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RESUMO 

 

 

Silva, D.J.C. (2019). A cultura e seus valores, uma investigação sobre o impacto da cultura 

organizacional no desempenho financeiro das empresas. (Tese de Doutorado, Universidade de 

São Paulo, São Paulo) 

Por muito tempo as culturas das organizações foram negligenciadas como potenciais 
determinantes do desempenho das empresas. Porém, uma literatura recente, em rápido 
desenvolvimento, sugere que os valores podem ter efeito reais importantes.Um bom exemplo 
disso é o trabalho de Guiso, Sapienza & Zingales (2015), que evidenciou que certas culturas 
podem se associar a desempenhos superiores e também servir como mecanismo de governança 
corporativa, mais eficaz que os tradicionais. Apesar disso, em finanças e contabilidade ainda se 
encontram poucos estudos, talvez em função da dificuldade de mensuração dos fenômenos 
envolvidos (Liu, 2016) e da escassez de dados internos das empresas que são vitais para a 
elaboração desse tipo de pesquisa. Sendo assim, este estudo procura suprir esta lacuna. 
Utilizando-se de dados da pesquisa MEPT (Melhores Empresas para se. Trabalhar no Brasil) 
da PROGEPE-FIA, faz-se o cruzamento com dados financeiros de diversas bases nacionais e 
internacionais e com dados referentes às ações trabalhistas daquelas empresas participantes da 
survey. Dessa forma são propostas medidas de mensuração de cultura, entre elas, três inéditas: 
as integridades institucional e plena e a JRT (Judicialização da relação trabalhista), além da 
integridade gerencial, altruísmo e clareza das informações. Sobre a JRT, trata-se de uma proxy 
que procura capturar a existência de uma possível cultura nas organizações de solucionar seus 
conflitos pela via judicial. Propõe-se proxies para as políticas, práticas e características das 
empresas, as quais podem ser associadas às culturas. Para além disso, é testado o efeito 
moderador que determinadas características das empresas e dos empregados pode exercer na 
relação entre a cultura e seu desempenho. Os resultados sugerem que certos elementos da 
cultura organizacional podem ser mais importantes que outros quando associados ao 
desempenho das firmas. Observa-se também que a JRT se associa negativamente à performance 
das entidades. Apura-se que existe associação positiva entre as políticas, práticas e 
características das organizações e suas culturas. Entretanto, características dos respondentes e 
das próprias empresas podem reduzir o efeito marginal das associações entre as culturas e os 
indicadores de performance das entidades. Diferente do esperado nenhuma das proxies da 
cultura estudadas se mostrou capaz de minimizar os efeitos nocivos da JRT. No entanto a 
política de integrar o empregado às culturas da empresa se mostra como um possível 
mecanismo, capaz de mitigar os efeitos daquela cultura de judicialização das relações 
empregador /empregado. É como contribui a presente tese, para a literatura de finanças e 
contabilidade.  

 

Palavras-chave:  Cultura Organizacional; Finanças; Desempenho das firmas.  

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Silva, D.J.C. (2019). A cultura e seus valores, uma investigação sobre o impacto da cultura 

organizacional no desempenho financeiro das empresas. (Tese de Doutorado, Universidade de 

São Paulo, São Paulo) 

For a long time the cultures of organizations have been neglected as potential determinants of 
corporate performance. However, a recent, rapidly developing literature suggests that values 
can have real effect. A good example of this is the work of Guiso, Sapienza & Zingales (2015), 
which has shown that certain cultures can be associated with superior performance and also 
serve as a mechanism of corporate governance, more effective than traditional ones. Despite 
this, there are still few studies in finance and accounting, perhaps due to the difficulty of 
measuring the phenomena involved (Liu, 2016) and the scarcity of internal data of companies 
that are vital for the elaboration of this type of research. Therefore, this study seeks to fill this 
gap. Using data from PROGEPE-FIA's MEPT (Best Companies to Work for in Brazil) survey, 
it is cross-referenced with financial data from various national and international databases and 
with data referring to the labor actions of those companies participating in the survey. In this 
way, measures of culture measurement are proposed, among them, three unprecedented ones: 
the institutional and full integrity and the JRT (Judicialization of the labor relation), besides the 
managerial integrity, altruism and clarity of the information. About JRT, it is a proxy that seeks 
to capture the existence of a possible culture in organizations to solve their conflicts through 
the judicial process. It proposes proxies for the policies, practices and characteristics of the 
companies, which can be associated to the cultures. In addition, the moderating effect that 
certain characteristics of companies and employees can exert on the relationship between 
culture and its performance is tested. The results suggest that certain elements of organizational 
culture may be more important than others when associated with firm performance. It is also 
observed that the JRT is negatively associated with the entities performance. It is found that 
there is a positive association between the policies, practices and characteristics of 
organizations and their cultures. However, characteristics of the respondents and the companies 
themselves can reduce the marginal effect of the associations between the cultures and the 
performance indicators of the entities. Other than expected, none of the culture proxies studied 
were able to minimize the deleterious effects of JRT. However, the policy of integrating the 
employee into the company's cultures is shown as a possible mechanism, capable of mitigating 
the effects of that culture of judicialization of employer / employee relationships. This is how 
the present thesis contributes to the literature on finance and accounting.Key words: 
Organizational culture; Finance; Performance of firms. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.Contexto e pesquisas anteriores  
 

O presente estudo vai ao encontro de uma atual e crescente literatura de finanças que 

estuda a influência da cultura da empresa no comportamento corporativo.  

Deve-se registrar que até pouco tempo os economistas, em especial, relutavam em 

confiar na cultura como um possível determinante dos fenômenos econômicos. E aquele 

sentimento poderia ser atribuído, em boa parte, à própria noção de cultura que sendo tão ampla 

e, ao mesmo tempo, onipresente (e vaga) tornaria mais difícil a formulação de hipóteses 

testáveis e refutáveis. No entanto, nos últimos anos, melhores técnicas e mais dados tornaram 

possível identificar diferenças sistemáticas nas preferências e crenças das pessoas e relacioná-

las a várias medidas de legado cultural (Guiso, Sapienza & Zingales, 2006) 

Essa nova tendência vai ao encontro do que é preconizado pelos estudiosos das teorias 

organizacionais, os quais sugerem que a cultura da firma pode influenciar tanto a 

implementação de estratégias como até mesmo sua performance exercendo influência sobre os 

relatórios financeiros (Barney (1986) e (Weigelt e Camerer 1988).  

Porém, como é natural na discussão acadêmica, alguns autores divergem quanto à 

relevância do papel da cultura nas modernas sociedades argumentando, inclusive, que o sucesso 

econômico das nações não é capitaneado pela cultura ou sistemas de valores, mas sim por 

instituições e políticas inclusivas (Acemoglu et al. 2001) ou por instituições jurídicas eficazes 

(La Porta et al. 1998). 

No entanto, evidências mostram que a cultura ainda desempenha um papel direto mesmo 

em sociedades caracterizadas por instituições formais sofisticadas como visto no estudo de 

Guiso, Sapienza e Zingales (2004), realizado na Itália, que mostra como normas sociais 

cooperativas afetam o uso e a disponibilidade de contratos financeiros naquele país.  

Àquele achado, soma-se um corpo consistente de pesquisas que revelam que normas e 

crenças culturais afetam o comportamento econômico, o que associado com provas que 

documentam o efeito duradouro das normas sociais acabam por sugerir que a cultura 

desempenha um papel na explicação de diferenças persistentes no sucesso econômico ou 

fracasso das nações (Nunn e Wantchekon 2011; Voigtländer e Voth 2012; Grosjean 2011; 

Alesina, Giuliano e Nunn 2013; Guiso, Sapienza e Zingales 2008). 
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Neste sentido, significativa parte da literatura sobre a cultura da organização e 

desempenho sugere que a cultura pode ter um valor econômico positivo significativo para uma 

empresa (Guiso, Sapienza & Zingales 2015), uma vez que certas culturas organizacionais, 

aparentemente, permitem às empresas fazer coisas para funcionários, clientes, fornecedores 

entre outros de uma maneira tão singular que dificilmente seriam tão bem-feitas ou replicadas 

por entidades sem aquelas culturas (Barney, 1986).  

Entretanto, embora já há algum tempo se reconheça a importância da cultura 

organizacional, associando sua força ao sucesso das empresas (Gordon & DiTomaso,1992), 

considerando-a chave para a excelência organizacional (Schein, 1984), as pesquisas em 

finanças sobre o tema têm avançado timidamente, em boa parte, devido à dificuldade de 

mensuração (Liu, 2016), resultando em poucos trabalhos empíricos sobre o tema (Gordon & 

DiTomaso,1992). 

Além daquela limitação, também se pode pensar em outro empecilho que é o acesso às 

informações internas das empresas, que possam servir de instrumento para análises e 

inferências. Uma boa parte dos trabalhos acaba chegando a conclusões sem “ouvir” de forma 

direta os empregados, atores importantíssimos quando se trata de falar de cultura da empresa. 

Aparentemente, o melhor caminho a se seguir para estudar cultura de uma organização 

é combinar entrevistas, observações e investigações de forma conjunta, onde membros 

selecionados da organização sejam levados a trabalhar em conjunto com um observador externo 

e assim, conseguir decifrar as crenças inconscientes que são postas como a essência da cultura 

(Schein, 1984). 

Porém é digno de registro o esforço de pesquisadores que mais recentemente, contando 

principalmente com o uso da criatividade, atingiram alguns avanços consideráveis na criação 

de métricas e na análise dos reflexos da cultura no comportamento das firmas. Como exemplo, 

pode-se mencionar: Gordon & DiTomaso (1992) que, ao investigar 11 seguradoras dos EUA, 

verificaram que as relações de força da cultura de dois valores culturais relacionados com 

adaptabilidade ou estabilidade, estariam associados um melhor desempenho no crescimento de 

ativos e prêmios nos dois a três anos subsequentes. 

Os resultados daqueles pesquisadores fizeram coro às descobertas de Denison (1990) de 

que a força da cultura poderia ser preditiva do desempenho de curto prazo. 

Dentro de uma pesquisa de caráter exploratório, realizada com cinco empresas 

francesas, Calori & Sarnin (1991), embora tenham encontrado relações entre: lucratividade e 
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atributos culturais da empresa, pouco significativas, em relação à intensidade cultural, a 

homogeneidade e outros atributos culturais pareciam estar relacionados ao crescimento das 

empresas. 

