que guiam a empresa, logo estes têm de ser responsáveis. Esta 

estratégia reconhece e compreende que existe uma relação entre a empresa e a 

sociedade e que a primeira deve contribuir para o bem-estar da segunda. Geralmente 

traduz-se em ações filantrópicas onde se utilizam os recursos excedentes para ações 

relacionadas com diferentes temas que sejam considerados social e moralmente 

importantes (Galbreath, 2006). 

A estratégia recíproca tenta diminuir o conflito entre os objetivos da empresa e as 

expetativas da sociedade, mantendo as ações de RSE de médio a longo prazo na 

estratégia organizacional (Galbreath, 2006). É a estratégia que se aproxima do conceito 

de enlightened self-interest, ou seja, ao satisfazer as necessidades e expectativas dos 

stakeholders, a empresa estará a satisfazer as suas também.  

Ao seguir a estratégia da sociedade, a empresa compreende que os stakeholders têm 

diferentes expectativas e necessidades e que não podem ser todas igualmente satisfeitas, 

apesar de as ter em consideração e tentar contribuir para a sua satisfação. A empresa 

tenta ser um good corporate citizen e, ao tentar dialogar com todos os stakeholders, 

consegue caminhar com sucesso (Galbreath, 2006). 

 

Tabela 5 - Resumo das estratégias de RSE das empresas, por Galbreath (2006). 

Estratégias de RSE 

Proprietários Visão de curto prazo, maximização do valor a longo prazo 

Altruísta Visão de médio prazo, poder social, filantropia 

Recíproca Visão de médio/longo prazo, tenta diminuir conflito entre 

objetivos da empresa e expectativas da sociedade. 

Sociedade Visão de longo prazo, conhecimento de necessidades, diálogo. 

Fonte: Elaboração própria 
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Segundo Marrewijk (2003), outros autores referem que a empresa passa por três fases 

em relação à evolução da sua visão sobre a RSE: a primeira está relacionada com a 

estratégia dos proprietários, considerada a visão clássica da RSE, ou seja, a empresa só 

se sente responsável pela criação e manutenção do lucro dos proprietários. Deve evoluir 

para a segunda, na qual já tem em conta os interesses dos demais stakeholders 

envolvidos e que podem afetar ou ser afetados pelo cumprimento (ou não) dos objetivos 

da empresa. Finalmente, deve evoluir para a fase da sociedade, com uma visão mais 

alargada acerca da RSE, onde a empresa também é responsável pela sociedade de que 

faz parte. De acordo com o autor, esta abordagem não é inocente e surge como resposta 

estratégica aos desafios atuais. 

 

 

 

2.2 – RSE: Visão das empresas 

O interesse do consumidor na informação relativa à RSE das empresas tem aumentado 

(Carrigan e Attalla, 2001) e, consequentemente, as empresas têm também 

disponibilizado mais informação sobre estes temas.  

De acordo com um estudo da consultora McKinsey&Company (MKC, 2009), as 

empresas têm prestado maior atenção às suas estratégias de RSE porque compreendem a 

importância desta na construção e manutenção de reputação e na resolução de crises. 

Por outro lado, apesar de 75% dos inquiridos neste estudo acreditar que a RSE traz valor 

acrescentado para os stakeholders, não é explícito o modo como esse valor é criado ou 

como medi-lo. 

De acordo com a Ilustração 2, verifica-se que, tanto os diretores financeiros, como os 

investidores ou como os profissionais responsáveis pela RSE das empresas, 

compreendem que a prestação financeira de uma empresa pode ser melhorada através de 

ações relacionadas com o ambiente, com questões sociais ou com programas de gestão. 

Destes programas resultam benefícios como: a manutenção de uma boa reputação ou do 

valor da marca; a atração, motivação e retenção dos melhores recursos humanos; ou 
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alcançar as expetativas dos consumidores sobre serem good corporate citizens, entre 

outros menos referidos. 

 

Ilustração 2:”Where value comes from”. 

 

Fonte: McKinsey&Company, Valuing corporate social responsibility: McKinsey Global Survey 

Results, 2009. 

 

De acordo com Iamandi (2007), as empresas que desenvolvem estratégias de RSE, 

fazem-no por três motivos: o racional, o deontológico e o social. O primeiro, o motivo 

racional, tem a ver com a perspetiva de retorno positivo, quer através de uma melhor 

imagem institucional, quer através do aumento dos lucros a longo prazo. Estas são as 

motivações na base do desenvolvimento de iniciativas de RSE. Estas iniciativas 

permitem às empresas situações win-win: são veículo para a vantagem competitiva e 

beneficiam as comunidades a que se destinam. 

O segundo, o motivo deontológico, relaciona-se com a obrigação sentida pelas empresas 

em desenvolver ações de RSE porque a sociedade assume que estas têm obrigações 

morais para com as comunidades em que estão inseridas, devem assumir 

comportamentos corretos e cooperar na satisfação de necessidades. 

Finalmente, o motivo social relaciona-se com a pressão exercida pela sociedade sobre as 

empresas, no sentido destas desenvolverem ações de RSE, através da definição de 

standards sociais, a que elas querem corresponder. Os consumidores têm expectativas 
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em relação ao que deve ser o comportamento de uma empresa e exclui as que não se 

enquadram. 

Também de acordo com Iamandi (2007), as empresas desenvolvem estratégias de RSE 

por uma mistura de razões e, apesar de geralmente apontarem o motivo deontológico, 

são o motivo racional e social que obrigam as empresas a, continuamente, reverem a 

estratégia de RSE. 

 

 

 

2.3– A RSE em Portugal 

As empresas portuguesas compreendem a importância da adoção de práticas de RSE no 

contexto do desenvolvimento, a longo prazo, de uma estratégia sustentável (PWC, 

2012). Para isso contribuiu o esforço desenvolvido pela Comissão Europeia, pelo menos 

desde 2001, com a realização do Livro Verde da RSE, até à atualidade, com a Estratégia 

de RSE 2011-2014. Também a International Standards Organization desenvolveu a 

norma ISO26000, na qual se define o modo como as empresas e organizações devem 

operar para contribuir para o bem-estar da sociedade.
3
 Ainda o Instituto Português da 

Qualidade desenvolveu a norma NP 4469, o Sistema de Gestão de Responsabilidade 

Social, de 2008, aplicável a todo o tipo de organizações que operem em diferentes 

condições.
4
 

Grande parte dos autores portugueses considera que Portugal começou a prestar atenção 

à RSE um pouco mais tarde do que a maioria dos países industrializados (Rego, Cunha, 

Costa, Gonçalves, & Cabral-Cardoso, 2006). Para perceber o comportamento das 

empresas portuguesas em relação à RSE é necessário considerar o contexto cultural 

relacionado com a religião católica, tradição de instituições sociais e passado político 

(Proença e Branco, 2014). Neste contexto, as instituições sociais – Misericórdias – são 

                                                 
3 International Organization for Standardization, http://www.iso.org/iso/iso26000, acedido em 

26/04/2014. 
4 Instituto Português da Qualidade, http://www.ipq.pt/custompage.aspx?pagid=4290, acedido em 

26/04/2014. 
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fundamentais para compreender o arranque da RSE em Portugal (Salamon et al., 2012) 

e para perceber por que um dos focos da RSE em Portugal é o combate à exclusão e à 

pobreza (CSR Europe, 2010). 

Apesar do alto nível de desenvolvimento dos relatórios de sustentabilidade, as empresas 

portuguesas tendem a não considerar determinadas áreas (KPMG 2011, 2013b). As 

áreas que estão subdesenvolvidas em Portugal são o combate à corrupção, o 

comportamento fiscal e a promiscuidade entre entidades públicas e empresas. Os dois 

primeiros foram considerados pela KPGM em 2013 como os próximos temas a 

desenvolver na área da RSE. (KPMG, 2013b)  

Portugal tem desenvolvido sobretudo políticas de suporte de RSE, características dos 

países mediterrânicos. Nestas, os organismos públicos tentam apoiar e desenvolver as 

práticas de RSE através de apoios relacionados com conferências, atribuição de 

prémios, reconhecimentos e contratos públicos. Assim, a implementação de estratégias 

de RSE e de desenvolvimento sustentável é lenta nestes países e, particularmente em 

Portugal, as políticas de RSE focam-se em questões sociais (Moon et al, 2012). Os 

países Mediterrânicos (Espanha, Grécia, Itália e Portugal) foram identificados como os 

últimos na Europa a introduzir políticas de RSE (Albareda et al., 2007). 

Apesar de se verificar que a divulgação da RSE em Portugal era reduzida até ao final do 

século XX, as grandes empresas portuguesas desenvolveram estratégias modernas de 

RSE que as colocam entre as empresas mais sustentáveis do mundo (CSR Europe, 

2010). Em 2013, quatro grandes empresas portuguesas
5
 (PT, EDP, BES e Galp Energia) 

integraram o Dow Jones Sustainability Index (DJSI).  

Pinto (2004) considera que a atenção e divulgação da RSE em Portugal evoluiu desde 

2000, altura em que a Comissão Europeia aprovou a Lisbon Agenda 2010 – estratégia 

económica, social e ambiental para a renovação da União Europeia.  

Em 2001, a Cimpor, Sonae e Portucel-Soporcel fundaram o Conselho Empresarial para 

o Desenvolvimento Sustentável
6
 (BCSD Portugal), que atualmente tem 111 membros. 

                                                 
5 Expresso, PT, EDP, BES e GALP no índice Dow Jones de sustentabilidade. expresso.sapo.pt/pt-edp-

bes-e-galp-no-indice-dow-jones-de-sustentabilidade=f830094, acedido em 11/08/2014. 
6 BCSD Portugal – Quem Somos. www.bcsdportugal.org/bcsd-portugal/quem-somos, acedido em 

11/08/2014. 
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Dezanove das empresas no PSI20 são membros do BCSD Portugal e seis membros da 

BCSD Portugal (Altri, Brisa, Cimpor, EDP, Portucel-Soporcel e Sonae) são membros 

do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). De notar que 

países como a Dinamarca, Suécia e Espanha têm menos membros no WBCSD.  

Em 2013, quatro grandes empresas portuguesas (PT, EDP, BES e Galp Energia) 

integraram o DJSI. No mesmo ano, outras quatro grandes empresas (Brisa, EDP, PT e 

PT Multimédia) entraram para o FTSE4Good Europe Index e para o Global Index. 

Também o STOXX Europe Sustainability e o Euro STOXX Sustainability incluíram o 

BCP, EDP, Jerónimo Martins e PT. De notar ainda que a EDP foi considerada uma das 

empresas elétricas com melhor desempenho no DJSI durante seis anos seguidos até 

2013, ano em que foi a líder do sector Utilities. 

O estudo da KPMG, International Survey of Corporate Social Responsibility Reporting, 

de 2008 analisou 22 países e Portugal ficou no meio da tabela com 52% das 100 

maiores empresas do país a realizarem relatórios de sustentabilidade ou a incluírem um 

capítulo relacionado com RSE nos seus relatórios anuais. Os resultados de 2008 foram 

significativamente melhores do que os de 2006, o que mostra que as empresas 

portuguesas estão a prestar mais atenção e estão comprometidas com o desenvolvimento 

de políticas de sustentabilidade (KPMG, 2008). 

Também noutro estudo da KPMG, de 2011, se conclui que a percentagem de empresas 

que reportam as suas iniciativas de RSE subiu de 52% em 2008 para 69% em 2011 

(KPMG, 2011). Já em 2013, a percentagem de empresas que reporta as iniciativas de 

RSE é 71%. Mais de 90% das empresas portuguesas utilizam as linhas de orientação do 

Global Reporting Initiative
7
 nos seus relatórios (KPMG, 2013a). Esta iniciativa procura 

tornar os relatórios de sustentabilidade uma prática comum e apoia as empresas a medir, 

compreender e comunicar os seus relatórios. 

Em 2007, a KPMG tentou perceber o que motivava as empresas a realizarem relatórios 

de sustentabilidade (KPMG, 2007). Estas afirmaram que os principais benefícios se 

relacionavam com melhorias no desempenho operacional (66%), maior confiança dos 

investidores (55%) e melhor reputação (52%). As maiores dificuldades relacionadas 

                                                 
7 Global Reporting Initiative, About GRI, A sustainable global economy. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx, acedido em 01/09/2014. 

http://www.wbcsd.org/home.aspx
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com a emissão destes relatórios são o custo e a disponibilidade de recursos (46%) e a 

necessidade de recursos adicionais (45%). 

Os relatórios de sustentabilidade são realizados maioritariamente por grandes empresas, 

assim como a utilização de sistemas de gestão ambiental, estabelecido pela norma 

ISO14001. As pequenas e médias empresas (PMEs) não estavam, em 2013, 

familiarizadas com este tipo de medidas (Ramos et al, 2013). Em 2011, Santos verificou 

que as PMEs incorporaram a RSE nas suas agendas de um modo informal mas que está 

significativamente presente. Verificou-se que as estratégias estavam focadas no 

ambiente interno (Santos, 2011). 

Note-se que dezanove das empresas do PSI20, incluindo a EDP, líder do sector Utilities 

no DJSI, têm a sede das suas empresas na Holanda de modo a obter benefícios fiscais 

(McGauran et al, 2013). Ao mesmo tempo 19 das empresas do PSI20 são membros do 

BCSD Portugal. 

 

 

 

2.4 – RSE: Atitudes e comportamento dos consumidores 

2.4.1 – Atenção do consumidor 

O consumidor atual exige a divulgação de informação relativa às ações de RSE. As 

empresas compreendem a importância de divulgar a informação relativa a este tema, 

não só para os consumidores mas para todos os stakeholders que têm espectativas em 

relação às ações da empresa (Idowu e Papasolomou, 2007). 

Já em 2004, mais de 80% das empresas na lista da Fortune 500 referiam nos seus 

websites as atividades de RSE (Bhattacharya e Sen, 2004). Estes relatórios de 

sustentabilidade que descrevem os standards comportamentais das empresas são 

importantes para o modo como estas são vistas pelos seus stakeholders. Deste modo, 



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

22 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

reforçam a sua imagem e os consumidores serão mais leais (Idowu e Papasolomou, 

2007). 

De acordo com Pomering e Dolnicar (2009), alguns estudos demonstraram que a 

intenção de compra e atitudes dos consumidores são influenciadas pela perceção que 

estes têm da RSE das empresas, caso estes tenham informação suficiente e estejam 

conscientes do que a RSE representa.  

O interesse do consumidor pela RSE das empresas tem aumentado mas, no início do 

século XXI, Carrigan e Attalla (2001) concluíram que estes tinham pouca informação e 

sentiam dificuldade em identificar empresas responsáveis. Alguns anos mais tarde, 

Pomering e Dolnicar (2009) realizaram um estudo ao sector bancário australiano que, de 

acordo com estes autores, já foi considerado o país com maiores expectativas em 

relação à RSE, e verificaram que o nível de conhecimento e atenção do consumidor em 

relação à RSE era reduzido apesar de a procura por essa informação ser cada vez maior. 

Ainda de acordo com estes autores, verificou-se que os consumidores esperam que as 

empresas integrem ações de RSE, esperam também ser informados acerca delas e 

tendem a apoiá-las, o que implica que o consumidor quer ser informado e terá essa 

informação em consideração no seu comportamento futuro. (ibid.) 

Já Bhattacharya e Sen (2004) tinham referido que o baixo nível de atenção da 

generalidade dos consumidores pode acontecer por que as empresas não comunicam 

eficazmente as suas iniciativas. Caso as comunicassem poderiam surgir oportunidades 

de melhorar a imagem institucional e a confiança dos consumidores na marca 

(Pomering e Dolnicar 2009). 

A comunicação da RSE deve ser cuidadosa e realizada de um modo diferente do 

utilizado para produtos, serviços ou marcas (Morsing e Schultz, 2008; Pomering e 

Dolnicar, 2009). O consumidor é cético, deve confiar no emissor da mensagem e, por 

este motivo, este tipo de comunicação deve ser realizada de modo mais “privado” ou 

personalizado (Becker-Olsen, 2006; Morsing e Schultz, 2006). 

De acordo com Du et al (2010), cada vez mais os consumidores, recursos humanos e 

investidores tendem a recompensar as empresas responsáveis e a penalizar as 

irresponsáveis através da mudança para uma marca associada a uma causa, desde que o 
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preço e a qualidade se mantenham, ou através da mudança de marca devido a ações 

irresponsáveis. 

O consumidor está mais atento, tem acesso à informação, procura conhecer e validar as 

informações tornadas públicas por um serviço/produto/empresa e tende a exigir que as 

empresas divulguem informação relativa à RSE e que adotem standards 

comportamentais elevados caso queiram merecer a sua preferência (Idowu, 

Papasolomou, 2007). 

De acordo com estudos recentes, a principal razão pela qual as empresas têm 

dificuldade em retirar benefícios das estratégias de RSE, é a baixa atenção do 

consumidor em relação a tais estratégias. As que comunicam eficazmente conseguem 

criar e manter a lealdade dos consumidores e torná-los embaixadores da marca com 

comportamentos que a beneficiam, como o word-of-mouth positivo, a resistência a 

notícias negativas em relação à marca e a tendência a pagar um preço mais elevado (Du 

et al, 2010). 

Os consumidores que têm informação sobre a responsabilidade social das empresas 

têm-na em consideração nos processos seguintes de decisão de compra (Pomering e 

Dolnicar, 2009). 

 

 

 

 

2.4.2 – Perceção do consumidor 

A avaliação que os consumidores fazem de uma ação de RSE depende, não só da ação 

em si, mas principalmente da avaliação da relação entre ação e empresa (Becker-Olsen, 

2006). 

De acordo com Du et al (2010) podemos considerar que os consumidores dividem os 

motivos que levam as empresas a desenvolver ações de RSE em dois grupos: o 

primeiro, o grupo dos motivos extrínsecos, que se verifica quando as ações são vistas 

como meios para as empresas aumentarem os seus lucros. Estes têm, como 

consequência, consumidores com comportamentos negativos em relação à empresa. 
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O segundo, o grupo dos motivos intrínsecos, que surge quando as empresas são 

percecionadas como genuinamente interessadas nos motivos da ação, e têm como 

consequência consumidores com comportamentos positivos e uma opinião positiva em 

relação à reputação e imagem da empresa (Foreh and Grier 2003; Yoon et al. 2006).  

A comunicação da estratégia de RSE aos stakeholders, principalmente aos 

consumidores, deve ser feita de modo diferente da comunicação tradicional de produtos 

ou serviços (Morsing e Schultz, 2008; Pomering e Dolnicar, 2009). A empresa deve 

começar por compreender que o consumidor é naturalmente cético e tende a desconfiar 

quando a comunicação das empresas acerca das próprias ações de RSE é agressiva 

(Becker-Olsen, 2006, Morsing e Schultz, 2006). 

De acordo com Becker-Olsen (2006), ao tomar conhecimento das ações de RSE, os 

consumidores tendem a julgar os motivos das empresas e a considerar que estes se 

prendem com interesses internos, por ser naturalmente cético. Quando se verifica que a 

motivação é interna, os consumidores tendem a refletir mais acerca dos motivos e 

interesses da empresa e a expressar uma opinião focada nos factos que analisaram. Caso 

a motivação seja externa, os consumidores tendem a expressar o seu afeto e melhoram a 

postura face à empresa. 