Já Xenikou & Simosi (2006), num estudo com cerca de 300 funcionários de uma grande 

organização financeira na Grécia, encontraram indícios de que a cultura organizacional pode 

atuar como mediadora no efeito da liderança transformacional no desempenho da unidade de 

negócios. 

Hilary e Hui (2009); Grullon, Kanatas e Weston, (2010); McGuire, Omer e Sharp, 

(2012) usaram aspectos da cultura local, em especial a religiosidade, como métrica da cultura 

que influenciaria de forma importante a sede das empresas, e, consequentemente, as 

organizações como um todo.  

Por outro lado, Liu (2016) usando outra proxy regional para a cultura, baseada na 

ancestralidade concluiu que as empresas localizadas em condados com normas éticas mais 

fortes, tal como são capturadas por sua ascendência, provavelmente terão menores acréscimos 

discricionários e uma menor propensão para se envolver em insider trading. 

Destaque-se também o estudo de Ahern, Daminelli e Fracassi (2015), os quais usando 

dimensões da cultura nacional observaram que a distância cultural afeta o retorno do anúncio 

associado a fusões transfronteiriças, o que parece alinhar com a teoria da distância psicológica 

(Magee e Smith 2013 e Lill, 2016). 

Com uma abordagem mais voltada à relação entre cultura organizacional e excelência 

empresarial, tendo a tecnologia da informação como moderadora, e se utilizando de um 

questionário de pesquisa distribuído para gerentes de nível médio vencedores de um prêmio de 

excelência empresarial realizado nos Emirados Árabes Unidos, Kassem, Ajmal & Khan (2017) 

encontraram uma relação positiva entre os componentes da cultura organizacional e a 

excelência empresarial em geral.  

Em uma pesquisa junto a empresas de serviços, localizadas em Hong Kong, Sin & Tse 

(2000) reportaram resultados que mostravam que os valores culturais organizacionais afetam 

direta e indiretamente o desempenho da empresa através de seu impacto na eficácia do 

marketing estratégico. 

Noutro estudo, que observou que a gestão do conhecimento medeia positivamente as 

relações entre cultura organizacional e desempenho no trabalho e entre clima organizacional e 
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desempenho no trabalho, Kasemsap (2017) concluiu que a cultura organizacional está 

positivamente relacionada ao clima organizacional. 

Por sua vez Ogbonna & Harris (2000), examinaram os elos de ligação entre liderança, 

desempenho, cultura e desempenho e apresentaram evidências que sugerem que a relação entre 

estilo de liderança e desempenho é mediada pela forma de cultura organizacional presente na 

entidade. 

Também deve ser citado o trabalho de Belak, (2016), defensor de que o comportamento 

de uma empresa (incluindo o comportamento ético) depende fortemente da cultura, valores e 

crenças da organização, o qual encontrou em sua investigação diferenças nos tipos e pontos 

fortes das culturas organizacionais de empresas e mostrou sua dependência dos estágios do ciclo 

de vida das mesmas. 

Outra referência importante, a pesquisa de Guiso, Sapienza & Zingales (2015) estudou 

valores de organizações e percepções dos seus empregados encontrando indícios robustos de 

que uma cultura de integridade pode ser responsável, inclusive, por desempenhos financeiros 

superiores além de produzir efeitos mais impactantes do que os tradicionais mecanismos de 

governança corporativa.  

Noutra direção Bereskin et al (2013) se valeram da filantropia, uma medida específica 

da cultura pró-social, também utilizada por Liu (2016), para encontrar evidências de que 

iniciativas dessa natureza podem contribuir para a criação de uma cultura ética que pode ser um 

instrumento importante e viável na mitigação da má conduta corporativa. No entanto, aqueles 

autores reconhecem e ressaltam a dificuldade, além do desafio, de desenvolver uma medida 

empírica de cultura corporativa e ética. 

Alguns críticos enxergam no trabalho de Bereskin et al (2013) um problema de agência, 

uma vez que ações pró-sociais, no caso a filantropia, poderiam manifestar preferências 

particulares dos CEO´s ou diretores das empresas.  

Porém, Campbell, Gulas e Gruca (1999) minimizam aquela questão e são apoiados por 

Brown e Ferris (2004), os quais preferem enfatizar a compaixão e compromisso com o próximo 

nessas ações, independente da genuinidade do altruísmo, acrescentando que se nesse caso, a 

filantropia das empresas representa os custos de agência, ela também acaba por captar um ética 

pró-social, o que seria um facilitador da instalação de uma cultura dentro da empresa que atrairia 

e manteria os colaboradores pró-sociais e éticos valorizando fortemente a reputação da empresa. 
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Dessa forma, pode-se ter nas ações pró-sociais um importante mecanismo de 

governança interna no combate à má conduta (Liu, 2016). 

A questão realçada nos parágrafos anteriores objetiva evidenciar como pode ser 

acalorado e amplo o debate que envolve a cultura das firmas e suas possíveis aplicações, seja 

como um instrumento mitigador da má conduta, ou como um “molho secreto” responsável por 

um desempenho diferenciado como dito por Greg Smith ao renunciar à vice-presidente de 

Goldman Sachs (Guiso, Sapienza & Zingales, 2015). 

Além disso, somente com os poucos exemplos listados, percebe-se que questões ligadas 

à cultura organizacional, têm mobilizado pesquisadores dos mais diversos países revelando 

novos contextos em que as dimensões da cultura podem ter relevência.  

Dessa forma o grande motor impulsionador desta pesquisa, é a necessidade de adicionar 

à literatura da área novos conhecimentos, utilizando-se de novas métricas, novas bases e novos 

olhares. Essa abordagem fica claramente evidenciada no desenho, na modelagem e 

operacionalização desta investigação. 

. 

1.2.Desenvolvimento da tese e questão de pesquisa 
 

Mesmo que de forma indireta, os constructos teóricos: Theory of firm (Coase, 1937), 

Agency theory  Berle e Means (1932), Jensen e Meckling (1976), Cultura das empresas (Barnard 

(1938) e Selznick (1957)), teoria da agência moral (Bandura 1991), teoria da Ética empresarial 

(Solomon 1992) e o “Modelo de Virtudes Éticas Corporativas”(CEV) Kaptein (2008) figuram 

entre os referenciais importantes para os estudos ,que modernamente, abordam as relações no 

âmbito das organizações, e seus diversos stakeholders. 

De forma mais específica, seria possível mencionar como parte relevante do arcabouço 

teórico da presente tese, os trabalhos de Sorrentino e Rush,(1981), Wilson, (2012), Brief, e 

Motowidlo, (1986), O'Reilly e Chatman (1996), Bereskin et al (2013), Guiso, Sapienza & 

Zingales  (2015), Hilary e Hui (2009); Grullon, Kanatas e Weston, (2010); McGuire, Omer e 

Sharp, (2012), Erhard, Jensen e Zaffron (2009, 2016), Trevino (1986) e Schein (1984), Kaptein 

(2008) os quais além de orientar, também inspiram a condução desta investigação, que se 

propõe a estudar, sob a ótica do desempenho econômico, os antecedentes e consequentes da 

cultura organizacional se valendo fundamentalmente da percepção dos “olhos mais relevantes 

, internamente, na organização: os dos funcionários “(Guiso, Sapienza & Zingales , 2015) além 
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de uma medida proposta por este pesquisador, que como proxy, reflete a possível existência de 

uma cultura da judicialização da relação trabalhista daquelas entidades. 

Para tal fim, os dados compilados pela Fundação Instituto de Administração (FIA) em 

sua pesquisa anual referente às melhores empresas para se trabalhar no Brasil, cumprem bem 

esse objetivo, contribuindo com sua expertise de aproximadamente 20 anos pois, 

inegavelmente, a mensuração de elementos da cultura organizacional, como integridade, 

altruísmo, clareza das informações, entre outros é uma tarefa cercada de muita complexidade.  

Amparado por um acordo de confidencialidade entre este pesquisador e aquela 

fundação, são utilizadas como proxies da percepção dos empregados e a análise de práticas 

comprovadas das empresas participantes daquela survey, os dados fornecidos por dois relatórios 

que embasam e são parâmetro para o ranking de melhores empresas da FIA, o IQAT (Índice de 

Qualidade do Ambiente de Trabalho) e o IQGP – (Índice de Qualidade da Gestão de Pessoas -

30% do IFT).  

Além daqueles dados, informações trabalhistas fornecidas pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, com base na Lei nº 12.527/2011 de acesso à informação, dados contábeis e 

financeiros cedidos pela pesquisa da revista Melhores & Maiores da EXAME, Capital IQ e 

Economática, formaram o corpo do banco de dados deste estudo. 

Este modelo teórico-conceitual se aproxima do padrão dominante em pesquisas 

organizacionais: onde são encontrados fatores individuais e funcionais, fatores do ambiente de 

trabalho e das condições onde ele é desempenhado.  

Outra característica deste estudo é a presença de diferentes níveis de análise (nível I – 

empregados; nível II – empresa) onde as variáveis são mensuradas. Esta abordagem é 

fortemente mencionada na literatura internacional como fundamental para testar relações que 

ocorrem em diferentes esferas ou níveis de análise e com a utilização desse tipo de modelo se 

têm maiores possibilidades de testar hipóteses com maior poder de inferência.  

Aqui, de forma singular, busca-se capturar empiricamente os efeitos das relações entre 

algumas culturas presentes nas organizações e medidas de desempenho financeiro. Também 

são analisados fatores antecedentes: políticas,práticas e características das empresas, que se 

correlacionam com aquelas culturas, além do efeito moderador que certas variáveis exercem na 

relação entre a cultura e o desempenho.  
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São explorados dois níveis de análise a partir das informações disponibilizadas pelos 

relatórios que integram a survey da FIA: a percepção dos empregados com as variáveis criadas 

a partir do relatório IQAT e as características da empresa fornecidas pelo relatório IQGP. 

Assim, uma maneira de resumir, em forma de perguntas de pesquisa, as inquietações e 
questões surgidas na condução deste estudo, as quais também são sua motivação, seria:  

a) Como se associam indicadores de cultura organizacional e indicadores de desempenho 
financeiro das empresas? 

b) Como se associam as práticas, políticas e características de cada empresa e seus 
indicadores de cultura organizacional? 

 

1.3.Objetivos 
 

O objetivo geral desta investigação é examinar as relações entre culturas presentes nas 
entidades, não só com o seu desempenho financeiro, mas com àquelas práticas, políticas e 
características que criam e fomentam as condições necessárias para a manutenção das mesmas, 
além de verificar como algumas das características dos empregados e da própria empresa, 
acabam moderando a possível associação entre as culturas e a performance financeira. 

Partindo-se inicialmente da literatura já produzida sobre os efeitos que as diversas 
dimensões da cultura organizacional exercem na empresa, com ênfase naqueles que se ativeram 
à associação dos valores culturais ao retorno financeiro, procura-se, testando-se empiricamente, 
através da manipulação dos dados das empresas participantes da pesquisa “Melhores Empresas 
para Trabalhar” (MEPT), da Revista Você S/A / FIA, adicionar novas perspectivas no que tange 
à utilização de novas variáveis proxies para a mensuração dos antecedentes, consequentes e na 
moderação das últimas com as representações de cultura nas organizações estudadas. 

Tendo-se isso em mente, os objetivos específicos que contribuem para o alcance do 
objetivo maior deste estudo são: 

 Identificar na survey da pesquisa MEPT, aquelas questões cujas respostas dos 
empregados podem servir como proxies de valores culturais percebidos naquelas 
entidades. 

 Identificar na survey da pesquisa MEPT, aquelas informações prestadas pelas empresas 
participantes do certame, que podem servir como proxies das políticas, práticas e 
características próprias daquelas instituições. 

 Identificar na survey da pesquisa MEPT, informações que se prestam a caracterizar os 
respondentes e as firmas, a fim de obter proxies que possam ser testadas como 
moderadoras das possíveis relações entre valores culturais e o desempenho das 
organizações analisadas. 

 Testar e analisar especificamente, a partir das hipóteses formuladas, as associações 
identificadas entre: as proxies de cultura e os indicadores de desempenho 

 Testar e analisar especificamente, a partir das hipóteses formuladas, como as relações 
entre as proxies de cultura e indicadores de desempenho podem ser moderadas por 
variáveis que caracterizam os empregados e as próprias empresas. 

 Testar e analisar, a partir das hipóteses formuladas, como se dá o relacionamento entre 
as proxies dos antecedentes (práticas, políticas e características) e as de cultura 
organizacional. 
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1.4.Contribuições da pesquisa 
 

A precípua contribuição deste estudo é desenvolver e testar hipóteses que adicionam 

elementos que ajudam a clarificar, dentro ambiente organizacional, as relações envolvendo os 

antecedentes e consequentes da cultura das organizações, a partir de uma abordagem moderna 

e contemporânea, construída empiricamente no nível da empresa, privilegiando a percepção 

dos seus empregados, a fim de ajudar no enriquecimento da compreensão dos fenômenos 

econômicos. 

Os resultados desta pesquisa podem interessar e ser utilizados por gestores para construir 

o tipo de cultura organizacional que impulsionam o desempenho financeiro dentro de suas 

organizações. Empregados, acionistas e órgãos reguladores, também podem se valer dos 

achados deste estudo de acordo com suas motivações e interesses próprios. Mas não se 

limitando àquele tipo de stakeholders, espera-se que este estudo informe a pesquisadores sobre 

um novo design para estudar as complexas relações da cultura organizacional, gerenciamento 

e desempenho no trabalho, o que, em ultima análise, acaba interessando à toda a sociedade. 

São aproveitados no desenho e execução desta investigação, entre outros, constructos 

teóricos e achados como os de integridade fornecidas por Erhard et al (2007), clareza de Kaptein 

(2008), altruísmo de Rachlin (2002) e cooperação de Cordes et al (2008) 

Assim, pode-se enxergar nesta tese uma alternativa às aplicações teóricas tradicionais, 

oferecendo mais uma opção de medição em uma área que, como atestado pelos seus autores 

mais proeminentes, tem encontrado na dificuldade de mensuração um de seus maiores 

obstáculos.  

Destarte, pode-se enxergar que o presente estudo contribui também para a Contabilidade 

na medida em que se percebe uma natural aproximação entre a cultura organizacional e os 

chamados ativos intangíveis da entidade. Mencione-se que os pesquisadores Fulmer, Gerhat e 

Scott (2003) propõe em seu estudo que um relacionamento superior das empresas com os seus 

empregados pode se constituir num recurso (ativo intangível) que poderia afetar positivamente 

os seus desempenhos econômico-financeiros. 

Assim não é teratológico admitir que os valores culturais, constituem-se em recurso: (a) 

controlado pela entidade como resultado de eventos passados; e (b) do qual se espera que 

resultem benefícios econômicos futuros para a entidade, o que nas palavras do Comitê de 
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Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2011) define um Ativo e pelas suas características, um ativo 

não monetário identificável sem substância física, ou seja, um Ativo Intangível (CPC, 2010).  

Sob esse ponto de vista a adequada mensuração dos valores culturais, torna-se, 

naturalmente, a nova fronteira a ser explorada pelos pesquisadores da mais contemporânea 

contabilidade, uma ciência social que vai muito além do registro, controle, acompanhamento e 

divulgação das variações patrimoniais (Hopwood, 1987). 

A abordagem utilizada permite examinar o comportamento da cultura da empresa 

longitudinalmente e também o comparar com o de outras entidades atuantes no Brasil. Pode-se 

enxergar uma aproximação entre este trabalho e o de Guiso, Sapienza & Zingales (2015). No 

entanto esta investigação não se limitou a estudar, como aqueles autores, apenas os 

consequentes da cultura da integridade e ética dos gerentes das entidades.  

Nesta tese, são propostas e testadas empiricamente, de forma inédita, novas medidas 

proxies de cultura além das utilizadas naquela e em outras pesquisas similares, a saber: métricas 

para a cultura da integridade institucional, integridade plena. 

Pelo que se sabe, também, esta é a primeira pesquisa que relaciona uma proxy da cultura 

altruísmo e clareza das informações, com o desempenho financeiro das entidades.  

Adicionalmente, esta pesquisa fornece, de forma inédita, uma proxy da “Judicialização 

da Relação Trabalhista” (JRT) como um indicador que reflete nas firmas, a possível existência 

de uma cultura de solução judicial para as demandas e possíveis conflitos oriundos da relação 

empregador e empregado. Para além disso, até onde se sabe, este é o primeiro estudo que busca 

associações daquela proxy com o desempenho financeiro das empresas, também de forma 

inédita, verifica como as demais culturas, alvos deste estudo e as práticas, políticas e 

características das empresas se associam em relação àquela nova variável.  

Conforme já mencionado, esta pesquisa também contribui no tocante ao estudo dos 

antecedentes dos valores culturais ora analisados, buscando associações significantes entre 

algumas das práticas, políticas ou características das entidades, tendo-se encontrado como 

relevante, possuir Identidade organizacional, formalmente definida, a política de integração dos 

empregados à cultura organizacional, o tamanho e a idade das firmas. 

Por fim, pioneiramente, esta investigação testa e analisa o efeito moderador que 

variáveis como: o tempo de casa do respondente, o fato do mesmo ocupar (ou não) função de 

gerência, o tamanho e a idade da firma, exercem na associação entre as proxies de cultura e o 

desempenho financeiro. 
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Uma outra contribuição que este estudo propicia, ao estudar um período de seis anos de 

associações entre cultura e desempenho, reside em complementar os achados de Denison 

(1990), ao identificar a força da cultura como preditiva do desempenho por um prazo maior que 

o de dois a três anos. 

Em suma este estudo vai ao encontro da proposta de social innovation, que emergiu nos 

últimos anos como uma área de interesse para acadêmicos e profissionais (Nicholls et al. 2015), 

podendo ser traduzida como: "Novas formas organizacionais e institucionais, novas maneiras 

de fazer as coisas, novas práticas sociais, novos mecanismos, novas abordagens e novos 

conceitos que dão crescimento a realizações e melhorias concretas " (CRISES, 2004).  

Complementarmente, pode-se dizer que aquela abordagem atende aos reclames de 

inovação, diversificação, objetivando mitigar a estagnação na pesquisa contábil (Basu, 2012), 

(Moser, 2012), (Chapman, 2012) e (Merchant, 2010). 

 

1.5.Estrutura da tese 
 

Neste primeiro capítulo é introduzido de forma sucinta o tema do estudo através de sua 

contextualização, motivação e justificativa de pesquisa, além das contribuições esperadas para 

a literatura de finanças e contabilidade, como também a apresentação da questão de pesquisa e 

os objetivos. O segundo capítulo apresenta os fundamentos teóricos que são sustentáculos para 

embasar a abordagem metodológica e interpretar os resultados produzidos neste trabalho e ao 

final do capítulo são elaboradas as hipóteses da pesquisa. Já o terceiro capítulo apresenta e 

detalha a estratégia escolhida para a instrumentalização do estudo, ou seja, o proceder 

metodológico proposto para se atingir o objetivo da pesquisa e testar as hipóteses propostas. No 

quarto capítulo são apresentados e descritos a amostra utilizada na pesquisa e a correspondente 

análise dos resultados das regressões e, finalmente, o quinto evidencia os achados da 

investigação e as considerações finais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1.Cultura das organizações. 
 

Entre os anos 1930 e 1960, observou-se uma forte ênfase à gestão de pessoas, 

notadamente nos processos regulatórios e de seus desempenhos. Naquele ambiente, a partir de 

conhecimentos produzidos pela psicologia das organizações foi ampliada a racionalidade da 

gestão, do campo da economia e da engenharia para o campo dos conhecimentos sobre a pessoa 

(Malvezzi, 2010). Foram produzidas muitas pesquisas e elaborados conceitos sobre as 

atividades relacionadas ao emprego em suas interfaces com a seleção, integração, treinamento, 

avaliação, comunicação, trabalho em equipe, motivação e carreira (Koppes & Pickren 2007). 

A dinâmica observada na sociedade a partir da segunda grande guerra, redirecionou a 

gestão para objetos e problemas mais complexos. A literatura é pródiga em exemplos de novas 

definições como: apoio organizacional percebido (Eisenberg & Huntington, 1986); estrutura da 

organização (Payne & Pugh, 1976), grau de similaridade entre as expectativas da organização 

e as dos empregados (Glick, 1985) entre outras. 

Os estudos ligados à qualidade de vida no trabalho foram iniciados nos anos 50 e 

apresentaram diversas fases. Eric Trist e seus colaboradores do Tavistok Institute, Londres, são 

apontados como os precursores das pesquisas ligadas à qualidade de vida no trabalho a partir 

de estudos que deram origem a uma abordagem sociotécnica em relação à organização do 

trabalho, com uma preocupação com a satisfação e o bem-estar do trabalhador (Tolfo & 

Piccinini,2001). 