O autor refere também outra medida de avaliação usada pelos consumidores: a 

relevância/adequação. Esta define o grau de relacionamento entre uma iniciativa e a 

missão da empresa e influencia a opinião que os indivíduos têm em relação à empresa 

ou à iniciativa e também o tipo de pensamentos gerados. Assim, quanto maior for a 

relevância/adequação da ação desenvolvida pela empresa com a sua missão, melhor será 

a postura dos consumidores face à empresa porque percecionam a ação como adequada. 

Consequentemente, o posicionamento da empresa sairá reforçado e o processo de 

diferenciação será facilitado, o que se traduz numa redução da incerteza e aumento da 

intenção de compra. Quando as iniciativas sociais de uma empresa são percecionadas 

pelo consumidor como relevantes/adaptadas, este vê-as como apropriadas e a sua 

postura face à empresa é mais positiva. 

Ainda de acordo com este autor há outra variável que se pode relacionar com as duas 

anteriores, o timing. Através do momento em que uma empresa desenvolve uma ação de 

RSE, o consumidor avalia a própria empresa. O timing pode ser reativo, caso a ação seja 
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desenvolvida como resposta a algo negativo, ou proactivo, caso seja uma iniciativa 

natural. No caso reativo, o consumidor desenvolverá uma postura negativa face à 

empresa, terá tendência a culpá-la pelos acontecimentos que antecederam a iniciativa e 

diminuirá a confiança. No caso proactivo a credibilidade, o posicionamento e a intenção 

de compra são reforçados. 

Caso a análise que os consumidores fazem acerca da adequação entre a empresa e uma 

ação de RSE desenvolvida seja positiva, verifica-se um impacto positivo na perceção 

geral da RSE da empresa. Consequentemente, haverá impacto positivo na identificação 

com a empresa e lealdade do consumidor (Lee et al., 2012). 
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3 - ESTUDO DE CASO 

 

3.1 – Objetivos do estudo 

Através da revisão de literatura apresentada nesta dissertação foi possível compreender 

o conceito de RSE, as dimensões e níveis que a integram, as estratégias utilizadas pelas 

empresas no desenvolvimento de planos de ação, a visão das empresas e o 

desenvolvimento da RSE em Portugal. Também se desenvolveu a atenção, a perceção 

do consumidor e as possíveis atitudes. 

O principal propósito deste estudo é compreender qual a perceção que os consumidores 

têm acerca da RSE e do seu conhecimento sobre esta, qual a importância que aqueles 

dão a este tema, através das suas atitudes, possíveis comportamentos, interesse e 

procura de informação relativa à RSE das empresas. De modo a compreender melhor 

estas questões, estudou-se também o caso da Fundação Infantil Ronald McDonald 

(FIRM), projeto de RSE da McDonald´s, de modo a conseguir comparar as perceções 

dos indivíduos acerca do tema com as suas atitudes e conhecimentos do caso concreto. 

Ao contactar a Dra. Isabel Aragão, gestora da Casa Ronald McDonald do Porto, a 2ª em 

Portugal da FIRM, verificou-se que a Fundação teria interesse em compreender como 

poderia potenciar a notoriedade e o possível apoio dos consumidores, quer através da 

compra de produtos artesanais alusivos à Fundação, quer através da campanha 

McSorriso, quer através das caixas mealheiro presentes nos restaurantes, na zona de 

pagamento, único ponto de contato direto entre os recursos humanos da McDonald´s e 

os clientes. Também se notou preocupação em conhecer o nível de atenção e 

recetividade dos consumidores em relação à FIRM, à informação relativa à Fundação, 

suas atividades ou a outras iniciativas da McDonald´s.   
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3.2 – FIRM: O caso escolhido 

3.2.1 – Motivo de escolha do caso 

Escolheu-se estudar a perspetiva dos consumidores em relação à Fundação Infantil 

Ronald McDonald (FIRM), um dos projetos de RSE da McDonald´s em Portugal, de 

modo a avaliar a atenção, o conhecimento e o interesse dos indivíduos em relação a este 

tema. De acordo com Gao (2009) pouca atenção tem sido dada à perceção dos 

consumidores acerca de ações de RSE das empresas. 

A escolha desta empresa baseou-se no facto de a McDonald´s ser uma empresa 

multinacional, reconhecida em todo o mundo e com um nível alto de notoriedade em 

Portugal. Assim, a FIRM, presente em Portugal desde 2001, e com a recente 

inauguração de uma nova Casa Ronald McDonald no Porto, permitirá compreender qual 

o nível de conhecimento e atenção que os consumidores têm em relação à RSE e aos 

projetos deste âmbito realizados pela empresa. 

Através de uma entrevista
8
 enviada para a direção da McDonald´s Portugal e FIRM 

compreendeu-se a importância da RSE para a empresa, o modo como a estratégia é 

desenvolvida, quer internamente, quer externamente. Também, em relação à FIRM, as 

expetativas, as iniciativas que promove, como o caso da campanha McSorriso, que 

pretende angariar fundos para a Fundação, ou as caixas mealheiro. Conheceram-se 

também os desafios futuros. 

Através do estudo do caso da FIRM pretende-se compreender se os indivíduos 

conhecem o projeto, identificam o nome e sabem em que consiste. Indaga-se também se 

têm informação de que este projeto é gratuito para as famílias e direcionado para 

crianças. Procura-se ainda aferir se os indivíduos conhecem o propósito das caixas 

mealheiro presentes nos restaurantes, se já alguma vez contribuíram por esse meio ou se 

lhes foi dada alguma informação nos restaurantes sobre este tópico. Além disso, tentar-

se-á compreender se conhecem a mascote da McDonald´s, o Ronald McDonald, que dá 

o nome à Fundação. Finalmente, procurar-se-á perceber se, caso tenham informação 

suficiente, os indivíduos estarão dispostos a apoiar o desenvolvimento da causa através 

                                                 
8 Entrevista disponível em anexo. 
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de, por exemplo, a compra de artesanato personalizado, merchandising da FIRM, caso o 

valor revertesse na totalidade para a Fundação. 

 

 

 

3.2.2 – Caraterização da McDonald´s 

A McDonald´s é a maior empresa multinacional de restauração, tendo sido fundada 

oficialmente em 1955 nos Estados Unidos da América por Dick e Mac McDonald. 

Atualmente, emprega 1,8 milhões de pessoas em 119 países, com mais de 35000 

restaurantes, em que 80% são franquiados. Está presente em Portugal desde 1991 com 

140 restaurantes espalhados por todo o país, 47 franquiados que gerem 80% dos 

restaurantes, e conta com cerca de 6000 colaboradores. 

É pioneira do conceito de fast food, comida de preparação e consumo rápido, mas 

tornou-se uma empresa global capaz de adaptar os seus produtos e serviços às 

especificidades de cada país. Pretende ser o restaurante favorito dos consumidores e 

tenta continuamente melhorar as operações e o serviço ao cliente. Os seus valores estão 

relacionados com a importância dada à experiência oferecida ao consumidor no 

restaurante, o compromisso com os colaboradores, o equilíbrio na relação entre 

franquiados, fornecedores e companhia (o Sistema McDonald´s), o comportamento 

ético, a retribuição à comunidade, a manutenção do crescimento sustentado dos lucros 

dos acionistas e a melhoria contínua. Tem como objetivo a excelência na qualidade, 

serviço limpeza e valor.
9
 

A revista The Economist criou, em 1986, o The Big Mac Index que permite perceber 

através da comparação do preço de um hamburger Big Mac num determinado país, qual 

o valor da moeda desse país em relação ao dólar americano.
10

  

 

                                                 
9 McDonald´s, Our Company, Mission and Values. aboutmcdonalds.com, acedido em 10/04/2014. 
10 The Economist, The Big Mac Index. www.economist.com/content/big-mac-index, acedido em 

12/04/2014. 
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Tabela 6 – Exemplos de prémios e reconhecimentos da McDonald´s. 

Prémios e Reconhecimentos da McDonald´s 

ANO PROMOTOR CATEGORIA 

2012 Forbes 7ª World´s Most Powerful Brand 

2013 Interbrand Best Global Brand 

2014 Fortune 22ª Most Admired Company in the World 

Fonte: Elaboração própria
11

. 

 

Ao longo da sua história tem estado envolvida em diferentes polémicas relacionadas 

com a qualidade dos seus produtos, com o conteúdo nutricional da sua oferta, com a 

política de recursos humanos, com o comportamento ambiental e também por se 

considerar que apela ao consumo infantil.
12

 

Considerava-se que este apelo seria realizado através de anúncios publicitários, de 

ofertas direcionadas para público infantil, como o design das embalagens, a existência 

de espaços de diversão infantil ou o HappyMeal que inclui um brinquedo, normalmente 

relacionado com um filme da Disney que esteja em exibição. Em Novembro de 2011 a 

McDonald´s aderiu ao EU Pledge
13

 e adotou medidas que pretendem regular a 

quantidade e o tipo de publicidade dirigida a crianças menores de 12 anos, em televisão, 

publicações, internet e escolas do primeiro ciclo, de produtos alimentares e bebidas que 

não cumpram os requisitos nutricionais adequados, tal como outras empresas como 

Coca-Cola, Nestlé, Unilever, etc.
14

 

                                                 
11 McDonald´s, Our Company, Awards and Recognitions, 

aboutmcdonalds.com/mcd/our_companyawards_and_recognition.html, acedido em 16/05/2014. 
12 BBC News, McLibel: Longest case in English history. news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4266741.stm, acedido 

em 11/04/2014.  

The Guardian, McLibel. www.theguardian.com/news/2005/feb/15/food.foodanddrink, acedido em 

11/04/2014. 
13Dinheiro Vivo, Anunciantes querem apertar regras de publicidade alimentar dirigida a crianças. 

www.dinheirovivo.pt/Imprimir.aspx?content_id=3885607 , acedido em 16/05/2014. 
14 EU Pledge, www.eu-pledge.eu/ e Marketeer, marketeer.pt/2011/11/28/coca-cola-danone-e-pepsico-

alteram-comunicacao-com-criancas-na-web/, acedidos em 16/05/2014. 
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Existem outros casos mediáticos em que a McDonald´s se viu envolvida, sendo os mais 

relevantes o caso McLibel
15

, o documentário Super Size Me
16

 ou a campanha realizada 

por Jamie Oliver
17

.  

Em Portugal, esta empresa tem o certificado de “Qualidade e Segurança Alimentar” 

atribuído pela APCER, tem introduzido nas suas ofertas sopas, saladas, produtos 

regionais portugueses e, em 2012, participou na Feira Nacional de Agricultura de 

Santarém. No mesmo ano, os fornecedores nacionais representavam cerca de 31% e a 

empresa pretendia aumentar este número.
18

  

A McDonald´s Portugal promove vários programas que compreendem o espetro da 

RSE, como a qualidade alimentar, a redução do impacto ambiental, o trabalho realizado 

com fornecedores diretos e indiretos nas boas práticas ambientais e sociais e filantropia. 

Desde a campanha McSorriso
19

, realizada anualmente, com a duração de 3 dias, com o 

objetivo de angariar fundos para a FIRM através do donativo da McDonald´s de 0,25€ 

por cada McMenu vendido; o programa Sexta a Trincar
20

, que consiste na oferta de fruta 

nos menus infantis na primeira sexta-feira de cada mês; o programa Cozinha Aberta 

365
21

 dias que permite visitas às cozinhas dos restaurantes mediante marcação; o 

programa À Descoberta das Origens
22

, onde consumidores foram conhecer a origem e 

percurso dos ingredientes usados nos restaurantes; Ainda, recentemente, a McDonald´s 

Portugal fez uma parceria com a Wook e, com a compra de uma refeição, o consumidor 

teria acesso a um vale de 5€ para comprar livros escolares
23

. Todas estas ações são 

comunicadas através do website da marca ou redes sociais. 

                                                 
15 BBC News, McLibel: Longest case in English history. news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4266741.stm, acedido 

em 11/04/2014. 
16 IMDB, Super Size Me: 30 dias de Fast Food, www.imdb.com/title/tt0390521/?ref_=ttmd_md_nm, 

acedido em 11/04/2014. 
17 Daily Mail, www.dailymail.co.uk/news/article-2092127/Jamie-Oliver-Victory-McDonalds-stops-using-

pink-slime-burger-recipe.html, acedido em 10/04/2014. 
18 Expresso, McDrive faz crescer as vendas do McDonald´s, http://expresso.sapo.pt/mcdrive-faz-crescer-

vendas-do-mcdonalds=f720449, acedido em 12/04/2014. 
19 McDonald´s, Fundação Infantil Ronald McDonald, McSorriso, www.mcdonalds.pt/mcdonalds/firm/, 

consultado em 12/04/2014. 
20 McDonald´s, Sexta a Trincar, www.mcdonalds.pt/familia/dia-da-fruta/, acedido em 12/04/2014. 
21 McDonald´s, Cozinha Aberta 365 Dias, www.mcdonalds.pt/qualidade/visite-a-cozinha/, acedido em 

12/04/2014. 
22 McDonald´s, À Descoberta das Origens, www.mcdonalds.pt/campanhas/a-descoberta-das-origens/, 

acedido em 12/04/2014. 
23 McDonald´s, Regresso às Aulas, www.mcdonalds.pt/familia/regresso-aulas/, acedido em 02/09/2014. 
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A responsabilidade social está no centro do trabalho da McDonald’s desde a sua 

fundação. Embora sobre um conceito simplificado, o nosso fundador Ray Kroc, 

considerava como um dos principais valores da Companhia: “Retribuir à comunidade 

parte do que ela nos dá.” Este princípio, ainda hoje levado a cabo por milhares de 

restaurantes McDonald’s desde a sua abertura por todo o mundo, teve o seu 

exponencialmente máximo com a criação das Casas Ronald McDonald. 

Isabel Brito (gestora Comunicação, McDonald’s Portugal), Pergunta 1, Anexo 1. 

 

Tabela 7 – Prémios e reconhecimentos da McDonald´s Portugal. 

Prémios e Reconhecimentos da McDonald´s Portugal 

ANO PROMOTOR PRÉMIO 

2004 Marca de Confiança dos Portugueses 
Categoria Cadeia de 

Refeição Rápida 

Desde 2012 Marca de Confiança dos Portugueses Categoria de Restauração 

2014 McDonald´s Global Best of Green 

Fonte: Marcas de Confiança
24

 

 

A McDonald´s está presente na rede social Facebook, onde conta com 30 527 596 

pessoas que seguem as suas publicações. Também a McDonald´s Portugal tem uma 

página com 244 860 membros, criada em 2013. Ainda a Fundação Infantil Ronald 

McDonald conta com 7431 membros.
25

 

 

 

 

                                                 
24 Pesquisado e adaptado de Seleções, Marcas de Confiança, 

 www.seleccoes.pt/1/marcas_de_confianca_713972.html, acedido em 20/04/2014. Imagens de Marca, 

imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/as-novas-marcas-de-confianca-dos-portugueses/, acedido em 

12/04/2014. 
25 Facebook, www.facebook.com, acedido em 10/04/2014. 
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3.2.3 – Caraterização da Fundação Infantil Ronald McDonald 

 

Projeto espoletado por uma necessidade de uma família específica americana, mas 

vivenciada diariamente por milhares de outras famílias por todo o mundo, tinha um 

elemento em comum: um amigo franquiado McDonald’s. E daí nasceu um grande 

projeto de apoio diário a mais de 7 milhões de crianças e suas famílias. 

Isabel Brito (gestora Comunicação, McDonald’s Portugal), Pergunta 1, Anexo 1. 

 

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma instituição de solidariedade social, cuja 

missão é a “promoção e realização de iniciativas que contribuam para o bem-estar das 

crianças e suas famílias” 
26

 através da criação de espaços, as Casas Ronald McDonald, 

onde as famílias de crianças que se encontram em tratamentos hospitalares podem ficar 

alojadas, gratuitamente, durante esse tratamento. A referenciação das famílias para a 

Fundação é realizada através dos serviços sociais dos hospitais. 

Na base da criação destes espaços está a convicção de que “o melhor para a 

recuperação das crianças com doenças graves e prolongadas é o acompanhamento dos 

pais e familiares próximos durante os tratamentos hospitalares.” 
27

. Estes espaços 

pretendem ser “uma casa longe de casa” 
28

 para as famílias, onde estas, para além da 

possibilidade de apoio permanente às suas crianças, podem conviver com outras 

famílias que estejam na mesma situação.  

Em Portugal existem duas Casas Ronald McDonald: em Lisboa e no Porto. A de Lisboa 

foi inaugurada em 2008, tem capacidade para 10 famílias, e destina-se a familiares de 

crianças a receber tratamento ambulatório ou prolongado no Centro Hospitalar de 

Lisboa Central. A do Porto foi inaugurada em Janeiro de 2014, tem capacidade para 12 

famílias, encontra-se dentro do perímetro do Hospital São João, e destina-se a familiares 

                                                 
26 Fundação Infantil Ronald McDonald, A Fundação, O Que é?,  

www.fundacaoronaldmcdonald.com/01_oQueE.aspx, Consultado em 15/04/2014. 
27 Fundação Infantil Ronald McDonald, A Fundação, O Que é?,  

www.fundacaoronaldmcdonald.com/01_oQueE.aspx, Consultado em 15/04/2014. 
28 Fundação Infantil Ronald McDonald, A Fundação, O Que é?,  

www.fundacaoronaldmcdonald.com/01_oQueE.aspx, Consultado em 15/04/2014. 
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de crianças a receber tratamento ambulatório ou prolongado no Centro Hospitalar de 

São João e Instituto Português de Oncologia do Porto. 

Nestes espaços tenta-se proporcionar às famílias um ambiente acolhedor e próximo do 

que seria nas suas casas. A Casa Ronald McDonald do Porto, visitada aquando da 

realização desta dissertação, tem 12 quartos com nomes de diferentes frutas. No piso 

superior estão os quartos totalmente equipados, com wc privativo, e no piso térreo 

localizam-se as cozinhas, um espaço aberto com várias cozinhas identificadas pelas 

mesmas frutas que dão nome aos quartos, por onde as famílias se devem dividir. No 

mesmo piso existem amplas salas de estar e de jantar com mesas e sofás que permitem 

às famílias conviver e fazer as refeições em conjunto, espaços destinados às crianças 

(um mais feminino e outro mais masculino), zonas de arrumação e limpeza, zona de 

leitura e um terraço com objetos desportivos e uma figura da mascote da McDonald´s – 

o Ronald McDonald. 

A mascote foi criada em 1963, representa a felicidade e magia da marca e a dedicação 

da McDonald´s em proporcionar felicidade e bem-estar a todos. Pretende também 

ensinar crianças, de um modo divertido, temas relacionados com a segurança, 

alimentação saudável e exercício físico, saúde e higiene, promoção da literacia e 

comportamento anti-bullying.
29

 A partir de 2014 a mascote terá uma nova imagem e 

missão, Fun makes great things happen, ou seja, são os momentos de diversão e de 

prazer que revelam a alegria da vida e podem levar a atos de bondade. A mascote terá 

um papel ativo nas redes sociais e irá convidar os consumidores a participar e envolver-

se com a marca através da hashtag #RonaldMcDonald.
30

 

A Fundação beneficia de donativos da McDonald´s Portugal, dos franquiados, de 

empresas privadas, dos consumidores, e de campanhas de angariação de fundos. 

                                                 
29 McDonald´s, McDonald´s Unveils New Mission and Image for Brand,     

news.mcdonalds.com/Corporate/news-stories/McDonald’s-Unveils-New-Mission-and-Image-for-Brand, 

acedido em 10/04. 

Yahoo! Finance, McDonald´s Unveils New Mission and Image for Brand, 

finance.yahoo.com/news/mcdonalds-unveils-mission-image-brand-201526338.html, acedido em 

11/08/2014. 
30 McDonald´s, McDonald´s Unveils New Mission and Image for Brand, 

news.mcdonalds.com/Corporate/news-stories/McDonald’s-Unveils-New-Mission-and-Image-for-Brand, 

acedido em 10/04. 

Yahoo! Finance, McDonald´s Unveils New Mission and Image for Brand, 

finance.yahoo.com/news/mcdonalds-unveils-mission-image-brand-201526338.html, acedido em 

11/08/2014. 
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Também são realizados donativos em espécie e há empresas que apoiam a Fundação 

através de produtos ou serviços.
31

 Os consumidores são convidados a participar através 

das caixas-mealheiro presentes em todos os restaurantes. Estas caixas, que estão a sofrer 

remodelações, estão identificadas com o logótipo da FIRM e encontram-se na zona de 

pedido e pagamento dos restaurantes.
32

 

Em Maio de 2013, mês em que se comemora o Dia Internacional da Família, a 

McDonald´s Portugal realizou uma campanha de recolha de fundos que pretendeu 

reforçar o conhecimento e utilização das caixas-mealheiro presentes nos restaurantes
33

. 

A expetativa da FIRM em relação ao conhecimento dos consumidores das caixas-

mealheiro é alta
34

. 

 

Os donativos angariados nas caixas-mealheiro existentes nos restaurantes McDonald’s 

representaram em 2013 cerca de 54.000 €, e no ano anterior cerca de 47.000€. A 

expetativa da FIRM é de alcançar os 75.000 € nos próximos anos.  

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM). Pergunta 7, Anexo 1 

 

Através de visitas realizadas aquando da realização desta dissertação, durante o mês de 

Maio de 2014, a quatro restaurantes McDonald´s na cidade do Porto (Norteshopping, 

Arrábidashopping, Shopping Cidade do Porto e Centro Comercial Parque Nascente) 

verificou-se que os folhetos informativos que estão junto às caixas mealheiro estão 

desatualizados
35

. Estes datam de Fevereiro de 2013 e referem-se à construção da Casa 

Ronald McDonald do Porto como um desafio a concretizar. Este facto pode ser 

justificado pelo fato de as caixas mealheiro estarem a ser remodeladas
36

. 

                                                 
31 Relatório de Atividades de 2012 da Fundação Infantil Ronald McDonald., 

www.fundacaoronaldmcdonald.com/pdf/Relatorio_Fundacao_Ronald_Mcdonald_2012.pdf, acedido em 

14/04 
32 McDonald´s, Fundação Infantil Ronald McDonald, Caixas-mealheiro, 

www.mcdonalds.pt/mcdonalds/firm/, acedido em 16/04/2014. 
33Meios e Publicidade, A nova campanha de sensibilização da McDonald´s, 

www.meiosepublicidade.pt/2013/05/a-nova-campanha-de-sensibilizacao-do-mcdonalds/, consultado em 

17/04. 
34 Anexo 1, Entrevista à McDonald´s Portugal e FIRM, pergunta 7. 
35 Anexo 2, Folheto McDonald´s. 
36 Anexo 1, Entrevista à McDonald´s Portugal e FIRM, pergunta 7. 
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A ação mais relevante realizada pela marca é a campanha McSorriso, realizada 

anualmente desde 2002. Nesta, promovida durante 3 dias, todos os restaurantes 

McDonald´s em Portugal contribuem com €0,25 por cada McMenu vendido. Em 2013 

foram angariados €93.000.
37

 

A McDonald´s Portugal compreende que o desenvolvimento de um projeto de 

responsabilidade social como a FIRM acrescenta valor à marca e é um fator de 

diferenciação. Assim, procura desenvolver uma cultura empresarial e valores que sejam 

reconhecidos pelos colaboradores e que se reflitam nos seus stakeholders.
38

 

 

Os estudos de mercado têm revelado que perto de 70% de clientes que vão aos 

restaurantes McDonald’s, conhecem o projeto da FIRM. Agora, com a entrada em 

funcionamento da segunda CRM em Portugal, agora no Porto, esperamos aumentar 

esta notoriedade.  

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM). Pergunta 6, Anexo 1 

 

De acordo com o Relatório de Atividades de 2012 (Firm, 2012), a FIRM contou com 45 

notícias nos meios de comunicação social, resultado de assessoria pró-bono de uma 

empresa de comunicação. Também o facto de várias empresas cederem os seus produtos 

ou serviços e, assim, apadrinharem a FIRM, permite que resultem comunicados nos 

meios de comunicação dessas empresas que acabam por chegar aos consumidores. 

A Fundação procura participar em eventos relacionados com saúde infantil, eventos 

direcionados para crianças, eventos de grande escala onde pode promover o projeto e 

recolher fundos e ainda apoia trabalhos académicos. 

Através da página da FIRM no Facebook verificou-se que esta tem procurado 

desenvolver ações externas como visitas de estudo com crianças e presença em eventos 

(exemplo Serralves em Festa). De acordo com a Fundação, esta participa ativamente em 

eventos realizados pela McDonald´s Portugal, onde divulga informação acerca da sua 

                                                 
37 Anexo 1, Entrevista à McDonald´s, pergunta 10. 
38 Anexo 1, Entrevista à McDonald´s, pergunta 9. 
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missão e objetivos, dá formação aos colaboradores e franquiados e organiza visitas de 

estudo e ações de voluntariado
39

 - ações internas. 

 

 

 

3.3 – Metodologia 

3.3.1 - Estudo 

Este estudo recolheu informação quantitativa através de um inquérito por questionário
40

 

com respostas pré-codificadas (exceto uma), distribuído através da internet e disponível 

durante o mês de Maio. Optou-se pela distribuição online por se considerar ser o meio 

através do qual a recolha dos dados seria mais rápida e ao mesmo tempo variada. Os 

dados foram analisados com o software IBM SPSS Statistics 21. 

 

 

 

3.3.2 – Questionário 

O questionário foi estruturado de acordo com a revisão da literatura relevante, tendo por 

base os artigos de Pomering e Dolnicar (2009), Bhattacharya e Sen (2004), Green e 

Peloza (2011) e adaptado ao estudo de caso. É constituído 26 perguntas e foi dividido 

em três partes: a 1ª parte constituída por 8 perguntas de resposta fechada e 1 pergunta de 

resposta aberta; a 2ª parte constituída por 14 perguntas de resposta fechada e a 3ª parte 

constituída por 4 perguntas de resposta fechada. 

Como são dadas definições na primeira e segunda parte, estas foram divididas em 

diferentes páginas, dando origem a três páginas. Na primeira parte é dada uma definição 

                                                 
39 Anexo 1, Entrevista à McDonald´s Portugal e FIRM, pergunta 8. 
40 Questionário disponível em anexo. 
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de responsabilidade social após a segunda pergunta. Na segunda parte é dado a conhecer 

o conceito, objetivo e modelo de funcionamento da FIRM após a 21ª pergunta. 

Tabela 8 - Estrutura do questionário. 

1ª Parte  

Pág. 1 

P1 – Conhecimento percecionado pelo consumidor. 

P 2 - Conhecimento geral do conceito de responsabilidade social avaliado 

através das principais dimensões identificadas por Dahlsrud, 2008, em escala 

de 5 pontos (nada relacionado/muito relacionado). 

Pág. 2 

 

Definição do conceito de responsabilidade social 

P 3 – Nível de importância que o consumidor atribui à responsabilidade 

social, avaliado através dos elementos da pirâmide de Carroll e de outros, 

relacionados, acrescentados pela autora. Baseado em Pomering e Dolnicar, 

2009, em escala de 7 pontos (discordo totalmente/concordo totalmente). 

 

P4 – Nível de importância percecionado pelo consumidor. Baseado em Green 

e Peloza, 2011, em escala de 5 pontos (muito baixo/muito alto). 

 

P5 – Importância da divulgação de informação. 

 

P6 – Procura de informação. 

 

P7 – Capacidade de nomear empresa responsável. Baseado em Bhattacharya, 

2004 e em Green e Peloza, 2011. (resposta aberta) 

 

P8 – Conhecimento do apoio dos consumidores a produtos/serviços de 

empresas socialmente responsáveis. Baseado em Pomering e Dolnicar, 2009. 

2ª Parte  

P9, P10, P11, P14, P15, P16, P17, P18, P19 - Estudo do caso da Fundação 

Infantil Ronald McDonald. 

 

P12 – Conhecimento geral de iniciativas responsáveis. Adaptado de Pomering 

e Dolnicar, 2009. 

 

P13 – Conhecimento específico de iniciativas da empresa. Baseado em 

Pomering e Dolnicar, 2009. 

 

P20 – Atitude proactiva do consumidor. 

 

P21 – Interesse do consumidor na informação acerca da responsabilidade 

social, baseado em Pomering e Dolnicar, 2009.  

Pág. 3 

 

Definição da Fundação Infantil Ronald McDonald. 

P22 – Futuro apoio à fundação. 

3ª Parte  

P23 – Género. 

 

P24 – Idade. 

 

P25 – Escolaridade. 

 

P26 – Situação familiar. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foi realizado um pré-teste a 9 indivíduos. Resultaram modificações na divisão das 

páginas, na pergunta 25 (opções referentes à escolaridade) e na pergunta 20 (porque um 

individuo pode saber o que são as caixas mealheiro mas não conhecer o seu objetivo). 

O questionário foi distribuído através do Google Docs, os dados obtidos foram 

exportados para o Excel e posteriormente analisados com IBM SPSS Statistics 21. 

 

 

 

3.3.3 – Caraterização da amostra 

Neste caso procura-se compreender as perceções e conhecimento dos consumidores. 

Dada a impossibilidade de o fazer, por motivos económicos, físicos e temporais, 

recorreu-se a uma amostra por conveniência, não probabilística, com dados recolhidos 

através da distribuição online do questionário.  

A amostra é constituída por 227 indivíduos, 132 mulheres (58%) e 95 homens (42%). 

Gráfico 1 - Constituição da amostra por género e idade 

 

 

Tal como se pode verificar no Gráfico 1, a amostra é constituída por indivíduos de 

vários escalões etários. Os indivíduos até 20 anos têm uma representação de 12,3%. O 

escalão entre os 21 e os 30 anos é o mais expressivo, equivalendo a 54,2% da amostra. 

O seguinte, que representa as idades entre 31 e 40 anos, recolhe 15% dos indivíduos. 

Seguem-se os escalões com 8,8%, indivíduos entre 41 e 50 anos, e 8,4%, indivíduos 

0 

50 

100 

Até 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 65 Mais de 65 

Feminino Masculino 
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entre os 51 e 65 anos. Os indivíduos com mais de 65 anos são os menos representados, 

com 1,3%.  

Verifica-se também, no Gráfico 1, a distribuição dos elementos da amostra por género e 

por idade. A distribuição de idades dos elementos do sexo feminino e masculino 

apresenta um pico no intervalo de idades entre os 21 e os 30 anos. A distribuição por 

género no intervalo dos 31 aos 40 anos é igual. 

 

Gráfico 2 - Constituição da amostra por género e escolaridade. 

 

 

Nesta amostra, existem 73,1% dos indivíduos completaram o ensino superior, 25,6% 

completaram o ensino secundário e 1,3% têm o ensino básico, tal como se pode 

verificar no Gráfico 2.  

Em relação à escolaridade, e acordo com a informação obtida através da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos
41

, há 15% da população portuguesa com ensino superior 

completo, 18,5% com o ensino secundário e 57% com o ensino básico completo. Assim, 

conclui-se que os indivíduos que responderam a este questionário têm um nível de 

escolaridade superior à média nacional. 

Também de acordo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos
42

, a população 

feminina tem um maior nível de escolaridade no ensino superior e secundário do que a 

população masculina mas, esta última, tem um nível mais elevado de escolaridade no 

                                                 
41 PORDATA, 2014. “População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais 

elevado (%) em Portugal”, 

http://www.pordata.pt/Portugal/Populacao+residente+com+15+e+mais+anos+por+nivel+de+escolaridade

+completo+mais+elevado+(percentagem)-884, acedido em 01/09/2014. 
42 PORDATA, 2014. “População residente com 15 e mais anos de idade por nível de escolaridade 

completo mais elevado: total e por sexo (R) em Portugal”, 

http://www.pordata.pt/Portugal/Populacao+residente+com+15+e+mais+anos+de+idade+por+nivel+de+es

colaridade+completo+mais+elevado+total+e+por+sexo+(R)-333, consultado em 01/09/2014. 
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ensino básico. No caso desta amostra verifica-se que os resultados estão de acordo com 

os da Fundação no caso do ensino secundário e superior, onde os indivíduos do sexo 

feminino têm um nível de escolaridade mais elevado do que os do sexo masculino (ver 

Gráfico 2) mas não se verifica o caso de o sexo masculino ter a escolaridade mais 

elevada no ensino básico. Assim, os elementos do sexo feminino desta amostra têm um 

nível de escolaridade mais elevado do que os do sexo masculino. 

 

 

 

3.4 – Resultados 

Os resultados apresentados dizem respeito a uma amostra de 227 indivíduos. 

3.4.1 – Conhecimento da RSE 

As perguntas iniciais do questionário procuraram perceber se os consumidores estão 

familiarizados com o conceito de RSE e, nesta primeira fase, não foi fornecida qualquer 

informação ou esclarecimento acerca do tema. Assim, como se pode verificar no 

Gráfico 3, 79,7% dos inquiridos afirmou conhecer o conceito de RSE, enquanto 20,3% 

considera não conhecer nem nunca ter ouvido falar neste conceito.  

 

Gráfico 3 - Perceção dos consumidores acerca do seu conhecimento da RSE. 

 

 

Na avaliação acerca do conhecimento geral da RSE, segunda pergunta do questionário, 

realizada através das dimensões da RSE referidas anteriormente por Dahlsrud (2006), 

79,7% 

20,3% 

Sim Não 
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consideraram-se apenas os inquiridos que responderam “SIM” na questão anterior, ou 

seja, apenas os que dizem conhecer o conceito de RSE. 

Verificou-se, de um modo geral, que os indivíduos compreendem que os aspetos 

ambientais, económicos, sociais, éticos, voluntariedade e legais são parte integrante do 

espectro da RSE, visto todas estas terem correspondências somadas de “relacionado” e 

“muito relacionado” superiores a 50%, como se verifica na Tabela 9. 

Tendo em consideração que, na segunda pergunta do questionário ainda não tinha sido 

revelado o conceito de RSE, verifica-se que a dimensão social é a que os indivíduos 

mais relacionam a este conceito com 62,4% dos inquiridos a considerá-la “muito 

relacionada”. Também de acordo com Dahlsrud (2006), a dimensão social é a que se 

encontra mais presente nas definições de RSE, a par da dimensão dos stakeholders. Esta 

última foi considerada “muito relacionada” por 49,2% dos inquiridos. Seguem-se, por 

ordem decrescente, as dimensões: ambiental (51,9%), stakeholders (49,2%), 

voluntariedade (49,2%), legal (27,1%) e económica (23,8%). 

 

Tabela 9 - Avaliação do conhecimento geral acerca da RSE. 

Perceção 

conheciment

o RSE= SIM 

Conhecimento geral do conceito de responsabilidade social empresarial 

Ambiental Económica Stakeholders Voluntariedade Social Econom2 Legal 

Nada 

relacionado 
2,2% 8,8% 1,1% 1,7% 0,6% 76,2% 5,5% 

Pouco 

relacionado 
2,2% 17,1% 3,9% 4,4% 2,2% 18,2% 12,7% 

NemR nem 

NãoR 
8,8% 22,1% 12,7% 13,3% 6,1% 3,3% 21,5% 

Relacionado 34,8% 28,2% 33,1% 31,5% 28,7% 2,2% 33,1% 

Muito 

relacionado 
51,9% 23,8% 49,2% 49,2% 62,4% 0,0% 27,1% 

 

Apesar de, no estudo realizado por Dahlsrud (2006), a dimensão ambiental ser a menos 

referida, o que, segundo o autor, se deve ao facto de esta dimensão ter sido adicionada 

mais tardiamente ao espetro da RSE, neste estudo verificou-se que a dimensão 

ambiental é considerada “muito relacionada” com o conceito de RSE por 51,9% dos 
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indivíduos que afirmam conhecer o conceito de RSE. Considerando que as restantes 

dimensões avaliadas recolheram rácios entre os 23,8% e os 76,2% (para o mesmo nível, 

“muito relacionada”), considera-se que a dimensão ambiental é pensada, pelos 

consumidores, como parte integrante do conceito de RSE. 

Importa também realçar o facto de 27,1% dos indivíduos considerarem a dimensão legal 

“muito relacionada com o conceito de RSE, apesar de outros 33,1% a considerarem 

“relacionada”.  

Ainda a dimensão económica da RSE, que transposta para a Pirâmide da RSE de Carroll 

(1991) é a base para a sustentabilidade de uma empresa, é pensada por 23,8% dos 

indivíduos como “muito relacionada” e por 28,2% como “relacionada”. De notar que 

este total somado é inferior ao total somado na dimensão legal, o que revela que os 

indivíduos consideram que as obrigações económicas de uma empresa não estão 

relacionadas com o conceito de RSE.  

A variável definida na Tabela 9 como “Econom2” é a visão da RSE de Friedman 

(1970), já referida acima nesta dissertação, que considerava que a única 

responsabilidade das empesas seria utilizar os seus recursos de modo a gerar lucros 

dentro das normas legais. Verificou-se que 76,2% dos indivíduos considera esta 

afirmação “nada relacionada” com o conceito de RSE. 

 

 

 

3.4.2 – Importância atribuída à RSE 

Na terceira pergunta, cujos resultados são visíveis na Tabela 10, já tinha sido facultada 

uma definição de RSE aos inquiridos. A definição dada foi: 

Este conceito está relacionado com a responsabilização da empresa pelo seu impacto 

na sociedade. Deve ser um compromisso voluntário, de longo prazo, que inclua 

preocupações económicas, legais, éticas, sociais e ambientais. 
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Assim, a dimensão que recolhe maior consenso é a relacionada com os recursos 

humanos, 72,7% dos indivíduos “concordam totalmente” que as empresas devem 

respeitar os direitos dos trabalhadores e colaborar no seu desenvolvimento. Seguem-se, 

por ordem decrescente, as dimensões ambiental (60,4%), fiscal (56,4% - questão 

invertida), filantrópica (54,2%), direitos humanos (58,6%), legal (53,3%), ética (39,2%), 

combate à corrupção (15,9% - questão invertida) e económica (11%).  

Verificou-se novamente (ver Tabela 9 e 10) que a dimensão económica é a que mais 

divide os inquiridos. Trata-se de uma afirmação absoluta (“as empresas devem sempre 

tentar ter o maior lucro possível”) e a fatia mais elevada de indivíduos situa-se em 

“tendo a concordar” (26,4%).  