Aparentemente influenciados pelo mainstream dos estudos daquela época, Cyert & 

March (1963) defenderam que para se compreender a tomada de decisão econômica 

contemporânea, seria preciso completar o estudo de fatores de mercado com um exame do 

funcionamento interno da empresa para estudar os efeitos da estrutura organizacional e prática 

convencional sobre o desenvolvimento de metas, a formação das expectativas, e a execução de 

escolhas. 

Nesse sentido podem ser identificados vários percussores distantes e indiretos da 

“cultura de empresa”, dentre os quais se pode encontrar, por exemplo, Barnard (1938) e 

Selznick (1957).  

Ressalte-se que inicialmente o olhar privilegiava os dirigentes, os quais seriam 

depositários dos valores, das orientações e das expectativas da organização, geradores de 
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exemplos a seguir, e, de atitudes a interiorizar. , catalisadores que favoreceriam a formação de 

grupos, a cooperação e a colaboração, e,  por outro lado, consideravam, ainda, que fatores como 

o ambiente e a imagem conferem à empresa uma espécie de cor própria, de “personalidade”, 

que permitiria delinear uma identidade e ideologia particulares (Aktouf, 1994). 

O conceito de “cultura”, mesmo entre disciplinas intimamente ligadas à temática como: 

a etnologia, a antropologia e a sociologia, não é unânime e o debate travado entre os estudiosos 

está longe de ser pacificado (Aktouf, 1994).  

Registre-se que, doravante, Cultura de empresa, Cultura organizacional, Cultura 

corporativa, Cultura das firmas ou Cultura das entidades, serão tratados como sinônimos para 

fins desta pesquisa. 

Porém se faz necessário estabelecer um marco teórico, que norteará esta pesquisa. Para 

tal será utilizada a definição de Schein (2009) como um balizador da ideia de cultura nas 

organizações:  

A cultura de um grupo pode agora ser definida como padrão de suposições básicas 
compartilhadas, que foi aprendido por um grupo à medida que solucionava seus 
problemas de adaptação externa e de integração interna. Este padrão tem funcionado 
bem o suficiente para ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos 
novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação a 
esses problemas. (SCHEIN, 2009, p. 16)  

Ressalte-se que esta definição é compatível com os modelos econômicos neoclássicos 

prevalentes, que usam “Cultura organizacional”, como por exemplo, os de Guiso, et al, (2008, 

2011, 2015), Tabellini, (2008) entre outros.  

Já o segundo pesquisador traz cultura organizacional como “os valores e crenças 

compartilhados pelos funcionários de uma empresa”. Justifica-se o uso dessa abordagem, pela 

ênfase que será dada nesta investigação à percepção dos empregados das firmas. Aliás acerca 

daquela percepção, Schneider e White (2004) esclarecem que os funcionários a formam 

baseados em como os negócios são conduzidos no dia a dia, e não na fala da alta administração 

ou na documentação oficial, por exemplo. 

Ainda sobre os valores das entidades, cabe um papel de destaque aos líderes pois está 

ao alcance dos mesmos, criar e disseminar a cultura dentro da organização, contratando e 

atraindo funcionários com crenças semelhantes, é razoável supor que os funcionários de nível 

inferior têm valores semelhantes aos seus líderes (Van den Steen, 2010).  
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Para entender de fato uma cultura e se assegurar de modo completo dos valores e do 

comportamento aberto do grupo é necessário, descobrir os pressupostos fundamentais, que 

tipicamente são inconscientes, mas determinam o modo como os membros do grupo percebem, 

pensam e sentem. Na verdade, os pressupostos são eles mesmos, respostas aprendidas que 

tiveram começo como valores esposados (Pettigrew,1989).  

Para que um valor leve a um comportamento, instala-se um processo dinâmico que inicia 

assim que esse comportamento começa a resolver o problema que o estimulou pela primeira 

vez. Dessa maneira, esse valor se transforma gradualmente numa pressuposição subjacente que 

passaria a explicar como as coisas realmente são. Quando essa pressuposição passa a ser 

gradualmente admitida como inquestionável ela desaparece da percepção consciente. 

Pressupostos admitidos como inquestionáveis são tão poderosos porque eles não são 

submetidos a debates e confrontos como os valores manifestos, ou esposados (Schein, 1984).  

Outra questão fundamental que precisa ser explicitada é que não existe cultura a menos 

que exista um grupo que a “possua”. A cultura está integrada em grupos, razão por que o grupo 

que a cria deve ser claramente identificado. Nesse sentido um dado grupo é um conjunto de 

pessoas que satisfazem algumas condições: 1) estão juntas por tempo longo o suficiente para 

terem partilhado problemas significantes, 2) tiveram oportunidade de resolver esses problemas 

e de observar os efeitos das soluções e 3) admitiram novos membros. A cultura de um grupo 

não tem como ser determinada a menos que exista claramente definido esse conjunto de pessoas 

com uma história compartilhada. A transmissão de soluções a novos membros é requisito 

fundamental para definir a cultura do grupo, isso porque a decisão de transmitir algo é em si 

um teste importante de quanto dada solução é compartilhada e admitida como válida (Schein, 

1984). 

Embora já há algum tempo se reconheça a importância da cultura organizacional, 

reputada como crítica para a excelência organizacional (Schein, 1984, 1989), as pesquisas em 

finanças sobre o tema têm sido limitadas.  

Explica-se em boa parte a pequena quantidade de estudos pela dificuldade de medição, 

inerente à natureza dos fenômenos (Liu, 2016). Porém nota-se uma tendência de crescimento 

na literatura de finanças que estuda a influência da cultura da empresa no comportamento 

corporativo e outros consequentes. 

Recentemente, consideráveis esforços foram feitos para medir a cultura corporativa e 

avaliar seus reflexos na atuação das firmas. Como exemplo, Hilary e Hui (2009); Grullon, 
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Kanatas e Weston, (2010); McGuire, Omer e Sharp, (2012) usaram diferentes aspectos 

culturais, inclusive até a religiosidade, da região onde estariam sediadas as diretorias das 

empresas como parâmetro da cultura que influenciaria todo o comportamento corporativo das 

mesmas.  

Na mesma direção Liu (2016) serviu-se de outra proxy regional para a cultura, baseada 

na ancestralidade, e concluiu que as empresas localizadas em condados com normas éticas mais 

fortes, tal como são capturadas por sua ascendência, provavelmente terão menores acréscimos 

discricionários e uma menor propensão para se envolver em insider trading. 

Ahern, Daminelli e Fracassi (2015), usando dimensões da cultura nacional, observaram 

que a distância cultural afeta o retorno do anúncio associado a fusões transfronteiriças, o que 

parece alinhar com a teoria da distância psicológica (Magee e Smith 2013 e Lill, 2016). 

Popadak, e Gormley (2013), destacaram a cultura corporativa como um canal 

importante, através do qual a governança de acionistas afetaria o valor da empresa. 

Na pesquisa de Bereskin et al (2013) utilizando-se dados de nível empresarial sobre 

atividades filantrópicas corporativas foi evidenciado que tais práticas poderiam ser preventivas 

de desvios de conduta naquelas firmas.  

Finalmente, como já mencionado, Guiso, Sapienza & Zingales (2015) usaram respostas 

de pesquisas de funcionários administradas pelo Great Place to Work Institute, cruzadas com 

bases financeiras, para evidenciar que a cultura organizacional tem um valor e ofereceram um 

modelo de mensuração que demonstrou o impacto no desempenho financeiro das empresas.  

2.2.Contabilidade & Cultura 
 

Dentro da compreensão organizacional e sociológica da contabilidade surginda na 

década de 1980, vários pesquisadores, em especial os historiadores contábeis, têm reconhecido 

que a contabilidade não pode ser totalmente compreendida sem o entendimento do do contexto 

sócio-cultural e político bem como dos ambientes econômicos em que opera (Burchell, Clubb 

& Hopwood, 1985; Carnegie & Napier, 1996; Gaffikin, 1998; Hopwood, 1983; Hopwood e 

Miller, 1994; Miller, 1994; Miller, Hopper e Laughlin, 1991; Nooch & Philip, 2010). 

Embora a relação entre contabilidade e sociedade tenha sido colocada com frequência, 

na prática ela foi submetida a pouca análise sistemática. Porém, os contextos sociais do ofício 

da contabilidade estão começando a ser reconhecidos e tornados mais problemáticos. Neste 

sentido, várias propostas de pesquisa foram feitas objetivando enxergar a contabilidade 
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pertencente ao reino do social como bem como do econômico, objetivar, quantificar e assim, 

dar uma visão particular sobre o social funcionamento das organizações. Como exemplo se 

apresentam as abordagens que orquestram: contabilidade social, controle social, relatórios 

sociais, auditorias sociais, declarações socioeconômicas, análises sociais de custo-benefício e 

contabilização do recurso humano (Burchell, Clubb & Hopwood, 1985; Walker, 2016). 

Uma das primeiras investigações com esta ênfase bem definida foi a realizada por Gray 

(1988). A pesquisa mostrou que a contabilidade segue padrões diferentes em diferentes partes 

do mundo. Um dos objetivos daquele trabalho era abordar os fatores culturais que até aquele 

momento não eram totalmente considerados.  

Naquele artigo, aquele autor propôs quatro hipóteses sobre a relação entre características 

culturais identificadas e o desenvolvimento de sistemas contábeis, como um primeiro passo no 

desenvolvimento de uma teoria da influência cultural no desenvolvimento de sistemas 

contábeis. 

Num outro estudo, este longitudinal, que investigou o impacto de fatores culturais na 

implementação de padrões contábeis globais (IFRS) em Bangladesh (um país com valores 

culturais e sistemas de governança muito diferentes em comparação com outros países em 

desenvolvimento, por exemplo, a ausência de democracia madura desde seu nascimento) 

Nurunnabi (2015) confirmou as pressões do isomorfismo institucional coercitivo, mimético e 

normativo para a busca da legitimidade via expectativas sociais.  

Naquele artigo, diferentemente de pesquisas anteriores, foram detectados: a falta de 

fiscalização e um alto nível de corrupção durante os períodos de governo democrático. Assim, 

aquele estudo levantou uma questão séria para os formuladores de políticas internacionais (por 

exemplo, o FMI e o Banco Mundial) quanto à adequação dos padrões globais de contabilidade 

nos países em desenvolvimento em face às suas particularidades culturais. 

Noutra pesquisa, que analisou a influência da cultura contábil na adoção de padrões 

desenvolvidos pelo IASB, notadamente em relação às PME, Masca (2012) verificou que pelo 

fato daqueles padrões serem, em nível internacional, irremediavelmente impostos, aquela 

harmonização contábil sempre apresentará um desafio para as pequenas entidades, pois as 

instituições profissionais são influenciadas em suas opiniões sobre o IFRS para PMEs pela 

cultura contábil do espaço geográfico em que essas instituições operam. 