 

Tabela 10 - Avaliação da importância que os consumidores atribuem à RSE 

através do que consideram ser a sua abrangência. 

 

Nível de importância atribuído à RSE após informação 

 Económica Filantrópica Legal Ética Ambiental Corrupção RH Fiscal DH 

Discordo 

totalmente 
9,7% 0,0% 7,5% 0,9% 6,2% 15,9% 0,0% 56,4% 0,0% 

Discordo 
11,9% 0,9% 4,0% 2,2% 2,2% 18,5% 0,0% 19,4% 0,4% 

Tendo a 

discordar 
11,9% 1,8% 2,6% 4,8% 0,9% 20,3% 0,9% 7,9% 1,8% 

Não C  

nem D 
18,1% 5,7% 5,7% 11,9% 3,5% 12,3% 2,6% 6,6% 5,7% 

Tendo a 

concordar 
26,4% 9,3% 9,7% 14,5% 4,0% 13,2% 5,7% 3,5% 13,7% 

Concordo 
11,0% 28,2% 17,2% 26,4% 22,9% 11,5% 18,1% 5,3% 19,8% 

Concordo 

totalmente 
11,0% 54,2% 53,3% 39,2% 60,4% 8,4% 72,7% 0,9% 58,6% 

 

Também a dimensão do combate à corrupção dividiu os inquiridos, situando-se a maior 

fatia em “tendo a discordar” (20,3%). Visto que a questão foi formulada na negativa, 
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20,3% dos inquiridos tende a concordar que as empresas devem ser responsabilizadas se 

os seus parceiros de negócios tiverem comportamentos ilegais. Ainda 39,2% dos 

inquiridos “concordam totalmente” que as empresas devem ser éticas mesmo que isso 

afete negativamente a sua performance.  

 

Através da quarta pergunta, cujos resultados se encontram no Gráfico 4, verifica-se que 

81,1% dos inquiridos considera que o nível de importância de adquirir um 

produto/serviço que apoie causas de RSE desenvolvidas por empresas é “alto” (47,6%) 

e “muito alto” (33,5%). 

 

Gráfico 4 - Nível de importância da RSE para os inquiridos. 

 

 

Verifica-se que destes 81,1%, que consideram importante adquirir bens/serviços que 

apoiem causas de responsabilidade social desenvolvidas por empresas, há 4,4% que não 

concordam com a divulgação de informação acerca da RSE. 

 

 

 

3.4.3 – Interesse e procura de informação acerca da RSE 

Da amostra, apenas 6,2% não concorda que as empresas divulguem as suas ações de 

RSE. Dos restantes 93,9% que concordam com a divulgação da informação, verifica-se 

que 35,7% dos inquiridos tenta adquirir informação acerca da RSE das empresas 

“algumas vezes” e 29,5% “raramente” procura informação. Identificou-se 1,3% 

1,30% 1,80% 

15,90% 

47,60% 

33,50% 

Muito baixo Baixo Nem alto nem baixo Alto Muito alto 
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respondentes que procuram informação “sempre” e 13,7% que procuram “muitas vezes” 

e outros 13,7% que “nunca” procuram informação (ver Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Consumidores procuram informação sobre RSE das empresas e nível 

de concordância com a divulgação dessa informação. 

 
Procura informação acerca da RSE TOTAL 

Nunca Raramente Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Divulgação  

de informação 

RSE 

NÃO 1,8% 2,6% 1,8% 0 0 6,2% 

SIM 13,7% 29,5% 35,7% 13,7% 1,3% 93,9% 

TOTAL 15,5% 32,1% 37,3% 13,7% 1,3% 100% 

 

Apesar de em menor número, os resultados presentes na Tabela 12 estão de acordo com 

o que se verificou na Tabela 11, ou seja, dos restantes 76,7% que concordam com a 

divulgação de informação e que consideram as ações de RSE das empresas importantes, 

verifica-se que 31,3% procura informação “algumas vezes”, seguindo-se 21,5% que 

“raramente” toma essa iniciativa, 13,7% fá-lo “muitas vezes”, 9,3% “nunca” o faz e 

0,9% procura “sempre” informação. 

 

Tabela 12 - Consumidores que concordam com a divulgação da informação acerca 

da RSE e valorizam a compra de produtos/serviços associados: padrão de procura 

de informação.  

 
Divulgação de informação acerca da RSE TOTAL 

Não   Sim  

Importância percebida pelo consumidor  

Alto Muito alto Alto Muito alto  

Procura 

informação 

acerca  

da RSE 

Nunca 0,4% 0,9% 4,9% 4,4% 10,6% 

Raramente 0,9% 0,9% 16,7% 4,8% 23,4% 

Algumas vezes 0,4% 0,9% 19,4% 11,9% 32,6% 

Muitas vezes 0 0 4,9% 8,8% 13,7% 

Sempre 0 0 0 0,9% 0,9% 

TOTAL  1,7% 2,7% 45,9% 30,9% 81,2% 

  Total: 4,4% Total: 76,7%  



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

46 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

Na sétima pergunta era pedido aos inquiridos que nomeassem uma empresa a que 

reconhecem atributos que a permitissem classificar como “socialmente responsável”. 

Foram recolhidas 231 respostas porque houve indivíduos que nomearam mais do que 

uma empresa. Destacam-se na Tabela 13 as 20 empresas que obtiveram mais resultados, 

podendo ser consultadas as restantes em anexo. 

No total foram nomeadas 81 empresas, e identificou-se 16% da amostra que não foi 

capaz de identificar uma empresa responsável. A Sonae foi identificada por 9,5% dos 

inquiridos, a Delta Cafés e a EDP por 6,9% e a McDonald´s aparece em 5º lugar, com 

6,1% dos inquiridos a nomeá-la como empresa responsável. 

 

Tabela 13 - Capacidade de nomear empresa com práticas de RSE. 

Posição Nome  Total  Posição Nome Total 

1 EM FALTA 16% 11 Nestlé 1,7% 

2 Sonae 9,5% 12 Amorim 1,3% 

3 Delta cafés 6,9% 13 Lidl 1,3% 

4 EDP 6,9% 14 Lipor 1,3% 

5 McDonald´s 6,1% 15 Microsoft 1,3% 

6 
Body Shop 2,6% 

16 
PT 1,3% 

7 Ikea 2,6% 17 AutoEuropa 0,9% 

8 Coca Cola 2,2% 18 BES 0,9% 

9 Google 2,2% 19 Bial 0,9% 

10 Pingo doce 2,2% 20 CGD 0,9% 

 

Destas, há três das quatro empresas portuguesas integradas no Dow Jones Sustainability 

Index: a EDP com 6,9% dos inquiridos a reconhecê-la como socialmente responsável 

(4º lugar), a PT com 1,3% (16º lugar), e o BES com 0,9% (18º lugar). A quarta empresa 

portuguesa do DJSI é a Galp Energia, reconhecida por 1,9% dos indivíduos (23º lugar). 

A McDonald´s obteve o 4º lugar, sendo nomeada por 6,1% dos indivíduos. Destes, 

verifica-se que 3,5% já ouviram falar da FIRM, 3,1% conhecem a sua missão, 3,1% 

sabem que se dirige a crianças e famílias, 1,3% compreende que os serviços prestados 

são gratuitos e 1,3% sabe que existem duas casas em Portugal. (Ver Tabela 14) 
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Tabela 14 - Capacidade de nomear empresa com práticas de RSE - os 6,1% da 

McDonald´s. 

FIRM: Conhece  Destinatários Missão Casas Custo  

Não Sim NS F V NS F V NS F V NS F V 

McDo

nald´s 
2,6% 3,5% 1,8% 1,3% 3,1% 2,2% 0,9% 3,1% 4,4% 0,4% 1,3% 4,0% 0,9% 1,3% 

Legenda: V = resposta correta; F = resposta errada; NS = não sabe. 

 

 

 

3.4.4 – Valorização da RSE 

Na oitava pergunta do questionário procurou-se conhecer o valor que os consumidores 

atribuem às empresas com práticas de RSE através do apoio explícito avaliado por 

afirmações relacionadas com possíveis situações de compra. Assim, verificou-se que 

70% dos inquiridos “concordam totalmente” que dariam preferência a um 

produto/serviço de uma empresa que reconhecessem como responsável caso o preço e a 

qualidade fossem equivalentes a outros produtos (ver Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Apoio explícito dos indivíduos. 

 Pagar mais Reputação Irresponsável Social Escolha €/q 

Discordo totalmente 4,4% 3,5% 3,1% 4,0% 0,9% 

Discordo 5,7% 6,6% 8,8% 3,5% 0,9% 

Tendo a discordar 9,7% 11,5% 12,8% 7,5% 1,8% 

Não C nem D 23,8% 17,6% 13,2% 18,5% 5,3% 

Tendo a concordar 28,6% 26,4% 15,9% 30,0% 7,0% 

Concordo 19,8% 19,4% 23,3% 20,3% 14,1% 

Concordo totalmente 7,9% 15,0% 22,9% 16,3% 70,0% 

 

Caso a situação exigisse que pagassem um preço superior por um produto/serviço de 

uma empresa com práticas de RSE, apenas 7,9% dos indivíduos “concorda totalmente” 

que o faria. No mesmo caso, 19,8% “concorda” que estaria disposto a pagar mais, 
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28,6% “tende a concordar”, 23,8% “não concorda nem discorda” e os restantes “tendem 

a discordar”, “discordam” e “discordam totalmente” (ver Tabela 15). 

Se os indivíduos verificassem que a empresa teria preocupações com o bem-estar da 

sociedade, a disponibilidade para pagar um preço superior pelos seus produtos/serviços 

aumentava. Neste caso, 16,3% “concorda totalmente” que pagaria mais, 20,3% 

“concorda” que o faria, 30% “tende a concordar” com a situação, 18,5% “não concorda 

nem discorda” e os restantes “tendem a discordar”, “discordam” e “discordam 

totalmente”. 

No caso da reputação, há 15% de indivíduos que “concordam totalmente” que 

consideram a reputação da empresa em relação à RSE aquando da decisão de compra. 

Há 19,4% que “concordam” com este facto, 26,4% “tende a concordar”, 17,6% “não 

concorda nem discorda”, 11,5% “tende a discordar”, 6,6% “discorda” e 3,5% “discorda 

totalmente”. 

Já no caso de comportamentos irresponsáveis, esperar-se-iam resultados semelhantes 

aos da primeira análise (Escolha €/q) mas as respostas estão mais espalhadas pelas 

hipóteses. Há 22,9% de inquiridos que “concorda totalmente” que evitaria comprar os 

produtos/serviços de uma empresa com comportamentos irresponsáveis. Também 

23,3% “concorda” e 15,9% “tende a concordar” que tomariam a posição descrita acima. 

Já 13,2% dos indivíduos “não concorda nem discorda”, 12,8% “tende a discordar”, 

8,8% “discorda” e 3,1% “discorda totalmente” que penalizaria uma empresa com 

comportamentos irresponsáveis. 

Em relação à escolha entre produtos ou serviços de empresas reputadas como 

socialmente responsáveis, 70% dos inquiridos “concorda totalmente” que premiaria 

estas empresas caso o preço e a qualidade do produto ou serviço não se alterasse, em 

comparação com o consumido anteriormente. Também 14,1% “concorda” que o faria e 

7% “tende a concordar”. Já 5,3% “não concorda nem discorda”, 1,8% “tende a 

discordar”, 0,9% “discorda” e 0,9% “discorda totalmente” que tomaria a iniciativa de 

trocar o produto ou serviço que consome pelo de uma empresa com reputação de ser e 

promover a RSE. 
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3.4.5 – Resultados do caso FIRM 

Considerando que o caso em estudo, a Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM) é 

um projeto da McDonald’s, procurou-se conhecer, de um modo geral, o posicionamento 

dos inquiridos em relação a esta empresa. 

Como se verifica na Tabela 16, 97,4% da amostra já consumiu produtos/serviços da 

McDonald´s e há 1,3% de inquiridos que são ou já foram funcionários da McDonald’s. 

Em relação ao conhecimento da empresa, mais de metade dos indivíduos, 63,4%, 

reconhece o nome “Ronald McDonald” como da mascote da McDonald’s e também 

65,6% considera estar familiarizado com alguma iniciativa da McDonald´s que pretenda 

melhorar condições ambientais ou sociais. 

 

Tabela 16 - Caracterização da amostra em relação à McDonald’s: consumo, 

emprego e conhecimento da empresa. 

 

Consumidor McDonald’s 
Não 6 2,6% 

Sim 221 97,4% 

Funcionário McDonald´s 
Não 224 98,7% 

Sim 3 1,3% 

Conhecimento Ronald McDonald 
Fundador 83 36,6% 

Mascote 144 63,4% 

Conhecimento geral RSE McDonald´s 
Não 78 34,4% 

Sim 149 65,6% 

 

Na pergunta seguinte, pergunta 12, cujos resultados são apresentados na Tabela 17, 

procurava-se perceber o conhecimento específico dos indivíduos acerca das iniciativas 

da McDonald´s através de escalas de 1 (muito baixo) até 5 (muito alto). A iniciativa que 

obteve uma média mais alta (2,9) foi a relacionada com a qualidade e segurança 

alimentar; Segue-se a formação de recursos humanos (média = 2,4), a campanha 

McSorriso (média = 2,3), o código de conduta EU Pledge (média = 2,1) e finalmente a 

campanha Sexta a Trincar (média = 1,5). 
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Tabela 17 - Conhecimento específico de iniciativas RSE da McDonald´s. 

 

 

Muito baixo Baixo 
Nem alto 

nem baixo 
Alto Muito alto 

Median

a 
Média 

Desvio 

padrão 

McSorriso 44,9% 12,8% 18,1% 16,3% 7,9% 2 2,3 1,39 

Sexta a trincar 74,0% 9,3% 7,9% 6,6% 2,2% 1 1,5 1,04 

Qualidade e 

segurança 23,3% 16,3% 18,1% 30,0% 12,3% 3 2,9 1,38 

Formação RH 36,6% 18,9% 17,6% 21,1% 5,7% 2 2,4 1,32 

EU Pledge 44,9% 20,3% 15,9% 15,0% 4,0% 2 2,1 1,25 

Avaliado em escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto). 

Destaca-se o facto de a campanha McSorriso recolher o desvio padrão maior (1,39) em 

relação à média (2,3), seguindo-se a qualidade e segurança alimentar (desvio padrão de 

1,38 em relação à media de 2,9), a formação dos recursos humanos (desvio padrão de 

1,32 em relação à média de 2,4), o compromisso europeu de comunicação para crianças 

(desvio padrão de 1,25 em relação à media 2,1) e a campanha Sexta a Trincar (desvio 

padrão de 1,04 em relação à media de 1,5). 

 

As perguntas seguintes do questionário procuram compreender o conhecimento dos 

inquiridos em relação à FIRM. Como se verifica na Tabela 18, 68,3% dos inquiridos 

afirma conhecer a Fundação Infantil Ronald McDonald. 

Em relação aos destinatários da FIRM, crianças e famílias, a percentagem de inquiridos 

que respondeu corretamente baixou para 62,6%. Também a missão foi selecionada 

corretamente por 64,3% dos indivíduos. Quanto ao número de casas em Portugal, duas, 

29,5% respondeu corretamente. Ainda em relação ao custo para os beneficiários, 33,9% 

concordou que é gratuito. 
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Tabela 18 - Avaliação do conhecimento dos inquiridos acerca da FIRM e da sua 

participação nos donativos. 

Conhecimento FIRM 
Não 

31,7% 

68,3% 

23,8% 

13,7% 

62,6% 

28,6% 

7,0% 

64,3% 

61,7% 

8,8% 

29,5% 

60,4% 

5,7% 

33,9% 

Sim 

Destinatários FIRM 

Não sabe 

Crianças e escolas 

Crianças e famílias 

Missão FIRM 

Não sabe 

Missão falsa 

Missão verdadeira 

Número de casas FIRM 

Não sabe 

Uma casa 

Duas casas 

Custo para beneficiários 

FIRM 

Não sabe 

Depende dos rendimentos 

Gratuito 

  
 

 

Dos inquiridos que afirmaram conhecer a FIRM, 53,7% respondeu acertadamente aos 

destinatários, 57,3% acertou na missão, 27,3% concordou que existem 2 casas em 

Portugal e 30,8% respondeu que o serviço prestado pela FIRM é gratuito (ver Tabela 

19). 

 

Tabela 19 - Conhecimento dos inquiridos que afirmaram saber o que é a FIRM. 

 

 Conhecimento FIRM TOTAL 

Não Sim  

Destinatários FIRM Crianças e famílias 8,8% 

7% 

2,2% 

3,1% 

53,7% 

57,3% 

27,3% 

30,8% 

62,5% 

Missão FIRM (missão verdadeira) 64,3% 

Casas FIRM Duas casas. 29,5% 

Custo beneficiários FIRM É gratuito. 33,9% 
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Em relação à informação que os indivíduos têm acerca das caixas-mealheiro presentes 

nos restaurantes McDonald´s, 15% dos indivíduos foram informados pelos funcionários 

dos restaurantes acerca do propósito das caixas, 0,4% perguntou mas o funcionário não 

soube responder e 84,6% nunca foi informado do objetivo das caixas-mealheiro (ver 

Tabela 20). 

Já relativamente à participação através de donativos nos restaurantes para as caixas-

mealheiro presentes na zona de pedido e pagamento, 37,4% já colocou dinheiro nas 

caixas, 14,5% nunca participou porque não conhece as caixas mealheiro, 38,3% não 

conhece o objetivo das caixas e por isso nunca fez um donativo e 9,7% não concorda 

com a sua utilização (ver Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Informação e participação dos inquiridos nas caixas mealheiro 

presentes nos restaurantes McDonald´s. 

Informação caixas mealheiro 

Não, ninguém informou 84,6% 

Perguntou mas não souberam explicar 0,4% 

Sim, explicaram 15% 

Participação caixas mealheiro 

Não, não concorda 9,7% 

Não, não conhece objetivo 38,3% 

Não, não sabe o que são 14,5% 

Sim 37,4% 

 

Como se verifica na Tabela 21, o interesse dos inquiridos na informação de RSE da 

McDonald´s começa na origem e qualidade dos ingredientes e produtos (59,5% dos 

indivíduos indicou que gostaria de receber informação acerca deste tema), na campanha 

McSorriso e FIRM (58,6%) e nos direitos humanos (52,9%). Passa também pelas 

parcerias com fornecedores nacionais (48,5%) e certificação ambiental (46,3%). Ainda 

o combate à corrupção (29,5%), os programas de desenvolvimento de colaboradores 

(20,7%) e, por fim, a situação fiscal com 14,5% dos inquiridos a revelar interesse neste 

tipo de informação relacionada com a McDonald´s. 
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Tabela 21 - Informação que os inquiridos estão interessados em receber acerca da 

McDonald´s. 