Em outro trabalho, Drnevic & Stuebs (2013) exploraram como as diferenças culturais 

podem afetar os resultados do relatório financeiro por meio dos julgamentos feitos pelos 
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contabilistas ao interpretar e aplicar os padrões contábeis. Como em outras pesquisas, aquele 

artigo objetiva a conscientização do impacto da cultura nos julgamentos de relatórios 

financeiros, já que os relatórios financeiros estão se tornando cada vez mais disponíveis 

internacionacionalmente, seguindo o curso natural da harmonização internacional dos padrões 

de contabilidade. 

No primeiro estudo contábil substancial sobre Samoa, Perera, Cummings & Chua 

(2012) investigaram as orientações de valor de dois países culturalmente distintos no Pacífico 

Sul, nomeadamente, Samoa e Nova Zelândia, com vistas a fornecer evidências empíricas sobre 

as relações entre contabilidade e cultura, buscando estabelecer as possíveis ligações entre 

valores e profissionalismo contábil. 

Os resultados daquela pesquisa forneceram evidências relacionadas à cultura que 

sugeriram a possibilidade de existência de grandes diferenças nos níveis de profissionalismo 

contábil nos dois países. Como consequencia aquele estudo pode ter evidenciados importantes 

implicações para a aplicação das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) e a análise 

de diferenças em julgamentos de contabilistas profissionais em questões de medição, 

divulgação e ética. Naqueles países, mas extensíveis à comunidade internacional. 

Por fim, num estudo empírico sobre a influência da cultura econômica sobre a 

contabilidade, Cieslewicz (2014) verificou que a contabilidade em uma determinada nação está 

ligada às instituições de apoio da nação, e tais instituições, por sua vez, são influenciadas pela 

cultura econômica nacional daqueles que as mantêm. Isto sugere que aspectos alterantes da 

contabilidade dentro de uma nação podem acarretar muito mais do que a adoção formal de 

padrões, princípios ou inovações. Ajustes institucionais devem ser feitos e o impacto da cultura 

econômica nacional deve ser entendido e adequadamente tratado. 

Apesar de poucos, dentre tantos possíveis, os exemplos relatados nos parágrafos 

anteriores são suficientes para evidenciar a relevância de se estudar a influência e o impacto 

que as diversas culturas (local, institucional, religiosa etc) podem exercer sobre a contabilidade, 

desde o nível de profissionalismo dos contadores, passando pela maior ou menor resistência em 

adoção de determinadas normas chegando a provocar alterações nos resultados dos relatórios 

financeiros, em virtude de critérios de julgamento utilizados. 

Certamente a questão da cultura não é banal e assim como na área de finanças necessita 

de uma maior ênfase de pesquisa afim de possibilitar um entendimento mais claro de seus 

efeitos práticos na elaboração e disclousure dos relatórios contábeis.  
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2.3. Comentários sobre comportamentos culturais percebidos neste estudo. 
 

2.3.1. Altruísmo e Cooperação 
 

Uma vez que entre o altruísmo e a cooperação existe uma grande afinidade entre as 

atitudes e uma tênue linha limítrofe em relação aos seus conceitos, para fins desta revisão da 

literatura aqueles comportamentos serão vistos dentro deste mesmo ítem. 

O ambiente das organizações é prolífico em conflitos. A Agency Theory. (Berle & 

Means, 1932, Jensen e Meckling 1976) identifica como uma das principais raízes das 

divergências a assimetria informacional e a diferença entre a motivação do proprietário e seus 

agentes. 

Uma outra forma de abordar aquele problema seria se reportar ao dualismo da 

humanidade: “altruísmo versus auto interesse” Jensen (1994), tratado por Cordes et al (2008), 

como “viés de propensão à cooperação” e “viés oportunista”.  

Segundo Fehr e Gächter (2002) a cooperação humana é um enigma evolutivo. Ao 

contrário das outras criaturas, as pessoas com frequência cooperam com estranhos sem nenhum 

vínculo genético, muitas vezes em grandes grupos, com pessoas que nunca mais encontrarão, 

mesmo quando os ganhos reprodutivos são pequenos ou inexistentes.  

Para aqueles autores, esses padrões de cooperação não podem ser explicados com a 

teoria evolutiva da seleção de parentesco e as motivações egoístas associadas à teoria da 

sinalização ou a teoria do altruísmo recíproco. 

Chester Barnard em sua obra: The functions of the executive se propôs em 1938 a 

apresentar uma teoria da cooperação na organização formal. Para ele cooperação se origina de 

uma necessidade individual de cumprir propósitos de um sistema cambiante, em que vários 

elementos biológicos, psicológicos e sociais estão combinados. 

Para aquele autor o executivo precisaria ser eficaz (atingir os propósitos da organização) 

e eficiente (satisfazer seus motivos individuais) para sobreviver nesse sistema. A organização 

é vista como um "sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas". 

Sob sua ótica a cooperação é, pois, essencial para a sobrevivência da organização. Todas as 

organizações têm um propósito, mas este não produz cooperação a não ser quando aceito pelos 

participantes. 
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Importa ressaltar que aquele autor propunha isso na época em que o assunto das relações 

humanas começava a se tornar polêmico com a Escola Clássica. Barnard contribuía para 

construir uma teoria da organização nova e diferente da de Fayol, que não tratou dos fatores 

psicológicos da cooperação. 

Acadêmicos e pesquisadores vêm comprovando a importância da confiança interpessoal 

na promoção de relações consensuais e da cooperação entre os indivíduos nas empresas, tal 

interesse sobre o tema nos estudos de economia organizacional está relacionado com a busca 

de soluções para o dilema cooperação versus competição dentro das empresas contemporâneas 

(Zanini, 2005). 

Pesquisadores como (Milliken & Martins 1996, Troy et al. 2008) sugerem que a 

colaboração interdepartamental (cooperação em sentido mais amplo) encoraja o 

compartilhamento de informações, criatividade, e melhora a utilização dos recursos 

organizacionais. 

A seleção de grupo, é, atualmente um amparo teórico para explicar os arranjos de 

associação humana, inclusive as empresas. Neste sentido, para (Cordes et al 2008), uma razão 

pela qual firmas existem é porque elas são organizações adequadas, possuidoras de um sistema 

de produção cooperativa baseado em predisposições sociais humanas, uma vez que os seres 

humanos têm uma inclinação acentuada para a cooperação dentro dos grupos.  

Dentro de uma visão latu Malvezzi (2016) chega a dizer que até a liderança é uma forma 

de cooperar, uma vez que pode ser explicada como ações afirmativas sobre as redes de interação 

[...] para agenciar a ação cooperativa [...], ou em outras palavras é a influência do líder para 

incentivar a cooperação entre as pessoas. 

No entanto, pode-se pensar em determinadas situações, específicas de determinados 

grupos ou setores da indústria, em que a competição parece se contrapor ao sentimento 

cooperativo, notadamente quando se trata de metas, individuais seja de pessoas, grupos ou 

subsidiárias. 

Nessa direção Latham, & Locke (2006) afirmam: “[...] Quando duas ou mais pessoas 

acreditam que seus objetivos são competitivos em vez de cooperativamente relacionados, elas 

são susceptíveis de serem tentados a perseguir seus próprios objetivos única e exclusivamente. 

”, no que concordam Hartmann & Schreck (2016) os quais alegam que seu estudo, é motivado 

pela noção de que a concorrência é potencialmente poderosa fonte de motivação humana. 
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Altruísmo e egoísmo parecem ser opostos polares. No ponto de vista biológico o 

egoísmo se traduz em valor de sobrevivência. Porém os biólogos evolucionistas conseguiram 

conciliar o altruísmo com egoísmo, mostrando como a partir de uma estrutura biológica 

mediadora o comportamento altruísta poderia ter evoluído (Rachlin, 2002). 

Os biólogos evolucionistas não concebem o comportamento do altruísmo em si como 

sendo passado de geração em geração; em vez disso, entendem que alguns mecanismos, neste 

caso um mecanismo interno - uma estrutura de conexões nervosas no cérebro – seria, 

hipoteticamente a razão da mudança no comportamento. 

Altruísmo como aparece no comportamento é concebido como a ação daquele 

mecanismo desenvolvido ao longo da vida do organismo. Tooby e Cosmides (1996, p. 125) 

comparam a complexidade da estrutura do mecanismo de altruísmo à do olho humano. Assim, 

essa compatibilidade biológica oferece um link para a psicologia cognitiva e fisiológica (Sober 

& Wilson 1998) 

Defensor de conceitos como: “vida social avançada”, Wilson (2012) afirma que 

Indivíduos egoístas se saem melhor do que indivíduos altruístas, mas grupos de altruístas 

vencem grupos de egoístas.  

Nesse contexto, afirma aquele biólogo, ganha a corrida evolutiva o ninho que funcionar 

como a unidade reprodutiva mais engrenada, sendo a divisão de trabalho e coesão 

proporcionadas pela vida eussocial (um conceito extremado do altruísmo) uma grande 

vantagem para os grupos altruístas. Embora os insetos sociais, sejam a especialidade daquele 

biólogo, ele estende sua tese para os grupos formados por humanos. 

Assim, apoiando-se em dados arqueológicos e paleoantropológicos, ele vê tendências 

altruístas humanas nos hominídeos (ancestrais do homem) que passaram pelo processo de 

criação de "ninhos" defensáveis ao adotarem o hábito de montar acampamentos de caçadores-

coletores. Para ele Invenções tipicamente humanas, como a linguagem complexa, a arte e a 

religião, seriam meios refinados para maximizar a coesão interna dos grupos e prepará-los para 

o confronto com os demais. 

Não é difícil se concluir que é natural ocorrer a prosperidade da organização quando 

seus membros cooperam uns com os outros, agindo para protege-la, uma vez que esses 

comportamentos aumentam a capacidade da entidade de sobreviver e alcançar seus objetivos. 

Dessa forma criar uma cultura organizacional colaborativa, que privilegie o altruísmo 

em contraponto ao comportamento individualista, modelando assim o comportamento humano 
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dentro de uma firma de modo a estimular uma predisposição genética do H.Sapiens a cooperar 

poderia ser uma maneira de buscar reduzir a fricção entre os interesses particulares dos 

indivíduos e os objetivos da organização (Cordes et al, 2008), além de minimizar o custo de 

conflitos de interesses, uma vez criados os vínculos altruístas de cooperação. 