Tema Total 

Origem e qualidade dos ingredientes e produtos 59,5% 

Campanha McSorriso e FIRM 58,6% 

Direitos humanos 52,9% 

Parcerias com fornecedores nacionais 48,5% 

Certificação ambiental 46,3% 

Combate à corrupção 29,5% 

Programas desenvolvimento de colaboradores 20,7% 

Situação fiscal 14,5% 

 

A questão 22 procurou compreender o nível de apoio efetivo à FIRM através de um 

donativo que se materializaria na compra de um objeto simbólico, neste caso um 

produto artesanal e personalizado. Os indivíduos foram questionados acerca do valor 

que estariam disponíveis a ceder e foi fornecida informação relativa à Fundação: 

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma IPSS portuguesa de reconhecida 

utilidade pública, criada no ano 2000,cuja missão é contribuir para o bem-estar das 

crianças e famílias. Conta com duas Casas Ronald McDonald, uma em Lisboa, junto ao 

Hospital D. Estefânia, e uma no Porto, junto ao Hospital São João. Estas casas são 

"uma casa longe de casa" para as crianças que estão em tratamentos hospitalares e 

suas famílias. De acordo com a classe médica, o melhor para a rápida recuperação de 

crianças com doenças graves e prolongadas é o acompanhamento dos pais ou 

familiares próximos durante os internamentos hospitalares. A Fundação Infantil 

Ronald McDonald recebe donativos em género e em espécie da McDonald´s, de 

empresas, de particulares e dos consumidores. 

Na Tabela 22 verifica-se que, 39,6% dos inquiridos estariam dispostos a doar até 2€, 

sendo que, deste grupo há 19,4% que consideram a importância da RSE “alta”. Seguem-

se 33% dos indivíduos que estariam dispostos a fazer um donativo entre 3€ e 5€ e, deste 
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grupo há 16,7% que consideram a importância da RSE “alta” e 12,8% que a consideram 

“muito alta”.  

Também 10,6% não estaria disposto a comprar um objeto cujo valor revertesse na 

totalidade para a FIRM, apesar de, deste grupo, existir 3,5% que pensa a importância da 

RSE como “muito alta”, 2,6% como “alta”, 3,1% como “nem alta nem baixa”, 0,4% 

como “baixa” e 0,9% como “muito baixa”. Ainda 12,3% dos inquiridos estariam 

dispostos a doar entre 6€ e 10€, 3,1% entre 16€ e 20€ e 1,3% entre 11€ e 15€. 

 

Tabela 22 - Disponibilidade dos inquiridos para aquisição de brinde da 

McDonald´s que apoiasse a FIRM, organizado por níveis de importância da RSE. 

 

 Importância percecionada pelo consumidor Total 

Muito 

baixo 

Baixo Nem alto 

nem baixo 

Alto Muito alto 

Apoio 

FIRM 

através de 

compra de 

brinde 

Não 0,9% 0,4% 3,1% 2,6% 3,5% 10,6% 

Até 2€ 0,4% 0,9% 7,9% 19,4% 11,0% 39,6% 

Entre 3 e 5€ 0,0% 0,4% 3,1% 16,7% 12,8% 33,0% 

Entre 6 e 10€ 0,0% 0,0% 1,3% 6,6% 4,4% 12,3% 

Entre 11 e 15€ 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 1,3% 

Entre 16 e 20€ 0,0% 0,0% 0,4% 1,3% 1,3% 3,1% 

Total  1,3% 1,8% 15,9% 47,6% 33,5% 100,0% 
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3.5 – Discussão dos resultados 

Através desta dissertação pretende-se compreender se os consumidores conhecem a 

RSE, se têm alguma informação sobre este conceito e se compreendem as dimensões 

que dele fazem parte. Procurou-se também perceber se existe interesse na informação 

relativa a este tema e se os indivíduos a procuram. Ainda se investe na procura de 

conhecimento acerca da consideração que os consumidores têm em relação à 

informação que recebem e como isto se reflete nas suas ações. 

Para ajudar a clarificar os resultados das questões acima referidas, optou-se por estudar 

o caso de uma Fundação, a Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM), projeto de 

responsabilidade social da McDonald´s, de modo a ser possível cruzar e comparar os 

dados referentes à RSE no geral e ao caso particular da FIRM e obter conclusões mais 

completas. 

Através de uma amostra de 227 indivíduos, com 58% do sexo feminino e 42% do sexo 

masculino, cuja maioria se situa no intervalo de idades entre os 21 e os 30, com 73% 

dos indivíduos com o ensino superior, resumidamente, compreendeu-se que: 

1 – Os indivíduos conhecem o conceito de RSE mas não têm conhecimentos específicos 

sobre as dimensões que a compõe, reconhecendo, principalmente, as dimensões social e 

ambiental, e ignorando as dimensões legal e económica. Em relação à FIRM, o 

conhecimento geral está de acordo com as expetativas da McDonald´s Portugal, 70%, 

mas o conhecimento específico mostra-se inferior. 

2 – Os indivíduos tendem a valorizar as dimensões relacionadas com a sociedade e os 

recursos humanos, o ambiente, fiscal e stakeholders, e a desvalorizar as dimensões 

ética, o combate à corrupção e a económica. Relativamente à informação que gostariam 

de receber da McDonald´s, destaca-se a origem e qualidade dos ingredientes 

3 – Os indivíduos reconhecem a importância da RSE e de beneficiar uma empresa que 

desenvolva ações de RSE através do comportamento de consumo. Verificou-se que a 

maioria estaria disposta a fazer um donativo que revertesse para a FIRM, com valores 

entre os 2€ e 5€. Mais de metade dos indivíduos nunca fez um donativo através das 

caixas-mealheiro, ou porque não as conhece, ou porque não conhece o seu objetivo. 
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4 – Os indivíduos concordam com a divulgação de informação das empresas sobre as 

suas ações de RSE e estão interessados em receber informação relativa às ações da 

McDonald´s e, particularmente, da FIRM.  

5 – A procura de informação sobre a RSE das empresas é reduzida, o que também se 

verificou no conhecimento geral das iniciativas da McDonald´s. 

6 – Os indivíduos sentem dificuldade ao nomear empresas que desenvolvam ações de 

RSE. O conhecimento específico da FIRM (missão, destinatários, custo para os 

beneficiários e número de casas) é reduzido. O conhecimento específico de iniciativas 

da McDonald´s é também reduzido. 

7 – Os indivíduos não estariam dispostos a pagar um preço superior a não ser que se 

verificasse que a empresa estava envolvida em ações relacionadas com o bem-estar da 

sociedade. Caso o preço fosse semelhante os indivíduos dariam preferência a um 

produto/serviço de uma empresa considerada responsável. 

8 – A mascote da McDonald´s e da FIRM tem uma baixa notoriedade e poderia ser 

utilizada como veículo de ligação entre a Fundação e os consumidores. 

 

 

 

3.5.1 – Conhecimento da RSE 

Considerando, por um lado, o interesse crescente dos consumidores na informação 

relacionada com a RSE e, consequentemente, a disponibilidade das empresas em 

fornecer este tipo de informação (Carrigan e Attalla, 2001) e, por outro lado, o facto das 

empresas atualmente compreenderem a importância da RSE para a criação de valor em 

diferentes áreas (McKinsey&Company, 2009), espera-se que os inquiridos reconheçam 

a RSE.  

Percebeu-se que os indivíduos estão familiarizados com o conceito responsabilidade 

social empresarial mas não têm conhecimentos específicos em relação às dimensões da 
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RSE, às empresas que desenvolvem ações de RSE ou às iniciativas específicas de uma 

empresa como a McDonald´s. 

De acordo com o esperado verificou-se que o conceito responsabilidade social 

empresarial é reconhecido por 79,7% dos inquiridos. Existem algumas diferenças em 

relação aos resultados esperados relativos à classificação do relacionamento das 

dimensões da RSE definidas por Dahlsrud (2006) e a dimensão legal adicionada pelos 

autores. Concluiu-se que a sua classificação por nível de relacionamento percecionado 

pelos indivíduos é: social, ambiental, stakeholders e voluntariedade (empatados), legal e 

económica. 

Para além do facto de Dahlsrud (2006) concluir que a dimensão social é a que está mais 

presente nas definições de RSE por ele analisadas (a par da dimensão dos stakeholders), 

pode-se relacionar o facto de a dimensão social ser a mais referida neste estudo com o 

passado político e com o contexto cultural português (Proença e Branco, 2014), 

tradicionalmente associado a instituições religiosas como as Misericórdias (Salamon et 

al, 2012), e cujo foco é o combate à exclusão e à pobreza (CSR Europe, 2010). 

A dimensão ambiental foi a última a entrar para o espectro da RSE e por isso está mais 

ausente das definições analisadas por Dahlsrud (2006). Todavia, neste estudo verificou-

se que é familiar aos indivíduos. Justifica-se este resultado através de vários fatores: o 

investimento que as empresas atualmente fazem na elaboração de estratégias modernas 

de RSE (PWC, 2012) que as colocam entre as mais sustentáveis do mundo (CSR 

Europe, 2010) e na publicação de relatórios de sustentabilidade. Estes aspetos são 

desenvolvidos pelas grandes empresas, que compreendem a sua importância para os 

stakeholders (Santos, 2011). Também o facto de os consumidores serem mais exigentes 

e procurarem a informação relativa às ações das empresas (Idowu e Papasolomou, 

2007). E, ainda, a importância dada pelos meios de comunicação e setor público à 

educação das populações acerca da importância das boas práticas ambientais. 

A dimensão legal, que não pertence ao estudo de Dahlsrud, é a 2ª da Pirâmide da RSE 

de Carroll (1991) e seria de esperar que recolhesse um maior consenso de respostas 

relativas à sua relação com a RSE. De acordo com a KPMG (2013b), é uma das áreas 

que está subdesenvolvida em Portugal. 
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A dimensão económica, considerada a menos relacionada com o conceito de RSE, foi 

avaliada através de duas variáveis, uma relacionada com a abordagem da Pirâmide da 

RSE de Carroll (1991) e outra com a visão tradicional de Friedman (1970). Em relação 

à primeira, os indivíduos não consideraram que as preocupações com a preservação dos 

lucros e contribuição para o crescimento económico estejam relacionadas com a RSE. 

Pode-se relacionar este resultado com o facto de as estratégias de RSE em Portugal se 

focarem em questões sociais (Moon et al, 2007) e os países mediterrânicos terem sido 

os últimos a introduzir políticas de RSE (Albareda et al, 2007). Já em relação à segunda 

verificou-se que 76% dos indivíduos não concorda com esta visão das empresas, ou 

seja, compreende que estas têm obrigações e responsabilidades maiores do que apenas 

satisfazer os seus acionistas. 

 

 

 

3.5.2 – Importância atribuída à RSE 

Quase 50% da amostra considera que a importância de adquirir um produto/serviço que 

apoie causas de RSE desenvolvidas por empresas é “alto” e 34% considera-o “muito 

alto”.  

Para compreender o nível de importância que os indivíduos atribuem à RSE foram 

atribuídas às empresas diversas obrigações, relacionadas com as dimensões presentes na 

Pirâmide da RSE de Carroll (1991) e na definição da Comissão Europeia (COM, 2011). 

Os indivíduos classificaram estas dimensões de acordo com o seu nível de concordância 

e resultaram na seguinte ordem (decrescente) de importância: recursos humanos, 

ambiental, fiscal, filantrópica, direitos humanos, legal, ética, combate à corrupção e 

económica. 

Nesta questão não estava definida a dimensão social que foi a mais referida pelos 

indivíduos antes de conhecerem uma definição de RSE. Assim, a dimensão a que os 

consumidores atribuem mais importância é a dos recursos humanos, relacionada com os 

direitos dos trabalhadores e apoio da empresa ao seu desenvolvimento. Também a 



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

59 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

dimensão ambiental continua a demonstrar ser importante para os inquiridos. Ainda a 

dimensão fiscal foi considerada parte importante da RSE. 

De acordo com Carroll (1977, 1979), as empresas devem também relacionar-se com os 

stakeholders através de ações socialmente valorizadas por que admite que estas podem 

gerar benefícios para as empresas. Esta visão, relacionada com a dimensão filantrópica 

da RSE obteve o 4º lugar de importância para os inquiridos. 

As dimensões seguintes recolheram rácios de respostas de “concordo totalmente” 

abaixo dos 50%. A ética que, de acordo com Carroll (1991), se reflete num 

comportamento das empresas superior ao exigido legalmente, pode-se justificar pelo 

facto de a afirmação a analisar pelos inquiridos incluir uma contrapartida negativa para 

a empresa e, por este motivo, estes já não foram tão positivos na avaliação da 

importância; O combate à corrupção que (assim como a dimensão fiscal) é considerado 

subdesenvolvido em Portugal e foi considerada pela KPMG, em 2013, um dos próximos 

temas a desenvolver na área da RSE (KPMG, 2013b); E novamente a dimensão 

económica recolhe o último lugar. Esta está na base da Pirâmide da RSE de Carroll 

(1991) e é a responsabilidade basilar de uma empresa, que se reflete nas seguintes, logo 

deveria estar nas primeiras posições. 

 

 

 

3.5.3 – Interesse e procura de informação acerca da RSE 

Considerando que o interesse do consumidor na informação relativa à RSE é maior e 

que, consequentemente, as empresas têm disponibilizado mais informação sobre estes 

tópicos (Carrigan e Attalla, 2001 e Idowu e Papasolomou, 2007), verifica-se que o 

número de indivíduos que não concorda com a divulgação deste tipo de informação por 

parte das empresas é reduzido. 

Tendo em consideração que o acesso à informação é facilitado, visto que as empresas 

compreendem a importância de delinear estratégias modernas de RSE e divulgar as suas 

ações nos relatórios de sustentabilidade, que os consumidores estão mais atento e que 
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exigem ser informados, reconhece-se que estes demonstram pouca atenção em relação 

às estratégias de RSE das empresas (Idowu e Papasolomou, 2007). Neste sentido 

verifica-se que os inquiridos que consideram importante adquirir bens/serviços que 

apoiem causas de RSE desenvolvidas por empresas são os que concordam com a 

divulgação da informação pelas empresas mas a procura de informação é baixa. 

Foi pedido aos indivíduos que nomeassem uma empresa que reconhecessem ter práticas 

responsáveis. Foram nomeadas 81 empresas, um número bastante elevado, 

considerando que 16% dos indivíduos não foi capaz de o fazer e que a empresa mais 

citada (Sonae) obteve um resultado de 9,5%. De acordo com Pomering e Dolnicar 

(2009), este resultado mostra que apesar de a procura por informação relativa à RSE das 

empresas ser maior, os consumidores têm um nível reduzido de conhecimento e atenção 

apesar de, a partir de 2013, 71% das empresas reportarem as suas iniciativas de RSE 

(KPMG, 2013a). 

 

 

 

3.5.4 – Valorização da RSE 

Tal como verificado por Du et al (2010), o facto de serem reconhecidas pelos 

consumidores como good corporate citizens permite às empresas recolher vários 

benefícios da aplicação de estratégias de RSE a longo prazo, como lealdade, word-of-

mouth positivo, vontade de pagar um preço superior e resistência à informação negativa. 

No caso dos stakeholders, as empresas podem recolher benefícios como, melhoria nos 

relacionamentos, favorecimento da imagem da marca e atitudes positivas. Para que estas 

consequências possam ocorrer, é necessário que os consumidores tenham acesso à 

informação e estejam interessados em recebê-la. Como a informação dos consumidores 

geralmente não acontece, torna-se difícil para as empesas recolher benefícios das suas 

estratégias junto dos consumidores.  

Sabe-se que os consumidores que têm informação acerca da RSE das empresas, a 

consideram nos processos seguintes de decisão de compra. Caso os consumidores 
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estejam informados – e estes esperam ser informados - e conscientes do que a RSE 

representa, a intenção de compra e as atitudes futuras dos consumidores são 

influenciadas pela perceção que estes têm da RSE das empresas (Pomering e Dolnicar, 

2009). 

Também de acordo com Du et al (2010), os consumidores tendem a recompensar as 

empresas responsáveis e a penalizar as irresponsáveis através do comportamento de 

consumo, desde que o preço e a qualidade não se alterem. Neste estudo verificou-se que 

os indivíduos estão dispostos a dar preferência a um produto/serviço de uma empresa 

responsável desde que o preço e a qualidade não se alterassem.  

Caso fosse exigido que pagassem um preço superior, a maioria dos indivíduos não 

concorda que o faria. Mas, se verificassem que a empresa teria preocupações com o 

bem-estar da sociedade, a disponibilidade para pagar um preço superior pelos 

produtos/serviços dessa empresa aumenta. Também se verificou que, caso a empresa 

fosse irresponsável, estes não estariam tão inclinados a evitar comprar os seus 

produtos/serviços. Ainda em relação à reputação, não se verificou que a generalidade 

dos inquiridos a considerasse nos seus processos de compra. 

Destaca-se também o facto de os inquiridos se dividirem bastante nas restantes questões 

relacionadas com a sua consideração em relação à reputação das empresas no momento 

da compra e com o seu comportamento de compra face a empresas irresponsáveis. 

 

 

 

3.5.5 – Discussão do caso FIRM 

Considera-se que a amostra conhece a McDonald´s, o que está de acordo com o 

esperado, visto ser uma empresa multinacional, vencedora de vários prémios, envolvida 

em diversas polémicas e parceira de múltiplas iniciativas mediáticas como, por 
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exemplo, é o Restaurante Oficial do Mundial de Futebol FIFA 2014
43

. A percentagem 

de indivíduos que afirma ter conhecimento geral das iniciativas de RSE desta empresa é 

65%, o que está de acordo com a baixa procura verificada anteriormente nas questões 

relativas à RSE e com o nível reduzido de conhecimento e atenção verificado com 

Pomering e Dolnicar (2009). 

Através do estudo realizado nesta dissertação verificou-se que, apesar de o conceito de 

RSE ser reconhecido, o reconhecimento de iniciativas concretas é relativamente baixo e 

o de empresas que as pratiquem é reduzido. Ainda assim, a expetativa da McDonald´s 

Portugal do reconhecimento da FIRM era de 70%, o que se verificou relativamente ao 

conhecimento geral mas não em relação ao conhecimento específico da Fundação, e que 

se mantém na familiaridade com iniciativas RSE da McDonald´s. 

Também de acordo com descrito acima, o conhecimento específico de iniciativas RSE 

da McDonald´s é baixo, com o tema da qualidade e segurança alimentar a obter a média 

mais elevada, 2,9 numa escada de 1 a 5. Esta foi também a categoria em que o interesse 

em receber informação é maior. Justifica-se este resultado através da pressão mediática 

exercida sobre a McDonald´s em relação à origem dos alimentos e também pela 

resposta da empresa a estas pressões através de programas como Á Descoberta das 

Origens
44

 ou o Cozinha Aberta 365 Dias
45

. 

A campanha McSorriso, realizada com o objetivo de angariar fundos para a FIRM, 

obteve o 3º lugar na escala de conhecimento dos indivíduos, o que não parece ser um 

resultado satisfatório. Este resultado pode dever-se a vários fatores: a baixa atenção dos 

consumidores em relação às estratégias de RSE das empresas (Pomering e Dolnicar 

2009; Du et al, 2010); o fraco envolvimento dos recursos humanos que lidam 

diretamente com o consumidor, verificado através da elevada percentagem de 

indivíduos que nunca foi informado pelos recursos humanos da McDonald´s acerca do 

propósito das caixas-mealheiro; ou o modo como estas ações são comunicadas (Morsing 

e Schultz, 2006). 