 

2.3.2. Clareza 
 

Dentro do modelo de “virtudes éticas” de uma entidade sugerido por Kaptein (1998), a 

primeira virtude organizacional é a clareza, isto é, a medida em que expectativas éticas, como 

valores, normas e regras são concretas, abrangentes e compreensível para gerentes e 

funcionários. 

Aquele autor postula que quanto mais empregados são deixados à sua percepção e 

intuição moral sem um quadro organizacional de referência, maior o risco de conduta antiética. 

Portanto, a organização virtuosa é clara sobre os padrões éticos que os funcionários devem 

defender. 

Pode-se perceber que para aquele autor a clareza é um valor crítico para as organizações, 

seja para o aumento da confiança interdepartamental, ou institucional, ou entre indivíduos, 

como também para a manutenção de uma cultura ética.  

Estudos mostraram que, a clareza foi a “virtude organizacional” mais perseguida e 

visivelmente incorporada nas firmas norte-americanas estudadas e, ressalte-se, a que mais 

melhorou entre os anos de 1999 e 2008 (Kaptein, 2009 & Huhtala, Feldt & Lämsä, 2011). 

No entanto neste estudo a ênfase dada ao valor de cultura organizacional clareza é mais 

abrangente do que apenas sua dimensão relativa à conduta ética dos empregados. Trata-se da 

clareza em relação à todas as informações disseminadas na empresa. 

O ponto de vista defendido nesta pesquisa, alinhado com Cortella (2016) e Penha 

(2017), é o de que o empregado necessita compreender o objetivo do trabalho que realiza e não, 

como um inocente útil, ser levado a atuar de maneira mecânica e sem propósito necessitando, 

portanto, estar consciente do seu papel, porque ter clareza do que realiza traz sentido para o 

indivíduo. 

A Clareza das informações do trabalho, em especial a do papel do empregado ou da sua 

ambiguidade, foi explorada em centenas de estudos de estresse ocupacional como se pode ver 

nas meta-análises de Abramis (1994) e Jackson e Schuler (1985). 
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Na pesquisa de Bliese & Carl (2000) é proposto que a relação entre demandas e esforços 

no trabalho, seria moderada pela clareza do papel. Ou seja, nos casos em que as demandas são 

altas e a clareza da função desempenhada pelo empregado também é alta, a tensão negativa 

deve ser mínima, pois os funcionários podem ter uma grande carga de trabalho, mas se eles 

sabem o que fazer, a tensão negativa seria baixa. 

Em contraste, nos casos em que demandas são altas e a clareza do papel é baixa, seria 

de se esperar alta tensão emocional, pois os funcionários têm uma alta carga de trabalho, mas 

em contrapartida não sabem claramente o que deve ser feito. 

Dessa forma, pode-se pensar na clareza do papel desempenhado como um fator que 

melhora relação esperada entre demandas e esforço no trabalho. 

Assim, é natural que no campo do trabalho, as pessoas queiram tarefas que 

correspondam aos seus interesses pessoais, dando-lhes a chance de usar suas habilidades. Porém 

os funcionários também querem clareza sobre o que é esperado deles e uma harmonia ou 

integração entre as expectativas das várias pessoas com quem trabalham, o que pode ser 

fomentado pela possibilidade da participação na tomada de decisões (Locke, Fitzpatrick & 

White, F.M, 1983). 

 

2.3.3. Integridade 
 

À medida que se adentra num novo milênio, há uma questão primordial que a empresa 

global corporativa livre enfrenta, ou seja, se as corporações que agora ou no futuro irão controlar 

e afetar grande parte da humanidade e dos recursos do planeta podem demonstrar não apenas 

sua lucratividade, mas sua integridade (Solomon, 2000). 

Para Erhard, Jensen, Zaffron (2009) que defendem um modelo positivo de integridade, 

distinguir e definir a integridade, fornece acesso poderoso ao aumento do desempenho de 

indivíduos, grupos, organizações e sociedades. Para eles a integridade é, portanto, um fator de 

produção tão importante quanto o conhecimento e a tecnologia, mas seu papel principal na 

produtividade e no desempenho tem sido em grande parte ocultado ou despercebido, ou mesmo 

ignorado por economistas e outros. 

Numa metáfora interessante, Zopan (2008) reflete que em um sentido muito real, a 

integridade é uma variável de fluxo. A "confiança", por sua vez, segundo o autor, refletiria o 

estoque que é construído ao longo do tempo através de investimentos em integridade por um 

jogador em repetidas jogadas de uma interação do dilema do prisioneiro.  
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Deste modo, quanto maior a reputação de integridade de um jogador, mais 

provavelmente os outros serão motivados a entrar em um relacionamento com ele, bem como 

para se comportar em uma maneira cooperativa, uma vez que eles estariam envolvidos em um 

relacionamento. Tais são os benefícios de construir um estoque de capital fiduciário por meio 

de investimentos em integridade. 

A definição de integridade muitas vezes é confundida com a da ética. Na prática é difícil 

dissociar um conceito do outro. Porém, mais uma vez, objetivando tão somente criar um 

referencial teórico a ser seguido nesta tese, a fim de viabilizar a mensuração daquele fenômeno 

a dimensão da integridade escolhida é a da “wholeness” compatível com com Erhard, Jensen, 

Zaffron (2009, 2016). 

Na definição daqueles autores, a palavra da entidade deve ser inteira e completa. 

Naquele modelo, a palavra de uma pessoa é toda e completa quando essa pessoa honra sua 

palavra.  

A grosso modo se pode dizer que aqueles autores procuram evitar a eventual 

sobreposição encontrada no discurso filosófico entre integridade, moralidade, ética e 

legalidade. Para eles, a integridade subsiste num ambiente positivo, sem conteúdo normativo e 

subjetivo, como bom ou mau, certo e errado etc. Diferente, portanto, dos outros constructos que 

são guiados por normas legais ou morais.  

Por aquela ótica, para um grupo ou entidade organizacional, integridade consistiria no 

cumprimento do que é dito entre as pessoas no ambiente de trabalho ou em nome do grupo ou 

organização. Portanto, integridade seria bem entendida como: “Honrar sua palavra”. 

A separação em relação a julgamentos morais e legais, aparenta dotar o conceito de uma 

neutralidade interessante, que facilitaria a sua mensuração, possibilitando a extensão aos mais 

diversos tipos de organização, indistintamente, tornando-se assim importante para a presente 

investigação.  

No trabalho de Guiso, Sapienza e Zingales (2015), que se utilizou do constructo teórico 

sobre integridade apresentado nos parágrafos anteriores, os autores evidenciaram achados que 

indicam com robustez que a integridade dos gerentes, observada pelos empregados, estaria 

relacionada a desempenhos financeiros superiores e seria uma alternativa aos modelos 

tradicionais de governança. 

Há de se mencionar que na amostra pesquisada nesta tese não se encontrou elementos 

para a elaboração de uma variável proxy para a ética e demais dimensões da integridade. 
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Isto não significa, que mesmo de forma indireta, a dimensão ética não esteja sendo 

capturada uma vez que ela acaba perpassando transversalmente outras variáveis, a exemplo da 

credibilidade, clareza, entre outras.  

 

2.4.Desenvolvimento de hipóteses do estudo 
 

Considerando-se a leitura acerca dos fenômenos de relação humana, panoramicamente 

abordados na introdução e revisão de literatura deste trabalho, e, tendo-se em mente os trabalhos 

de Schein (1984, 1989), Guiso, Sapienza & Zingales (2015) Barney (1986) e Weigelt e Camerer 

(1988), Schneider (1987) Bereskin et al (2013), Turban e Greening, (1997), Albinger e Freeman 

(2000); Greening and Turban (2000) (Liu, 2016), entre tantos outros, percebe-se que a cultura 

organizacional e suas implicações não se constituem numa questão banal.  

Pelo contrário, a interação conjunta de indivíduos nas entidades reveste-se de grande 

importância estratégica e, claramente, ainda prescinde de mais estudos, notadamente nas áreas 

de finanças e contabilidade, que clarifiquem melhor a abrangência daquele fenômeno e a 

compreensão de suas implicações. 

A seguir, apresentam-se as hipóteses formuladas para esta pesquisa:  

H1: Maiores níveis de cultura, associam-se a maiores resultados financeiros das empresas. 

H2: Maiores níveis da JRT, associam-se a menores resultados financeiros das empresas. 

H3: Maiores níveis de cultura, associam-se a menores níveis de JRT. 

 

  



46 

  



47 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1.Técnica de pesquisa e origem dos dados 
 

A estratégia de pesquisa utilizada neste estudo é a de Archival Research, técnica 

utilizada em geral para pesquisa com base em documentos históricos, textos, artigos de 

journals, annual reports, company disclosure, etc. Pesquisas em archival tem maior validade 

externa que abordagens experimentais ou simulações, por se utilizarem de dados empíricos. 

Assim, archival research busca por associações e movimentos sistemáticos entre variáveis 

(Smith, 2011), podendo também ambicionar identificar relações de causalidade como, por 

exemplo, quando se utilizam experimentos naturais.  

Uma primeira limitação do trabalho se refere à técnica de pesquisa proposta, embora 

ressaltando a maior validade externa da Archival Research se comparada a abordagens 

experimentais ou simulações, o fato de se utilizar dados empíricos, sujeita a investigação a 

possíveis falhas na coleta de dados. A procura de um parceiro que goze de credibilidade e 

grande expertise no trato com seus dados, é uma tentativa de mitigar essa possível fragilidade 

(Smith, 2011).  

Também se poderia enxergar uma possível limitação amostral no fato de se considerar 

na proposta, apenas o conjunto de empresas que voluntariamente participam do certame de 

escolha para a listagem de “melhores para se trabalhar no Brasil”, promovido, atualmente, pela 

revista “Você S/A”. 

Como implicação daquela condição, tais entidades não serão representativas da média 

da população das empresas brasileiras, mas, provavelmente pertencem à subpopulação das 

organizações com maior interesse nestas questões. Na prática, tais empresas podem ser mais 

avançadas nos temas abordados nesta pesquisa (valores culturais, identidade empresarial, 

código de ética, políticas de integração dos empregados aos seus valores de cultura etc) do que 

as empresas que não se inscreveram no certame. Isso limita as inferências, impossibilitando 

generalizar os resultados para a população de empresas brasileiras – mas é possível generalizar 

para a população de empresas “similares” às componentes da amostra. 