                                                 
43 Marketeer, 2014. “João Moutinho na campanha da McDonald´s para o Mundial”. 

http://marketeer.pt/2014/06/04/joao-moutinho-na-campanha-da-mcdonalds-para-o-mundial/, acedido em 

30/08/2014. 
44 McDonald´s, 2014. À descoberta das Origens, Descubra o saber por trás do sabor. 

https://www.mcdonalds.pt/campanhas/a-descoberta-das-origens/, consultado em 30/08/2014. 
45 McDonald´s, 2014. Cozinha Aberta 365 Dias. https://www.mcdonalds.pt/qualidade/visite-a-cozinha/, 

acedido em 30/08/2014. 
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A FIRM também aparece em 2º lugar nos resultados relacionados com a informação que 

estes desejam receber, o que se pode justificar através do facto de os indivíduos estarem 

a responder a um questionário relacionado com o tema. 

Verificou-se também que pouco mais de 60% sabe que Ronald McDonald é a mascote 

desta empresa. Pode-se relacionar este nível de conhecimento da mascote com o facto 

de a personagem Ronald McDonald não ser muito explorada pela marca em Portugal, 

ficando-se por imagens e representações nos espaços de diversão infantil ou nos menus 

infantis. Nos EUA, a mascote tem um papel ativo na informação e educação das 

crianças (Thomson e Shouse, 2010), através da realização de visitas e teatros em 

escolas, onde divulga mensagens relacionadas com temas como comportamento anti-

bullying ou outros já referidos na caracterização da FIRM. 

Quase 70% dos indivíduos afirma conhecer a FIRM, o que se pode dever aos factos de a 

McDonald´s ter vindo a reforçar as campanhas existentes que beneficiam a Fundação, 

estar presente nas redes sociais e em eventos, ter presente na zona de pagamento as 

caixas-mealheiro e ter sido inaugurada em 2014 a nova Casa Ronald McDonald do 

Porto. Na verdade, o total anual de donativos angariados através das caixas mealheiro 

tem vindo a aumentar e, para além da campanha anual McSorriso, realizada desde 2002, 

foi realizada outra, em 2013, que pretendeu reforçar o conhecimento dos consumidores. 

Apesar de os indivíduos afirmarem conhecer a FIRM, conclui-se que o nível de 

conhecimento real é mais baixo do que estes percecionam ter, visto que não conseguem 

caracterizar a Fundação. O conhecimento da missão e dos destinatários está entre os 

50% e os 60% mas, no número de casas e do custo para os beneficiários esse 

conhecimento é reduzido. Estes resultados podem relacionar-se com outros já 

verificados, como a reduzida procura de informação por parte dos indivíduos mas, 

também, com o facto de as brochuras informativas presentes nos restaurantes não 

estarem atualizadas, como se verificou na caraterização da FIRM. 

A percentagem de indivíduos que nunca foram informados nos restaurantes acerca do 

propósito das caixas-mealheiro é alta. Considerando que a comunicações da RSE deve 

ser cuidadosa, diferenciada da comunicação da marca (Morsing e Schulz, 2008) e 

realizada de um modo mais “privado” ou personalizado, esperar-se-ia que os 

funcionários da McDonald´s estivessem mais envolvidos na comunicação da iniciativa 
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FIRM, visto serem o ponto de contato da empresa com o cliente e o donativo ser 

realizado nesta zona de contato. 

Sabe-se também que a avaliação feita pelo consumidor acerca de uma iniciativa de RSE 

depende, tanto da ação em si, como da relação entre a ação e a empresa (Becker-Olsen, 

2006) e, talvez por este facto, quase 10% não concorda que a FIRM utilize caixas-

mealheiro para recolher donativos nos restaurantes McDonald´s.  

Todavia, há quase 40% dos indivíduos nunca fizeram um donativo porque não 

conhecem os objetivos das caixas-mealheiro e quase 15% que nunca participou porque 

não conhece as caixas-mealheiro. O nível de donativos poderia ser elevado caso os 

consumidores tivessem um nível de atenção mais elevado, o que se poderia alcançar 

através de uma comunicação eficaz da iniciativa (Bhattacharya e Sen, 2004). Assim, 

obter-se-ia uma atitude mais proactiva do consumidor. 

Não há nenhuma categoria que se destaque claramente como a que os consumidores 

mais valorizam e da qual querem receber mais informação. A situação fiscal da 

McDonald´s não é valorizada pelos inquiridos, o que se justifica, mais uma vez, com o 

facto de ser um tópico da RSE que está subdesenvolvido em Portugal (KPMG, 2013). 

Verifica-se também que o interesse por informação relativa à dimensão ambiental é 

mais reduzido do que o verificado nas questões relacionadas com a RSE no geral. Na 

realidade, as questões relacionadas com o ambiente têm sido bastante exploradas pelas 

empresas, o que leva os consumidores a ter conhecimento acerca deste tópico e da sua 

importância na RSE das empresas. 

Apenas 10% dos indivíduos não estariam dispostos a fazer um donativo para a FIRM, 

através da compra de um produto artesanal. Os restantes estariam dispostos a doar até 

2€ ou entre 3 e 5€. Estes, que se disponibilizaram para fazer um donativo, são os que 

consideraram que a RSE tem um nível de importância alto ou muito alto. 
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4 – CONCLUSÕES 

 

 

Esta dissertação tenta contribuir para a compreensão da perceção dos consumidores em 

relação à responsabilidade social empresarial. Para esse efeito, utilizou-se um caso 

concreto, a Fundação Infantil Ronald McDonald, por se considerar que apoiaria a 

discussão acerca do tema, visto a McDonald´s ser uma empresa multinacional, 

reconhecida pelos consumidores e a sua Fundação em Portugal, que recentemente 

inaugurou uma nova unidade, para além do apoio indireto dos consumidores através da 

campanha McSorriso, tem também o apoio dos restaurantes da empresa e franquiados e 

de inúmeras empresas portuguesas que fizeram donativos em numerário, em serviços ou 

em produtos. 

A RSE tem ganho importância no ambiente empresarial, com cada vez mais empresas a 

empreender e comunicar ações deste género, por se entender que os stakeholders são 

exigentes e os consumidores, em particular, têm acesso a mais e melhor informação.  

 

 

 

4.1 – Conclusões gerais: perceções acerca da RSE 

Concluiu-se que os indivíduos consideram importante apoiar causas de RSE 

desenvolvidas por empresas através da compra dos seus produtos ou serviços e tendem 

a valorizar as dimensões social e ambiental, que se verificou serem também as que mais 

associam ao conceito de RSE. Todavia, apesar de estes concordarem com a divulgação 

de informação, tendem a não a procurar. Este facto pode justificar a dificuldade em 

nomear uma empresa responsável, o que já tinha sido verificado por Carrigan e Attalla 

(2001) e Pomering e Dolnicar (2009). Quando confrontados com um caso específico e, 

apesar de se tratar de uma empresa multinacional, facilmente reconhecida e bastante 

publicitada, o conhecimento específico das suas iniciativas de RSE é baixo mas a 

vontade de receber informações é relativamente alta. 
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Concluiu-se também que há disponibilidade para mudar de marca e recompensar 

empresas responsáveis caso o preço e qualidade se mantenham mas não se verifica 

disponibilidade para pagar um preço superior, como verificado por Du et al (2010), 

apenas caso a empresa tenha preocupações sociais. A importância da dimensão social 

foi também verificada por Singh (2008), tal como o seu papel no apoio à criação e 

manutenção da imagem da marca. Também a exclusão de empresas irresponsáveis ou a 

consideração da reputação aquando do momento de compra dividiu os inquiridos. 

 

 

 

4.2 – Conclusões do caso FIRM 

A McDonald´s Portugal compreende a importância da RSE, valoriza-a e tem-na 

presente na sua estratégia empresarial. É notório o desenvolvimento das estratégias de 

marketing da empresa em relação à comunicação dos seus produtos e valorização da 

marca, quer através das campanhas publicitárias em diversos meios de comunicação, 

quer através do apoio e parcerias com diversos eventos. Este esforço também é visível 

em relação às questões que estão mais diretamente relacionadas com a reputação e 

imagem da marca, como a origem e qualidade dos ingredientes, que foi o aspeto que 

nesta dissertação foi considerado mais reconhecido e que desperta mais interesse, o que 

está de acordo com Marrewijk (2003) que defende que a evolução das estratégias de 

RSE das empresas são também uma resposta aos desafios que se lhes apresentam. 

A FIRM, sendo o maior projeto de RSE da McDonald´s, não é comunicada do mesmo 

modo que os seus produtos. Enquanto estes são objeto de campanhas publicitárias em 

vários meios de comunicação, por vezes com associações a grandes eventos, a Fundação 

é mais discreta na sua comunicação, marcando presença e organizando eventos 

relevantes e relacionados com a sua missão, dialogando diretamente com os indivíduos 

no Facebook ou através das campanhas organizadas pela McDonald´s. Isto é coerente 

com a ideia, sugerida por Morsing e Schultz (2006, 2008), de que a comunicação da 

RSE deve ser realizada de um modo mais personalizado do que produtos, serviços ou 
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marcas porque o consumidor é cético e tende a desconfiar do emissor da mensagem. 

Ainda assim, verificou-se nesta dissertação que o conhecimento geral da FIRM está de 

acordo com o esperado pela direção da McDonald´s Portugal, 70%. 

Já o conhecimento específico menor do que os 70% e o baixo interesse na informação 

relevam que a estratégia de comunicação poderia ser revista para que a comunicação se 

tornasse mais eficaz, de modo a conseguir envolver os consumidores. Assim, seria 

possível, tal como referem Pomering e Dolnicar (2009), possibilitar melhorias na 

imagem institucional e na confiança na marca. Um dos veículos que poderia possibilitar 

um maior envolvimento dos consumidores é a campanha McSorriso, realizada 

anualmente, que demonstra, pelos resultados obtidos, potencial de melhores resultados 

junto dos consumidores. Atente-se no facto do baixo nível de atenção dos consumidores 

ser também causado por falhas de comunicação das empresas (Bhattacharya e Sen, 

2004). No caso da campanha McSorriso, a comunicação e informação dos 

consumidores torna-se fundamental, porque estes tendem a considerar os motivos que 

levam as empresas a desenvolver ações de RSE (Du et al, 2010). Como a campanha 

McSorriso doa uma percentagem das vendas, pode ser vista como um “motivo 

extrínseco”, ou seja, um meio para aumentar os lucros, o que tem como consequência 

comportamentos negativos em relação à McDonald´s e, consequentemente, à FIRM.  

Também as caixas-mealheiro poderiam ser um meio de angariação de donativos mais 

pertinente visto que a tendência para pagar um preço superior apenas se verifica caso a 

empresa esteja envolvida em ações sociais, o que é o caso da FIRM. Não se trata de 

pagar um preço superior, literalmente, mas sim de fazer um donativo no momento da 

compra. Como já foi referido na caraterização da Fundação, os folhetos informativos 

que se encontram junto às caixas-mealheiro estão desatualizados, o que se pode 

justificar pelo facto destas estarem a ser remodeladas, todavia deveriam ser 

consideradas um veículo importante de transmissão de informação para o cliente. A 

expetativa da FIRM em relação ao conhecimento das caixas-mealheiro é alta, mas neste 

estudo verificou-se que quase 40% dos inquiridos não conhecem o objetivo das caixas-

mealheiro e, por isso, nunca fizeram um donativo. Os donativos têm aumentado nos 

últimos anos, ascendendo a mais de 50 000€.  
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Paralelamente às caixas-mealheiro, os funcionários dos restaurantes, que são o único 

ponto de contato com os consumidores, poderiam estar mais envolvidos nos projetos de 

RSE da empresa, comunicar a importância dos donativos aos consumidores e envolvê-

los também. De acordo com os resultados deste estudo, a percentagem de indivíduos 

que nunca foram informados, nos restaurantes, acerca do propósito das caixas-mealheiro 

é alta. A FIRM afirma que participa em diversos eventos organizados pela McDonald´s 

Portugal, onde divulga e forma os colaboradores e franquiados e ainda organiza visitas e 

ações de voluntariado. Ainda a mascote da McDonald´s, o Ronald McDonald, poderia 

ser um veículo de identificação da FIRM, facilitando o reconhecimento e criação de um 

elo emocional com os consumidores, tal como acontece nos EUA. 

 

 

 

4.3 – Implicações para a gestão 

A presente dissertação pretende apoiar a compreensão dos gestores acerca da perceção 

dos consumidores da RSE e também ajudar a FIRM a traçar novas estratégias que lhe 

permitam atingir os desafios a que se propõem. 

Os gestores devem compreender que a estratégia de RSE deve estar alinhada com a 

missão e valores da empresa, deve estar inserida na cultura empresarial e deve 

considerar e envolver todos os stakeholders. Na área dos serviços, este aspeto é 

fundamental porque o consumidor deve compreender que todos os envolvidos estão 

centrados nos mesmos objetivos. 

Estas estratégias devem ser comunicadas, porque os consumidores estão interessados 

nessa informação e, apesar de não a procurarem ativamente, têm-na em consideração 

aquando da construção de uma opinião e imagem acerca da marca. O modo como a 

comunicação é realizada deve ser objeto de atenção e deve ser diferenciada, o que não 

significa que deva ser diminuída porque, como a procura de informação pelos 

consumidores é relativamente baixa, a empresa deve empreender esforços para que a 

informação chegue aos consumidores. 



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

69 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

Em relação à FIRM, verificou-se que os indivíduos conhecem a Fundação mas não 

estão totalmente esclarecidos de qual a sua missão, objetivos e funcionamento. 

Concluiu-se também que estes estão dispostos a pagar um preço superior por produtos 

que apoiem causas sociais desenvolvidas por empresas e que estão dispostos também a 

comprar produtos artesanais cujo valor revertesse para a Fundação. Assim, sugere-se 

que a FIRM cumpra com esta proposta, produzindo artesanato personalizado, com preço 

compreendido entre os 2€ e os 5€.  

Reforça-se também a importância da comunicação personalizada desta iniciativa, e 

também da campanha McSorriso ou outras, de modo a que o consumidor tenha acesso à 

informação e possa compreender o seu objetivo e a sua abrangência. Sugere-se ainda a 

utilização da mascote Ronald McDonald, ou de outra criada para o efeito, se desejado, 

como veículo de ligação e personalização da FIRM e suas iniciativas. 

Relembra-se ainda que uma boa articulação entre missão e valores da empresa e 

estratégia de RSE resulta num impacto positivo na perceção, identificação e lealdade do 

consumidor (Lee et al, 2012). 

 

 

 

4.4 – Limitações do estudo e sugestões de investigação futura 

A realização de uma dissertação pressupõe uma janela temporal reduzida e uma 

capacidade crítica de decisão e elaboração de estratégias que permitam a sua conclusão. 

Assim, uma primeira limitação deste estudo prende-se com a impossibilidade de realizar 

um estudo representativo dos consumidores.  

Limitações adicionais têm a ver com a metodologia utilizada. Desde logo, o método de 

recolha de dados utilizado neste estudo, um questionário distribuído através da internet. 

Além disso, utilizou-se uma amostra por conveniência, que implica que os dados 

obtidos não possam ser considerados representativos. 
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Oportunidades de investigação que possam contribuir para o desenvolvimento deste 

tema podem ser encontradas nas limitações já identificadas, como a repetição deste 

estudo com uma base de natureza probabilística. Sugere-se a realização de estudos com 

outras empresas para obtenção de resultados mais alargados ou que comparem o 

conhecimento e as perceções relativas a mais do que uma empresa. Propõe-se também, 

por exemplo, a realização de um estudo acerca da perceção da RSE e do conhecimento 

específico dos funcionários da McDonald´s. 
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6 - ANEXOS 

 

Anexo 1 – Entrevista McDonald´s Portugal 

 

 

 

 

 

Apresentação projeto: 

“A presente dissertação está inserida no Mestrado em Gestão de Serviços da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto e tem como orientador o Professor Doutor Manuel 

Castelo Branco. 

Pretende-se estudar a perceção dos consumidores acerca da responsabilidade social 

empresarial através do estudo do caso da Fundação Infantil Ronald McDonald. 

Tentar-se-á perceber se os consumidores sabem o que é a responsabilidade social, se procuram 

informação sobre este tema e se valorizam estas práticas. O caso da FIRM permitirá uma 

melhor compreensão da perceção dos consumidores, quer dos seus níveis de informação, quer 

o seu interesse.  

Assim, será possível compreender se estes conhecem o conceito e têm informação sobre o tema, 

se estão recetivos à informação, se consideram estas práticas relevantes e se as valorizam ou 

estão dispostos a fazê-lo.” 

Maria João Marques 

 

1 - Qual a importância da responsabilidade social para a McDonald´s?  

A responsabilidade social está no centro do trabalho da McDonald’s desde a sua fundação. 

Embora sobre um conceito simplificado, o nosso fundador Ray Kroc, considerava como um dos 

principais valores da Companhia: “Retribuir à comunidade parte do que ela nos dá.” 

Este princípio, ainda hoje levado a cabo por milhares de restaurantes McDonald’s desde a sua 

abertura por todo o mundo, teve o seu exponencialmente máximo com a criação das Casas 

Ronald McDonald. 

Perguntas aluna FEP (Maria João Marques) 

Respostas FIRM e McDonald’s 
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Projeto despoletado por uma necessidade de uma família específica americana, mas vivenciada 

diariamente por milhares de outras famílias por todo o mundo, tinha um elemento em comum: 

um amigo franquiado McDonald’s. E daí nasceu um grande projeto de apoio diário a mais de 7 

milhões de crianças e suas famílias. 

Muitos outros projetos continuam a representar a participação ativa dos franquiados e suas 

equipas nas suas comunidades, desde o apoio a catástrofes ou diariamente a muitos pedidos de 

desenvolvimento social e cultural das áreas onde o restaurante está inserido. 

Hoje em dia, a responsabilidade social vai muito mais além, com o trabalho realizado com 

fornecedores diretos e indiretos nas boas práticas ambientais e sociais, na redução do impacto 

ambiental ou simplesmente no desenvolvimento e formação certificada das nossas equipas. 

Isabel Brito (gestora Comunicação, McDonald’s Portugal) 

 

2 - A McDonald´s considera que é pensada pelos consumidores como uma empresa ativa 

neste campo? Quando questionada acerca da perceção dos consumidores da 

responsabilidade social, respondeu: “Não é reconhecido pelo exterior, porque nós 

normalmente não o comunicamos.” Por que não comunicam? Consideram as redes sociais 

um meio importante para a interação com o consumidor? 

Nem sempre o comunicamos mas não estou certa onde recolheu essa afirmação. A decisão de 

comunicação é tomada mediante o respeito e a privacidade dos grupos que estão envolvidos 

nestes projetos. No entanto, temos segundo os nossos estudos, resultados bastante positivos, 

facto a que a abertura das duas Casas Ronald McDonald em Portugal não será alheio.  

Grande parte dos projetos são comunitários e portanto não são divulgados em larga escala no 

entanto com o crescimento do meio digital temos verificado uma maior partilha dos momentos e 

situações. 

Isabel Brito (gestora Comunicação, McDonald’s Portugal) 

 

3 – Tendo em consideração o facto de os consumidores avaliarem a relevância/adequação 

da iniciativa social em relação à missão da empresa, por que é que a McDonald´s não 

optou por uma iniciativa social relacionada com a sua área de atuação? 