Considerando-se também as características e particularidades do mercado brasileiro, 

essa também seria uma limitação da possível generalização dos resultados, em virtude da 

amostra selecionada ser composta apenas por empresas nacionais, ou com sede no Brasil.  
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Por outro lado, cientificado da dificuldade de medir elementos da cultura 

organizacional, como integridade, altruísmo, clareza entre outros, o autor deste estudo se 

utilizou como proxy, da percepção dos empregados e a análise de práticas comprovadas da 

empresa, além de outras informações caracterizadoras das firmas e dos seus funcionários, as 

informações fornecidas por dois relatórios que embasam e são parâmetros para o ranking de 

melhores empresas da FIA, o IQAT (Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho) e o IQGP 

– (Índice de Qualidade da Gestão de Pessoas -30% do IFT). Esta providência vai ao encontro 

do que orienta Smith (2011), uma vez que o parceiro escolhido acumula uma expertise de 

aproximadamente 20 anos no manejo desse tipo de survey sendo detentor de uma metodologia 

própria aprimorada no decorrer do tempo em que é aplicada em nível nacional no Brasil.  

A pesquisa, Melhores Empresas para se trabalhar no Brasil (MEPT) nasceu em 1997 

com a missão de evidenciar as empresas que dão maior ênfase em cuidar de seus colaboradores, 

de modo que anualmente as revistas Exame e Você S/A divulgam o ranking das Melhores 

Empresas para se trabalhar (Chiavenato, 2003) denominadas neste estudo como MEPTs. 

O PROGEP-FIA realiza, em parceria com a Editora Abril, a pesquisa que resulta no 

Guia Você S/A As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil. Trata-se, portanto, 

de um estudo de um periódico com boa reputação e que possui larga experiência em pesquisas 

com empresas, amparadas por critérios científicos (Silva, 2010). 

Em 2016 participaram do certame, sem custo algum, 348 empresas dos mais diversos 

tipos: empresas privadas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e cooperativas 

que tenham, no mínimo, 100 funcionários (CLT) e operassem no mercado brasileiro e/ou 

internacional há pelo menos três anos. As empresas em que os colaboradores não tivessem 

acesso a computador no dia a dia de trabalho poderiam montar uma sala com máquinas 

conectadas à internet para responder à pesquisa - desde que a sala fosse afastada da diretoria e 

do departamento de RH, que não existisse uma lista de controle dos funcionários que 

responderiam à pesquisa; e que o apoio técnico não fosse dado por um funcionário do RH. Seria 

permitido que a área de tecnologia da empresa auxiliasse nesse processo. No entanto, uma 

condição imposta pelos organizadores da survey é que seria preciso deixar claro aos 

colaboradores que eles poderiam acessar as pesquisas de qualquer computador ou celular com 

conexão à internet, de acordo com sua própria conveniência. 

A pesquisa é composta pelas seguintes etapas:  

● Inscrições: que são gratuitas.  



49 

● Preenchimento dos questionários: onde funcionários são escolhidos aleatoriamente pela 

equipe da VOCÊ S/A para responder a um questionário sobre o clima organizacional da 

empresa. Ao mesmo tempo, o responsável pelo RH preenche outro questionário, no qual 

assinala as práticas de gestão de pessoas e as descreve em um espaço devidamente 

identificado no sistema.  

● Pré-classificação: Os questionários são processados pela Editora Abril e a partir daí, são 

definidas as empresas pré-classificadas (as que atingem um mínimo de respostas de acordo 

com o número de funcionários), e a nota de corte da pesquisa do ano (tanto para os índices 

de ambiente de trabalho quanto para o índice alcançado pelo questionário da empresa). 

● Visita do jornalista: nela os jornalistas da revista viajam por todo o país para falar com os 

funcionários dos níveis operacional e gerencial e entrevistar os profissionais de RH. A visita 

compõe a nota final e pode eliminar a empresa se forem detectados fatos que contrariem os 

dados obtidos no questionário dos funcionários e no da empresa.  

● Reunião de consenso: nela os jornalistas da VOCÊ S/A e a equipe da Fundação Instituto de 

Administração (FIA) comparam os dados da pesquisa com a percepção das visitas. Nessa 

reunião, são definidas a lista das 150 melhores empresas para trabalhar e o ranking das 

melhores empresas para começar a carreira.  

● Preparação editorial. 

● Premiações;  

● Sumário Executivo: que é um relatório de dados, preparado pela equipe de professores e 

colaboradores da Fundação Instituto de Administração (FIA), sendo uma espécie de 

diagnóstico do desempenho da empresa em relação às outras participantes. É totalmente 

gratuito e acessado por meio de um sistema de dados disponível a todas as empresas que 

participarem da pesquisa, mesmo as que não entraram na lista das 150- desde que seus 

funcionários tenham respondido a um número específico de questionários (determinado de 

acordo com o total de funcionários da organização) e que a empresa tenha preenchido 

completamente o questionário. O Sumário é entregue de forma eletrônica ao presidente e 

ao principal executivo de recursos humanos, em português. 

A partir da assinatura de um “Termo de responsabilidade e reciprocidade” junto à equipe 

Melhores Empresas, do Progep-FIA (Anexo I), este pesquisador teve acesso às informações 

desejadas, oriundas das aplicações dos questionários junto aos empregados e gestores de RH 

referentes às empresas que participaram das edições de 2011 a 2016 da pesquisa, incluindo-se 

aquelas que não foram escolhidas como uma das 150 melhores.  
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Tais informações foram disponibilizadas através da compilação dos dois relatórios: o 

Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT) e o Índice de Qualidade de Gestão de 

Pessoas (IQGP), que juntamente à visita do jornalista, formaram naquelas edições o índice de 

felicidade no trabalho (IFT), a partir do qual foram escolhidas as 150 melhores empresas, as 

quais são a base para a redação da edição especial da revista Você S/A e para a elaboração do 

Relatório de Benchmarking das 150 Melhores Empresas para se Trabalhar. 

O primeiro relatório, o IQAT, representa 70% do IFT e é constituído por dados relativos 

à visão do empregado sobre a empresa. É obtido por meio de pesquisa nos moldes de 

diagnóstico de clima organizacional com uma amostra de empregados da empresa. É digno de 

registro que no período analisado o número total de respondentes que compuseram a amostra 

final das 213 firmas analisadas na presente tese, foi de 272.366 funcionários.  

Já o IQGP responde por 30% do IFT e é formado por dados relativos ao que a empresa 

“oferece” aos seus empregados. É obtido por meio de informações fornecidas pela empresa em 

um formulário eletrônico sobre seus processos de gestão de pessoas, pelo Caderno de 

Evidências e é validado pela visita dos jornalistas às empresas pré-classificadas.  

Maiores informações e detalhes sobre a pesquisa podem ser obtidas através da leitura 

do seu laudo técnico, disponível no sitio: 

https://abrilexame.files.wordpress.com/2019/01/mept-mecc-2019-laudo_tecnico.pdf. 

Porém, de acordo com o desenho proposto para esta investigação, fêz-se necessário 

complementar aqueles relatórios da FIA, com informações referentes às novas ações 

trabalhistas movidas a cada ano pelos empregados contra suas empresas, 

Para tanto, este pesquisador requereu e foi celeremente atendido pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, com base na Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso 

dos cidadãos às informações públicas cujos dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Desta forma foram compilados e disponibilizados pelo Serviço de Informação ao 

Cidadão - TST/CSJT, através do protocolo 272.453 em 26 de fevereiro de 2018 a resposta do 

pedido de acesso à informação de todos os casos novos de demandas trabalhistas recebidos por 

CNPJ e por parte da ação nos anos de 2011 a 2016 pela justiça do trabalho brasileira. 

Como já foi dito, é proposto um indicador inédito que serve de proxy da cultura da 

judicialização da relação trabalhista. Assim, outro argumento que reforça o ineditismo deste 

indicador é que o Brasil é uma exceção em nível mundial no tratamento dos casos de relação 
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trabalhista, por possuir uma justiça própria muito bem estruturada e especializada para tal fim, 

em que pese outros países como: Alemanha, França também possuírem alguma organização 

nesse sentido, mas não sendo comparável ao modelo brasileiro. 

Por essa razão é possível receber do TST, uma informação como a solicitada, em nível 

nacional, já que não há diferenças de legislação entre estados ou municípios e toda a informação 

de todas as ações trabalhistas do Brasil está residente no data base daquele ente judiciário. 

Na revisão de literatura que amparou este estudo, verificou-se que a dificuldade de 

obtenção de dados referentes às ações judiciais em outros países, notadamente em nível 

nacional, tal tarefa se mostra na maioria dos casos contraproducente. Dessa forma os 

pesquisadores desse segmento acabam optando pelo uso do percentual de sindicalização da 

força de trabalho das empresas. O raciocínio que embasa a escolha dessa estratégia é o de que 

num mundo onde as promessas não são mantidas com muita frequência, os trabalhadores 

sentem a necessidade de proteção, e a sindicalização é uma resposta possível a esta necessidade 

(Guiso, Sapienza & Zingales (2015). 

De posse daqueles dados fornecidos pelo TST, é possível propor e elaborar um indicador 

inédito, aqui chamado de “Judicialização da Relação Trabalhista” (JRT), que é uma variável 

dummy, a qual assume valor igual a 1 no ano em que a empresa sofre demandas na justiça do 

trabalho, e, é igual a zero no ano em que não se identifica ação daquele tipo. 

Entretanto, para que fosse atingido o objetivo da pesquisa, as percepções dos 

empregados, as declarações do departamento de recursos humanos da empresa e as informações 

oriundas do TST, referente às empresas participantes do certame, precisariam ser cruzadas com 

suas respectivas informações econômico-financeiras. Assim se fez necessário recorrer à 

diversas bases que pudessem suprir à necessidade do estudo em curso.  

Uma delas foi à da Maiores e Melhores da Revista Exame-Você S/A que desde 1974 

tem contribuído sensivelmente com indicadores de desempenho das 500 maiores empresas do 

Brasil (Marion, 2009). Aqueles dados financeiros foram gentilmente disponibilizados pelo 

responsável técnico da pesquisa daquela revista, Professor Dr. Ariovaldo Santos, através de 

solicitação formal, deste pesquisador, onde foram assumidos compromissos e responsabilidades 

quanto à manutenção do sigilo e cuidados no tratamento e divulgação daqueles dados. 

O restante dos indicadores financeiros foi obtida por meio da coleta no software 

Economática®, na data base S&P Capital IQ®, nas Demonstrações Contábeis de Bancos, 

disponibilizadas pelo sitio do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/) e no 
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repositório de dados tratados pelo Laboratório de Finanças e Risco – RiskFinLab da FEA-USP 

(https://www.tatianaalbanez.com/basesexcel), cuja fonte primaria são as informações 

disponíveis no site da BMF & Bovespa. 