O projeto da Fundação Infantil Ronald McDonald (“Promoção e realização de iniciativas que 

contribuam para o bem-estar das crianças e suas famílias”) está intrinsecamente ligado à missão 

da McDonald’s: “Enquanto líderes, assumimos, com muita seriedade, as responsabilidades que 

nos cabem. Ajudamos os consumidores a construírem melhores comunidades, apoiamos a 

Fundação Infantil Ronald McDonald e utilizamos a nossa dimensão, alcance e recursos para 

ajudar a tornar o mundo num lugar melhor” (http://www.mcdonalds.pt/mcdonalds/missao-

valores/). 

Isabel Brito (gestora Comunicação, McDonald’s Portugal) 

 

http://www.mcdonalds.pt/mcdonalds/missao-valores/
http://www.mcdonalds.pt/mcdonalds/missao-valores/
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5 - Considera que as polémicas em que a McDonald´s ocasionalmente se vê envolvida 

podem afetar a credibilidade e a reputação da FIRM? 

A Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM) e a McDonald’s são duas realidades distintas, 

embora a primeira tenha sido instituída pela segunda, como resultado da sua política de 

responsabilidade social.  

Desde 2000, ano em que foi fundada a FIRM, a Sistemas McDonald’s Portugal, os seus 

franquiados e os seus colaboradores, sempre de forma voluntária, integram o Conselho de 

Administração, apoiam o funcionamento da Fundação e trabalham no desenvolvimento dos seus 

projetos; os serviços da Fundação partilham gratuitamente o espaço da sede da McDonald’s. 

A McDonald’s Portugal e os seus franquiados não só têm contribuído com os seus donativos, 

como têm organizado anualmente campanhas de angariação de fundos, como é o exemplo a 

campanha McSorriso. Mas, principalmente, todos os colaboradores da McDonald’s Portugal e 

os seus Franquiados consideram a FIRM como coisa sua, assumindo os seus valores e os seus 

projetos, como foi o caso do seu envolvimento total na concretização das Casas Ronald 

McDonald de Lisboa e do Porto. 

Muito interligadas, portanto, mas com autonomia total e campos de ação muito diferentes. 

Eventuais polémicas centradas em produtos ou serviços disponibilizados pela McDonald’s não 

beliscam as suas boas práticas de responsabilidade social e, muito menos, a atuação e os 

benefícios que os projetos da Fundação Infantil Ronald McDonald, nomeadamente as Casas 

Ronald McDonald, levam às famílias carenciadas com crianças internadas em unidades de 

saúde pediátricas. Uma separação de águas bem compreendida pela sociedade civil em Portugal, 

fundamentada nos muitos testemunhos das mais de 800 famílias que têm passado pelas Casas de 

Lisboa e do Porto. 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

6 - Quais são as expectativas da FIRM em relação ao nível de conhecimento dos 

consumidores? 

Os estudos de mercado têm revelado que perto de 70% de clientes que vão aos restaurantes 

McDonald’s, conhecem o projeto da FIRM. Agora, com a entrada em funcionamento da 

segunda CRM em Portugal, agora no Porto, esperamos aumentar esta notoriedade.  

 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

 

7 – Quais as expectativas e o feedback relativos às caixas-mealheiro que têm nos 

restaurantes? Sentiram que a campanha de 2013, realizada no mês internacional da 

família, teve resultados relevantes? 

 

Ao longo dos anos a notoriedade da FIRM e dos seus projetos tem ajudado, necessariamente, a 

que os consumidores percebam a que se destinam os donativos que colocam nas caixas-

mealheiro. A campanha realizada em maio de 2013, aliada à substituição / alteração do modelo 
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das caixas-mealheiro que temos vindo a fazer, foram e têm sido muito importantes para mostrar 

a importância de cada donativo que nelas são colocados.  

Os donativos angariados nas caixas-mealheiro existentes nos restaurantes McDonald’s 

representaram em 2013 cerca de 54.000 €, e no ano anterior cerca de 47.000€. A expetativa da 

FIRM é de alcançar os 75.000 € nos próximos anos.  

 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

8 - Qual o nível de conhecimento dos colaboradores/franqueados da McDonald´s acerca da 

FIRM? A FIRM tenta envolvê-los? Sente que as equipas estão comprometidas? 

 

A sede da FIRM é na sede da McDonald’s Portugal, pelo que se criam laços muito fortes entre a 

FIRM e os colaboradores que trabalham na sede, que consideram o projeto da FIRM como 

sendo “seu”. Paralelamente, a FIRM participa em vários eventos, reuniões, etc. organizadas pela 

McDonald’s Portugal, quer com os colaboradores da sede, quer com os franquiados e gerentes 

de restaurantes, onde sempre intervém, dando conhecimento das suas atividades e projetos.  

 

Nalguns cursos de formação da McDonald’s para as equipas dos restaurantes McDonald’s, estão 

incluídos módulos sobre a FIRM apresentados por membros da equipa da FIRM, e visitas às 

Casas Ronald McDonald.  Para além destas visitas, muitas outras se realizam ano longo do ano, 

fomentadas pelos restaurantes McDonald’s, e que muitas vezes, incluem ações de voluntariado.  

 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

9 – Considera que a responsabilidade social da McDonald´s, em particular a FIRM, têm 

impacto positivo na reputação, comportamento de consumo e compromisso dos 

trabalhadores e restantes stakeholders? 

As boas práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) são importantes fatores de 

diferenciação contribuindo para um maior valor para a marca. 

A FIRM verifica que é prioridade da McDonald’s Portugal, a integração da sua responsabilidade 

social na cultura da empresa, o que tem conduzido a ser melhor reconhecida e respeitada pelos 

seus valores sociais e pelo ambiente de trabalho produtivo e participativo que permite que os 

seus valores sejam assumidos por todos os seus colaboradores e tenham uma grande aceitação 

pelos seus restantes stakeholders. 

 

10 - Qual a importância da campanha McSorriso? Consideram que o número de 

consumidores dos restaurantes aumenta nessa época? 

 

A campanha McSorriso tem uma enorme importância para a FIRM, não só pelo valor que em 

três dias a FIRM consegue angariar (em 2013, esse valor correspondeu acerca de 93.000€), mas 
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também por toda a comunicação no restaurante, e nos media (através de espaço pró-bono 

cedido) que muito tem contribuído para a notoriedade da FIRM e doas seus projetos.  

 

De salientar que esta campanha é promovida por todos os restaurantes McDonald’s (quer de 

franquiados quer aqueles que pertencem à companhia) e que contribuem com 0,25€ de cada 

McMenu vendido durante três dias.  

 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

11 – Quais são os maiores desafios da FIRM? 

 

 Expandir a sua atividade, quer fortalecendo os programas existentes, quer, se possível, 

criando novos programas. 

 

 Reforçar a sua organização, mediante o desenvolvimento pessoal e formação dos seus 

colaboradores, e garantir a sustentabilidade financeira da Fundação. 

 

 Mobilizar apoios que compreendam o valor dos programas da Fundação Infantil Ronald 

McDonald, permitindo apoiar mais crianças e famílias em todo o país. 

 

João Sá Nogueira (Diretor Executivo e Administrador, FIRM) 

 

 

Porto Salvo, 20 de Maio de 2014. 
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Anexo 2 – Folheto McDonald´s FIRM 
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Anexo 3 - Questionário 

 
Perceção dos consumidores acerca 

da responsabilidade social, o caso FIRM. 
 

 

 

O meu nome é Maria João e desenvolvi este questionário no âmbito do mestrado em Gestão 

de Serviços da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

A sua participação é muito importante. 

Este questionário é anónimo, tem 26 perguntas simples, de resposta rápida, e demora cerca de 

10 minutos a responder. 

Na primeira parte pretende-se perceber qual o conhecimento geral da população em relação à 

responsabilidade social das empresas. Pretende-se também, numa segunda parte, estudar o 

caso de uma iniciativa da McDonald´s em Portugal e, na terceira e última parte, obter dados 

demográficos que permitam um estudo mais pormenorizado. 

Muito obrigada. 

Maria João Marques (mariajoao.smarques@gmail.com) 

 

Perceção dos consumidores acerca da 
responsabilidade social empresarial. 

Esta secção é constituída por 8 perguntas de resposta fechada e 1 de resposta aberta. 
Obrigada pela participação. 

  
1 - Conhece ou já alguma vez ouviu falar em responsabilidade social empresarial? * 
Selecione uma das opções abaixo. 

Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 

2 - Das frases que se seguem, qual lhe parece ser a relação de cada uma com o conceito 
de responsabilidade social: * 
Classifique de (1 = nada relacionado) a (5 = muito relacionado). 

Marcar apenas uma oval por linha. 

As empresas devem incluir nas suas operações a preocupação com o 
ambiente e natureza. 

1 2 3 4 5 

As empresas devem operar de modo a preservar o seu crescimento, 
lucros e contribuir para o desenvolvimento económico. 
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As empresas devem considerar os interesses e bem-estar de todos os 
envolvidos no negócio (por ex: trabalhadores, fornecedores, distribuidores, 

consumidores, etc.) 

     

 As empresas devem agir voluntariamente de acordo com valores 
morais e éticos. 

     

As empresas devem contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
em que estão inseridas e da sociedade. 

     

A única responsabilidade das empresas é gerar lucro através de um 
produto ou serviço que cumpra o mínimo exigido pela lei. 

     

 As empresas devem cumprir e promover o desenvolvimento das 
normas legais e fiscais dos locais onde operam. 

     

 
 
 
(Nova Página) 

 
Definição de responsabilidade social empresarial: 
 
Este conceito está relacionado com a responsabilização da empresa pelo seu impacto na 
sociedade. Deve ser um compromisso voluntário, de longo prazo, que inclua preocupações 
económicas, legais, éticas, sociais e ambientais. 
 
 
3 - As seguintes frases estão relacionadas com as responsabilidades das empresas. * 
Classifique as afirmações de (1 = discordo totalmente) a (7 = concordo totalmente). 

Marcar apenas uma oval por linha. 

As empresas devem sempre tentar ter o maior lucro possível. 1 2 3 4 5 6 7 

As empresas devem ter um papel na sociedade que vá para além 
da geração de lucro. 

       

As empresas não devem ignorar a lei mesmo que isso ajude a 
melhorar a sua performance. 

       

As empresas devem ser éticas mesmo que isso afete 
negativamente a sua performance económica. 

       

As empresas não devem ignorar os possíveis riscos que os seus 
comportamentos podem ter para o ambiente. 

       

As empresas não devem ser responsabilizadas se os seus 
parceiros tiverem comportamentos ilegais. 

       

As empresas devem respeitar os direitos dos seus trabalhadores e 
colaborar no seu desenvolvimento. 

       

As empresas devem tentar contornar as normas fiscais dos países 
onde operam se isso contribuir para o seu desenvolvimento 

económico. 

       

As empresas devem verificar e cumprir as normas dos direitos 
humanos a qualquer custo. 

       

 

 
4 - Qual o nível de importância que atribui a comprar bens/serviços que apoiem causas 
de responsabilidade social desenvolvidas por empresas. * 
Marcar apenas uma oval. 

 1 2 3 4 5  

Muito baixo      Muito alto 
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5 - Acha que as empresas devem divulgar as informações relativas às suas iniciativas de 
responsabilidade social? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

6 - Procura informação acerca da responsabilidade social das empresas? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Nunca 

 Raramente 

 Algumas vezes 

 Muitas vezes 

 Sempre 

 

7 - Diga o nome de uma empresa que reconheça como socialmente responsável. * 

 

 

8 - Qual o nível de importância que atribui às seguintes afirmações: * 
Classifique as afirmações de (1 = discordo totalmente) a (7 = concordo totalmente). 

Marcar apenas uma oval por linha. 

Eu estaria disposto a pagar mais por produtos/serviços de 
empresas socialmente responsáveis. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu tenho em consideração a reputação de uma empresa em 
relação a comportamento responsável quando compro algum 
produto/serviço. 

       

Eu evito comprar produtos/serviços de empresas que tenham 
comportamentos irresponsáveis. 

       

Eu estaria disposto a pagar mais por produtos/serviços de 
empresas que se mostrem preocupadas com o bem-estar da 
sociedade. 

       

Se o preço e qualidade de dois produtos forem iguais, eu prefiro 
comprar o de uma empresa que tenha reputação de ser 
socialmente responsável. 

       

 

 

O CASO FIRM. 

Esta secção é constituída por 14 perguntas de resposta fechada. Obrigada pela participação. 

9 - Já alguma vez consumiu produtos/serviços da McDonald´s? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 
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10 - É ou já foi funcionário da McDonald´s? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 

11 - Quem é o Ronald McDonald? * 
Marcar apenas uma oval 

 O fundador da McDonald´s 

 A mascote da McDonald´s 

 

12 - Está familiarizado com alguma iniciativa em que a McDonald´s esteja envolvida que 
pretenda melhorar situações sociais ou ambientais da sociedade? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 

13 - Qual o nível de conhecimento que tem acerca das seguintes iniciativas da 
McDonald´s: * 
Classifique as afirmações de (1 = muito baixo) a (5 = muito alto). 

Marcar apenas uma oval por linha. 

Campanha McSorriso 1 2 3 4 5 

Campanha Sexta a Trincar      

Qualidade e segurança alimentar      

Formação de colaboradores      

Código de conduta de comunicação e publicidade dirigida a crianças      

 

14 - Conhece a Fundação Infantil Ronald McDonald? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim 

 Não 

 

15 - A quem se dirige a Fundação Infantil Ronald McDonald? * 
Escolha, da lista abaixo, a opção correta. 

Marcar apenas uma oval. 

 A crianças e famílias. 

 A crianças e escolas. 

 Não sei. 

 

16 - Qual a missão da Fundação Infantil Ronald McDonald? * 
Escolha, da lista abaixo, a opção correta. 

Marcar apenas uma oval. 

 É uma instituição que educa e incentiva as crianças portuguesas a adotar uma alimentação 
saudável e variada e a praticarem exercício físico. 

 É uma instituição que apoia crianças hospitalizadas ou em tratamentos médicos longe de 
casa e as suas famílias. 
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 Não sei. 

 

17 - Quantas Casas Ronald McDonald é que a Fundação tem em Portugal? * 
Escolha, da lista abaixo, a opção correta. 

Marcar apenas uma oval. 

 1 

 2 

 Não sei. 

 

18 - Qual o custo para os beneficiários? * 
Escolha, da lista abaixo, a opção correta. 

Marcar apenas uma oval. 

 É gratuito. 

 Depende dos rendimentos. 

 Não sei. 

 

19 - Alguma vez lhe foi explicado, num restaurante McDonald´s, para que servem as 
caixas mealheiro que se encontram nos balcões? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim, um funcionário explicou-me. 

 Já perguntei mas não souberam responder. 

 Não, nunca ninguém me informou. 

 

20 - Alguma vez colocou dinheiro nas caixas mealheiro que se encontram nos balcões 
dos restaurantes McDonald´s? * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim. 

 Não, não sei o que são as caixas mealheiro. 

 Não, não sei qual o seu objetivo. 

 Não, não concordo com a sua utilização. 

 

21 - Que tipo de informação gostaria de receber acerca das iniciativas de 
responsabilidade social da McDonald's: * 
Marcar tudo o que for aplicável. 

 Campanha McSorriso e Fundação Infantil Ronald McDonald. 

 Certificação ambiental. 

 Parcerias com fornecedores nacionais. 

 Programas de desenvolvimento de colaboradores. 

 Origem e qualidade dos ingredientes e produtos. 

 Situação fiscal. 

 Direitos humanos. 

 Combate à corrupção. 
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(Nova Página Sem Título) 

22 - Tome atenção à informação que se encontra abaixo. Estaria disposto a comprar um 
produto artesanal e personalizado cujo valor revertesse para a Fundação Infantil Ronald 
McDonald? * 

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma IPSS portuguesa de reconhecida utilidade 

pública, criada no ano 2000,cuja missão é contribuir para o bem estar das crianças e famílias. 

Conta com duas Casas Ronald McDonald, uma em Lisboa, junto ao Hospital D. Estefânia, e 

uma no Porto, junto ao Hospital São João. Estas casas são "uma casa longe de casa" para as 

crianças que estão em tratamentos hospitalares e suas famílias. De acordo com a classe 

médica, o melhor para a rápida recuperação de crianças com doenças graves e prolongadas é 

o acompanhamento dos pais ou familiares próximos durante os internamentos hospitalares. A 

Fundação Infantil Ronald McDonald recebe donativos em género e em espécie da McDonald´s, 

de empresas, de particulares e dos consumidores. 

Marcar apenas uma oval. 

 Não 

 Sim, que custasse entre 0€ e 2€.  

 Sim, que custasse entre 3€ e 5€. 

 Sim, que custasse entre 6 e 10€. 

 Sim, que custasse entre 11€ e 15€. 

 Sim, que custasse entre 16€ e 20€. 

 

 

Dados do inquirido 

Esta parte é constituída por 4 perguntas de resposta fechada. Obrigada pela participação. 
 
23 - Qual o seu género: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Feminino 

 Masculino 

 

24 - Qual a sua idade: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Até 20 

 de 21 a 30  

 de 31 a 40 

 de 41 a 50 

 de 51 a 65 

 Mais de 65 
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25 - Qual a sua escolaridade: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Ensino básico. 

 Ensino secundário. 

 Ensino superior. 

 

26- Tem filhos ou netos: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Sim, tenho filhos. 

 Sim, tenho filhos e netos. 

 Não. 
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Anexo 4 – Análise estatística 

Idade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ate 20 28 12,3 12,3 12,3 

De 21 a 30 123 54,2 54,2 66,5 

De 31 a 40 34 15,0 15,0 81,5 

De 41 a 50 20 8,8 8,8 90,3 

De 51 a 65 19 8,4 8,4 98,7 

Mais de 65 3 1,3 1,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Escolaridade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Básico 3 1,3 1,3 1,3 

Secundário 58 25,6 25,6 26,9 

Superior 166 73,1 73,1 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Perceção conhecimento RSE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não 46 20,3 20,3 20,3 

Sim 181 79,7 79,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento Geral RSE 

 Dimensão 
ambiental 

Dimensão 
económica 

Dimensão 
stakeholders 

Dimensão 
voluntariedade 

Dimensão 
social 

Dimensão 
Friedeman 

Dimensão 
legal 

N 
Valid 227 227 227 227 227 227 227 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,28 3,45 4,32 4,19 4,44 1,49 3,63 

Median 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 1,00 4,00 

Std. Deviation ,917 1,230 ,860 ,966 ,803 ,889 1,211 

Variance ,841 1,514 ,740 ,933 ,645 ,791 1,465 

Percentiles 

25 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 1,00 3,00 

50 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 1,00 4,00 

75 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 

 

Conhecimento geral - dimensão ambiental 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 5 2,2 2,2 2,2 

Pouco relacionado 6 2,6 2,6 4,8 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

24 10,6 10,6 15,4 

Relacionado 77 33,9 33,9 49,3 

Muito relacionado 115 50,7 50,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Conhecimento geral - dimensão económica 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 17 7,5 7,5 7,5 

Pouco relacionado 38 16,7 16,7 24,2 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

52 22,9 22,9 47,1 

Relacionado 66 29,1 29,1 76,2 

Muito relacionado 54 23,8 23,8 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento geral - dimensão stakeholders 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 2 ,9 ,9 ,9 

Pouco relacionado 7 3,1 3,1 4,0 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

26 11,5 11,5 15,4 

Relacionado 74 32,6 32,6 48,0 

Muito relacionado 118 52,0 52,0 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento geral - dimensão voluntariedade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 4 1,8 1,8 1,8 

Pouco relacionado 10 4,4 4,4 6,2 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

34 15,0 15,0 21,1 

Relacionado 70 30,8 30,8 52,0 

Muito relacionado 109 48,0 48,0 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento geral - dimensão social 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 2 ,9 ,9 ,9 

Pouco relacionado 5 2,2 2,2 3,1 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

18 7,9 7,9 11,0 

Relacionado 69 30,4 30,4 41,4 

Muito relacionado 133 58,6 58,6 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento geral - dimensão Friedman 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 157 69,2 69,2 69,2 

Pouco relacionado 46 20,3 20,3 89,4 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

10 4,4 4,4 93,8 

Relacionado 11 4,8 4,8 98,7 

Muito relacionado 3 1,3 1,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Conhecimento geral - dimensão legal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Nada relacionado 16 7,0 7,0 7,0 

Pouco relacionado 27 11,9 11,9 18,9 

Nem relacionado nem não 
relacionado 

47 20,7 20,7 39,6 

Relacionado 73 32,2 32,2 71,8 

Muito relacionado 64 28,2 28,2 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância Atribuída à RSE 

 Dim 
económica 

Dim 
filantrópica 

Dim legal Dim ética Dim 
ambiental 

Dim 
combate 

corrupção 

Dim RH Dim fiscal Dim 
direitos 

humanos 

N 

Valid 227 227 227 227 227 227 227 227 227 

Missin
g 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,17 6,25 5,71 5,73 6,07 3,56 6,59 2,01 6,26 

Median 4,00 7,00 7,00 6,00 7,00 3,00 7,00 1,00 7,00 

Std. Deviation 1,774 1,052 1,880 1,399 1,663 1,881 ,790 1,517 1,056 

Variance 3,149 1,107 3,535 1,958 2,765 3,539 ,623 2,301 1,116 

Percentiles 

25 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 2,00 6,00 1,00 6,00 

50 4,00 7,00 7,00 6,00 7,00 3,00 7,00 1,00 7,00 

75 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 2,00 7,00 

 

 

Importância atribuída - dim económica 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 22 9,7 9,7 9,7 

Discordo 27 11,9 11,9 21,6 

Tendo a discordar 27 11,9 11,9 33,5 

Não concordo nem discordo 41 18,1 18,1 51,5 

Tendo a concordar 60 26,4 26,4 78,0 

Concordo 25 11,0 11,0 89,0 

Concordo totalmente 25 11,0 11,0 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída - dim filantrópica 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo 2 ,9 ,9 ,9 

Tendo a discordar 4 1,8 1,8 2,6 

Não concordo nem discordo 13 5,7 5,7 8,4 

Tendo a concordar 21 9,3 9,3 17,6 

Concordo 64 28,2 28,2 45,8 

Concordo totalmente 123 54,2 54,2 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Importância atribuída dim legal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 17 7,5 7,5 7,5 

Discordo 9 4,0 4,0 11,5 

Tendo a discordar 6 2,6 2,6 14,1 

Não concordo nem discordo 13 5,7 5,7 19,8 

Tendo a concordar 22 9,7 9,7 29,5 

Concordo 39 17,2 17,2 46,7 

Concordo totalmente 121 53,3 53,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída dim ética 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 2 ,9 ,9 ,9 

Discordo 5 2,2 2,2 3,1 

Tendo a discordar 11 4,8 4,8 7,9 

Não concordo nem discordo 27 11,9 11,9 19,8 

Tendo a concordar 33 14,5 14,5 34,4 

Concordo 60 26,4 26,4 60,8 

Concordo totalmente 89 39,2 39,2 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída dim ambiental 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 14 6,2 6,2 6,2 

Discordo 5 2,2 2,2 8,4 

Tendo a discordar 2 ,9 ,9 9,3 

Não concordo nem discordo 8 3,5 3,5 12,8 

Tendo a concordar 9 4,0 4,0 16,7 

Concordo 52 22,9 22,9 39,6 

Concordo totalmente 137 60,4 60,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída dim combate corrupção 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 36 15,9 15,9 15,9 

Discordo 42 18,5 18,5 34,4 

Tendo a discordar 46 20,3 20,3 54,6 

Não concordo nem discordo 28 12,3 12,3 67,0 

Tendo a concordar 30 13,2 13,2 80,2 

Concordo 26 11,5 11,5 91,6 

Concordo totalmente 19 8,4 8,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Importância atribuída dim RH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tendo a discordar 2 ,9 ,9 ,9 

Não concordo nem discordo 6 2,6 2,6 3,5 

Tendo a concordar 13 5,7 5,7 9,3 

Concordo 41 18,1 18,1 27,3 

Concordo totalmente 165 72,7 72,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída dim fiscal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo totalmente 128 56,4 56,4 56,4 

Discordo 44 19,4 19,4 75,8 

Tendo a discordar 18 7,9 7,9 83,7 

Não concordo nem discordo 15 6,6 6,6 90,3 

Tendo a concordar 8 3,5 3,5 93,8 

Concordo 12 5,3 5,3 99,1 

Concordo totalmente 2 ,9 ,9 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Importância atribuída dim direitos humanos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Discordo 1 ,4 ,4 ,4 

Tendo a discordar 4 1,8 1,8 2,2 

Não concordo nem discordo 13 5,7 5,7 7,9 

Tendo a concordar 31 13,7 13,7 21,6 

Concordo 45 19,8 19,8 41,4 

Concordo totalmente 133 58,6 58,6 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

 

Importância percecionada pelo consumidor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Muito baixo 3 1,3 1,3 1,3 

Baixo 4 1,8 1,8 3,1 

Nem alto nem baixo 36 15,9 15,9 18,9 

Alto 108 47,6 47,6 66,5 

Muito alto 76 33,5 33,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

 

Divulgação de informação RSE * procura de informação RSE Crosstabulation 

 Procura de informação RSE Total 

Nunca Raramente Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

Divulgação 
de 
informação 
RSE 

Não 
Count 4 6 4 0 0 14 

% of Total 1,8% 2,6% 1,8% 0,0% 0,0% 6,2% 

Sim 
Count 31 67 81 31 3 213 

% of Total 13,7% 29,5% 35,7% 13,7% 1,3% 93,8% 

Total 
Count 35 73 85 31 3 227 

% of Total 15,4% 32,2% 37,4% 13,7% 1,3% 100,0% 



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

94 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

  

 Divulgação de informação RSE 

NÃO SIM 

Importância percecionada pelo consumidor Importância percecionada pelo consumidor 

Muito 
baixo 

Baixo Nem alto 
nem 
baixo 

Alto Muito 
alto 

Muito 
baixo 

Baixo Nem alto 
nem baixo 

Alto Muito 
alto 

Procura 
de 
informaçã
o RSE 

Nunca 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 3,5% 4,8% 4,4% 

raramente 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 7,0% 16,7% 4,8% 

Algumas 
vezes 

0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,9% 0,0% 0,9% 3,5% 19,4% 11,9% 

Muitas 
vezes 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 8,8% 

Sempre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

 

RSE - empresas nomeadas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

. 37 16,0 16,0 16,0 

sonae 22 9,5 9,5 25,5 

delta cafés 16 6,9 6,9 32,5 

edp 16 6,9 6,9 39,4 

mc donalds 14 6,1 6,1 45,5 

body shop 6 2,6 2,6 48,1 

ikea 6 2,6 2,6 50,6 

coca cola 5 2,2 2,2 52,8 

google 5 2,2 2,2 55,0 

pingo doce 5 2,2 2,2 57,1 

nestle 4 1,7 1,7 58,9 

Amorim 3 1,3 1,3 60,2 

lidl 3 1,3 1,3 61,5 

lipor 3 1,3 1,3 62,8 

microsoft 3 1,3 1,3 64,1 

portugal telecom 3 1,3 1,3 65,4 

autoeuropa 2 ,9 ,9 66,2 

bes 2 ,9 ,9 67,1 

bial 2 ,9 ,9 68,0 

cgd 2 ,9 ,9 68,8 

continental mabor 2 ,9 ,9 69,7 

efacec 2 ,9 ,9 70,6 

Galp 2 ,9 ,9 71,4 

impresa 2 ,9 ,9 72,3 

montepio 2 ,9 ,9 73,2 

natura 2 ,9 ,9 74,0 

santander totta 2 ,9 ,9 74,9 

aguas do porto 1 ,4 ,4 75,3 

alert 1 ,4 ,4 75,8 

allianz 1 ,4 ,4 76,2 

amorim 1 ,4 ,4 76,6 

anap 1 ,4 ,4 77,1 

anoptica 1 ,4 ,4 77,5 

auchan 1 ,4 ,4 77,9 

axa 1 ,4 ,4 78,4 

bastos viegas 1 ,4 ,4 78,8 

c&a 1 ,4 ,4 79,2 

carvema 1 ,4 ,4 79,7 

casa da musica 1 ,4 ,4 80,1 

colep 1 ,4 ,4 80,5 
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compal 1 ,4 ,4 81,0 

continente 1 ,4 ,4 81,4 

ctt 1 ,4 ,4 81,8 

danone 1 ,4 ,4 82,3 

delloite 1 ,4 ,4 82,7 

ecco 1 ,4 ,4 83,1 

el corte ingles 1 ,4 ,4 83,5 

embraer 1 ,4 ,4 84,0 

f3m 1 ,4 ,4 84,4 

general eletric 1 ,4 ,4 84,8 

iperforma 1 ,4 ,4 85,3 

kpmg 1 ,4 ,4 85,7 

logoplaste 1 ,4 ,4 86,1 

luisaves 1 ,4 ,4 86,6 

lush 1 ,4 ,4 87,0 

maganha 1 ,4 ,4 87,4 

monsoon 1 ,4 ,4 87,9 

nike 1 ,4 ,4 88,3 

oriflame 1 ,4 ,4 88,7 

p&g 1 ,4 ,4 89,2 

paul reinhart 1 ,4 ,4 89,6 

porto paralelo 1 ,4 ,4 90,0 

portucel 1 ,4 ,4 90,5 

pt 1 ,4 ,4 90,9 

radio 1 ,4 ,4 91,3 

ricoh 1 ,4 ,4 91,8 

rtp 1 ,4 ,4 92,2 

sic 1 ,4 ,4 92,6 

sicasal 1 ,4 ,4 93,1 

sociedade ponto verde 1 ,4 ,4 93,5 

sogrape 1 ,4 ,4 93,9 

staples 1 ,4 ,4 94,4 

starbucks 1 ,4 ,4 94,8 

super bock 1 ,4 ,4 95,2 

swatch 1 ,4 ,4 95,7 

tetra pack 1 ,4 ,4 96,1 

toyota 1 ,4 ,4 96,5 

triforms 1 ,4 ,4 97,0 

unibanco 1 ,4 ,4 97,4 

unicer 1 ,4 ,4 97,8 

unilever 1 ,4 ,4 98,3 

vitalis 1 ,4 ,4 98,7 

vodafone 1 ,4 ,4 99,1 

xerox 1 ,4 ,4 99,6 

zara 1 ,4 ,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

 

Empresas nomeadas * conhece FIRM Crosstabulation 

 Conhece FIRM Total 

Não Sim 

 mc donalds 
Count 6 8 14 

% of Total 2,6% 3,5% 6,2% 
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Empresas nomeadas * destinatários FIRM Crosstabulation 

 Destinatários FIRM Total 

Não sabe Crianças e escolas Crianças e famílias 

 mc donalds 
Count 4 3 7 14 

% of Total 1,8% 1,3% 3,1% 6,2% 
 

 
Empresas nomeadas * missão FIRM Crosstabulation 

 missão FIRM Total 

Não sabe Missão falsa Missão verdadeira 

 mc donalds 
Count 5 2 7 14 

% of Total 2,2% 0,9% 3,1% 6,2% 
 

Empresas nomeadas * casas FIRM Crosstabulation 

 Casas FIRM Total 

Não sabe Uma casa Duas casas 

 mc donalds 
Count 10 1 3 14 

% of Total 4,4% 0,4% 1,3% 6,2% 
 

Empresas nomeadas * custo beneficiários FIRM Crosstabulation 

 Custo beneficiários FIRM Total 

Não sabe Depende dos 
rendimentos 

Gratuito 

 mc donalds 
Count 9 2 3 14 

% of Total 4,0% 0,9% 1,3% 6,2% 

 

Apoio Explícito 

 Pagar mais Reputação Irresponsável Pagar mais2 Preço qualidade 

escolha rse 

Discordo totalmente 4,4% 3,5% 3,1% 4,0% 0,9% 

Discordo 5,7% 6,6% 8,8% 3,5% 0,9% 

Tendo a discordar 9,7% 11,5% 12,8% 7,5% 1,8% 

Não concordo nem 

discordo 
23,8% 17,6% 13,2% 18,5% 5,3% 

Tendo a concordar 28,6% 26,4% 15,9% 30,0% 7,0% 

Concordo 19,8% 19,4% 23,3% 20,3% 14,1% 

Concordo totalmente 7,9% 15,0% 22,9% 16,3% 70,0% 

 

 

Já consumiu produtos McDonald´s 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não 6 2,6 2,6 2,6 

Sim 221 97,4 97,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Funcionário McDonald’s 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não 224 98,7 98,7 98,7 

Sim 3 1,3 1,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Quem é Ronald Mcdonald 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Fundador 83 36,6 36,6 36,6 

Mascote 144 63,4 63,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento geral iniciativas rse 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não 78 34,4 34,4 34,4 

Sim 149 65,6 65,6 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento específico iniciativas RSE McDonald´s 

 McSorriso Sexta a trincar Qualidade e 
segurança 

Formação RH EUpledge 

N 
Valid 227 227 227 227 227 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,30 1,54 2,92 2,41 2,13 
Median 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 
Std. Deviation 1,385 1,036 1,375 1,322 1,247 

 

Conhecimento específico McSorriso 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

muito baixo 102 44,9 44,9 44,9 

baixo 29 12,8 12,8 57,7 

nem alto nem baixo 41 18,1 18,1 75,8 

alto 37 16,3 16,3 92,1 

muito alto 18 7,9 7,9 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento específico sexta a trincar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

muito baixo 168 74,0 74,0 74,0 

baixo 21 9,3 9,3 83,3 

nem alto nem baixo 18 7,9 7,9 91,2 

alto 15 6,6 6,6 97,8 

muito alto 5 2,2 2,2 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento específico qualidade e segurança 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

muito baixo 53 23,3 23,3 23,3 

baixo 37 16,3 16,3 39,6 

nem alto nem baixo 41 18,1 18,1 57,7 

alto 68 30,0 30,0 87,7 

muito alto 28 12,3 12,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  
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Conhecimento específico formação RH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

muito baixo 83 36,6 36,6 36,6 

baixo 43 18,9 18,9 55,5 

nem alto nem baixo 40 17,6 17,6 73,1 

alto 48 21,1 21,1 94,3 

muito alto 13 5,7 5,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento específico EUpledge 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

muito baixo 102 44,9 44,9 44,9 

baixo 46 20,3 20,3 65,2 

nem alto nem baixo 36 15,9 15,9 81,1 

alto 34 15,0 15,0 96,0 

muito alto 9 4,0 4,0 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Conhecimento FIRM 

 Subtable N % 

conhece FIRM 
Não 31,7% 

sim 68,3% 

destinatários FIRM 

Não sabe 23,8% 

crianças e escolas 13,7% 

crianças e famílias 62,6% 

missão FIRM 

Não sabe 28,6% 

missão falsa 7,0% 

missão verdadeira 64,3% 

casas FIRM 

Não sabe 61,7% 

uma casa 8,8% 

duas casas 29,5% 

custo beneficiários FIRM 

Não sabe 60,4% 

depende dos rendimentos 5,7% 

gratuito 33,9% 

 

Conhecimento percecionado FIRM VS conhecimento específico FIRM 

 Conhece FIRM 

Não sim 

Subtable N % Subtable N % 

Conhece FIRM 
Não 31,7% 0,0% 

Sim 0,0% 68,3% 

Destinatários FIRM 

Não sabe 19,4% 4,4% 

Crianças e escolas 3,5% 10,1% 

Crianças e famílias 8,8% 53,7% 

Missão FIRM 

Não sabe 21,6% 7,0% 

Missão falsa 3,1% 4,0% 

Missão verdadeira 7,0% 57,3% 

Casas FIRM 

Não sabe 29,1% 32,6% 

Uma casa 0,4% 8,4% 

Duas casas 2,2% 27,3% 

Custo beneficiários FIRM 

Não sabe 26,4% 33,9% 

Depende dos rendimentos 2,2% 3,5% 

Gratuito 3,1% 30,8% 



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

99 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

 

 

Caixas-mealheiro 

 Count Subtable N % 

Conhecimento caixas mealheiro 

Não, ninguém informou 192 84,6% 

Perguntou mas Não souberam 

explicar 
1 0,4% 

Sim, explicaram 34 15,0% 

Participação caixas mealheiro 

Não, Não concorda 22 9,7% 

Não, Não conhece objetivo 87 38,3% 

Não, Não sabe o que são 33 14,5% 

Sim 85 37,4% 

 

Interesse na informação - Campanha McSorriso e FIRM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Escolha 133 58,6 58,6 58,6 

Não escolha 94 41,4 41,4 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Interesse na informação - Certificação ambiental 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não escolha 122 53,7 53,7 53,7 

Escolha 105 46,3 46,3 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Interesse na informação - Parcerias com fornecedores nacionais 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não escolha 117 51,5 51,5 51,5 

Escolha 110 48,5 48,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Interesse na informação - Programas desenvolvimento de colaboradores 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não escolha 180 79,3 79,3 79,3 

Escolha 47 20,7 20,7 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Interesse na informação - Origem e qualidade dos ingredientes e produtos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Escolha 135 59,5 59,5 59,5 

Não escolha 92 40,5 40,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

 
Interesse na informação - Situação fiscal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não escolha 194 85,5 85,5 85,5 

Escolha 33 14,5 14,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0  



Dissertação de Mestrado em Gestão de Serviços 

100 
Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

 

Interesse na informação - Direitos humanos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Escolha 120 52,9 52,9 52,9 

Não escolha 107 47,1 47,1 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

Interesse na informação - Combate à corrupção 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Não escolha 160 70,5 70,5 70,5 

Escolha 67 29,5 29,5 100,0 

Total 227 100,0 100,0  

 

  

 Importância percecionada pelo consumidor 

Muito baixo Baixo Nem alto nem 

baixo 

Alto Muito alto 

Apoio FIRM 

compra brinde 

Não 0,9% 0,4% 3,1% 2,6% 3,5% 

ate 2€ 0,4% 0,9% 7,9% 19,4% 11,0% 

entre 3 e 5€ 0,0% 0,4% 3,1% 16,7% 12,8% 

entre 6 e 10€ 0,0% 0,0% 1,3% 6,6% 4,4% 

entre 11 e 15€ 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 

entre 16 e 20€ 0,0% 0,0% 0,4% 1,3% 1,3% 
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