É importante frisar que o modelo teórico-conceitual adotado neste trabalho se alinha 

com o mainstream das pesquisas organizacionais: onde são encontrados fatores individuais e 

funcionais, fatores do ambiente de trabalho e das condições onde ele é desempenhado. Outra 

característica deste estudo é a presença de diferentes níveis de análise (nível I – empregados; 

nível II – empresa) onde as variáveis foram mensuradas. Conforme já mencionado, essa 

novidade é fortemente marcada na literatura internacional como fundamental para testar 

relações que ocorrem em diferentes esferas ou níveis de análise e com a utilização desse modelo 

se têm a possibilidades de testar hipóteses que se utilizem de mais controles, melhores proxies, 

contribuindo para o aumento do poder de inferência. Nesta tese, os dois níveis de análise são 

claramente definidos: a percepção dos empregados as quais deram origem a variáveis criadas a 

partir do IQAT e as variáveis que caracterizam as empresas elaboradas a partir do relatório 

IQGP. 

A seguir são apresentadas na tabela 1 as variáveis utilizadas neste trabalho: 
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Tabela 1- Descrição das variáveis 

Esta tabela fornece uma descrição detalhada de todas as variáveis usadas na análise de resultados. Inicialmente são apresentadas as variáveis da pesquisa da pesquisa IQGP – 
(Índice de Qualidade da Gestão de Pessoas) da FIA/USP, seguidas pelas da pesquisa de percepção dos funcionários, IQAT – (Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho) 
FIA/USP, além de uma medida da judicialização da relação trabalhista (JRT), sugerida pelo autor desta pesquisa, elaborada a partir de dados fornecidos pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e finalizando com as de desempenho, extraídas a partir das seguintes bases financeiras: MELHORES E MAIORES, de EXAME/FEA/USP; Economatica; 
S&P Capital IQ®; Banco Central do Brasil (BACEN) e Laboratório de Finanças e Risco – RiskFinLab - FEA/USP, Dados compilados da DVA de todas as Cias Abertas 
Brasileiras não Financeiras a partir da fonte: B3. 

Nome da variável / abreviatura Descrição Origem dos dados 
Estresse Dummy igual a 1 se a empresa passou, durante o ano anterior à pesquisa, por alguma condição ou 

situação especial que possa influenciar os resultados, como fusão, aquisição, demissão em massa, 
venda ou encerramento de unidades de negócio etc 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Tamanho da firma Transformação logarítmica do número total de funcionários da empresa, variável já consagrada na 
literatura como de controle para o tamanho da entidade, em estudos de cultura organizacional, a 
exemplo de Weber (1990). 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos por: FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Identidade *Dummy, igual a 1 se a empresa tem Identidade Organizacional formalmente definida (missão, 
visão e valores). 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Integração Dummy, igual a 1 se na empresa há adoção de processos formais de integração dos empregados à 
cultura organizacional. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Código de ética Dummy, igual a 1 se a empresa elaborou e disseminou um código de ética e/ou de conduta para 
orientar o comportamento de seus empregados. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Atenção à pessoa portadora de 
necessidades especiais - PNE 

Dummy igual a 1, se a empresa adota ações voltadas às pessoas com deficiência. FIA-USP, pesquisa IQGP – 
(Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 



54 

Continuação 
Nome da variável / abreviatura Descrição Origem dos dados 

Integridade gerencial Integridade Gerencial: Esta variável representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: " 
Nesta empresa os chefes agem de acordo com o que dizem". Os funcionários são solicitados a 
expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das respostas dos 
funcionários a cada ano da empresa. 

Elaborado nos mesmo moldes 
de Guiso, Sapienza e Zingales 
(2015), a partir dos dadod 
fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Integridade institucional Integridade Institucional. Esta variável representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: 
"Esta empresa entrega aos seus clientes aquilo que promete com alta qualidade". Os funcionários 
são solicitados a expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das 
respostas dos funcionários a cada ano da empresa. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Integridade plena Integridade Plena: Esta variável representa um fator (variável hipotética, fruto das combinações 
lineares das variáveis observadas, que explica parte da variabilidade dos dados.), elaborado pela 
análise de componentes principais, compreendendo as variáveis: Integridade gerencial e 
Integridade institucional, que são respostas respectivamente às seguintes declarações: " Nesta 
empresa os chefes agem de acordo com o que dizem" e "Esta empresa entrega aos seus clientes 
aquilo que promete com alta qualidade". Para as referidas declarações, os funcionários são 
solicitados a expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Representa uma busca da “captura”da impressão da 
plenitude do nível da integridade naquela organização 

Elaboração própria do autor 
deste estudo, a partir dos dados 
disponíveis na pesquisa. 

Equipamento adequado Equipamento adequado: Esta variável, utilizada para controlar o efeito “halo”(vide item 3.2), 
representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: "Tenho todo equipamento e material 
necessários para realizar bem o meu trabalho". Os funcionários são solicitados a expressar uma 
medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 
totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das respostas dos funcionários ao 
nível do ano da empresa.  

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Boas Condições de Segurança Boas Condições de Segurança: Esta variável, outro controle para o efeito “halo” representa a 
resposta do funcionário à seguinte declaração (surveys de 2011 a 2015): "As instalações e o espaço 
onde realizo meu trabalho são seguros, confortáveis e limpos". Já na survey de 2016, representa a 
resposta do funcionário à seguinte declaração: ” Esta empresa oferece boas condições de saúde e 
segurança para se trabalhar”. Em todos os anos os funcionários são solicitados a expressar uma 
medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 
totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das respostas dos funcionários ao 
nível do ano da empresa, entendendo-se que a essência da pergunta no tocante à segurança, não 
sofreu mudança relevante, o que pôde ser observado pelo comportamento estatístico da variância 
daquele indicador. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 



55 

Continuação 
Nome da variável / abreviatura Descrição Origem dos dados 

Altruísmo Altruísmo: Esta variável representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: "Nesta 
empresa as pessoas estão sempre dispostas a ajudar umas às outras". Os funcionários são 
solicitados a expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo 
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das 
respostas dos funcionários ao nível do ano da empresa. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Clareza das informações Clareza: Esta variável representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: As informações 
sobre esta empresa são transmitidas aos funcionários com clareza, rapidez e agilidade". Os 
funcionários são solicitados a expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas 
das respostas dos funcionários ao nível do ano da empresa. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Cooperação Cooperação: Esta variável representa a resposta do funcionário à seguinte declaração: "Quando 
preciso de outra área da empresa sou bem atendido (a)". Os funcionários são solicitados a 
expressar uma medida da força de sua experiência numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente). Para este trabalho, foram calculadas as medianas das respostas dos 
funcionários ao nível do ano da empresa. 

FIA-USP, pesquisa IQAT – 
(Índice de Qualidade do 
Ambiente de Trabalho). 

TResp Quantidade de empregados, na amostra, que participaram da pesquisa, para cada ano da empresa. Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Tempo de casa Tempo de serviço (anos) declarados individualmente pelos empregados respondentes que 
participaram da pesquisa para cada ano da empresa. 

Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Gerentes Fração de gerentes entre os funcionários participantes da pesquisa para cada ano da empresa. Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 

Idade do empregado Idade declarada pelos empregados que participaram da pesquisa para cada ano da empresa. Elaboração própria, a partir dos 
dados fornecidos pela FIA-USP, 
pesquisa IQAT – (Índice de 
Qualidade do Ambiente de 
Trabalho). 
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Continuação 
Nome da variável / abreviatura Descrição Origem dos dados 

ROE Return on Equity, ou Retorno sobre o Patrimônio líquido, mede a eficiência da empresa, o controle 
de custos, sendo um dos principais componentes da geração de valor para os acionistas, calculado 
como Lucro Líquido/Patrimônio Líquido, de cada ano da empresa. 

MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
Economatica; 
S&P Capital IQ®; 
Banco Central do Brasil 
(BACEN). 

ROS Return on Sales, ou Retorno sobre vendas, muitas vezes chamado de margem de lucro operacional, 
ou margem líquida evidencia a eficiência com que uma empresa gera lucros a partir de sua receita. 
É calculado como Lucro Líquido / Vendas, de cada ano da empresa.  

MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
Economatica; 
S&P Capital IQ®; 
Banco Central do Brasil 
(BACEN). 

ROI Return on Investment, ou retorno sobre o investimento, também denominado de ROI relaciona o 
lucro operacional com o investimento da empresa, mostra a taxa de retorno obtida pela empresa 
para seus financiadores, seja capital próprio ou capital de terceiros. Lucro Operacional é igual: 
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro + Receitas Financeiras + Equivalência 
Patrimonial + outras receitas (despesas) não operacionais. O investimento é obtido retirando do 
ativo os passivos não onerosos. No caso da empresa Investimento é igual a: Ativo – Fornecedores 
– Salários, provisões e Contribuições Sociais 

MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
Economatica; 
S&P Capital IQ®; 
Banco Central do Brasil 
(BACEN). 

Judicialização da Relação 
Trabalhista - JRT- 

Variável dummy que assume valor igual a 1 para cada ano, do período analisado, em que a 
empresa sofreu ação trabalhista, e, zero nos anos em que não se registrou demanda trabalhista na 
justiça do trabalho. Objetiva capturar os reflexos de uma possível cultura de “Judicialização da 
relação trabalhista” nas empresas componentes da amostra.  

Elaboração própria,a partir de 
informações disponibilizadas 
pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e da FIA-USP, 
pesquisa IQGP – (Índice de 
Qualidade da Gestão de 
Pessoas). 

Ano Variáveis dummies (6) correspondentes ao período estudado: 2011 a 2016 Pesquisa FIA-USP 

Regiao (regiao) Variáveis Dummies (5) sendo cada uma delas, relativa à região geográfica (Norte, Sul, Nordeste, 
Centro-oeste e Sudeste), onde se situa a sede da operação brasileira da firma.  

MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
BOVESPA; Sites das firmas. 

Controle de capital Variáveis Dummies (3), uma para cada situação de controle do capital da firma: Brasileiro Estatal; 
Brasileiro privado e Estrangeiro em geral 

MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
Sites das firmas 

Idade da firma Medida de tempo (anos) decorrido da fundação da firma até o ano referente a cada survey aplicada 
pela FIA-USP/MEPT 

Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 

Continuação 
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Nome da variável / abreviatura Descrição Origem dos dados 
Setor  Variáveis Dummies (22), uma para cada setor em que se pôde alocar cada firma, seguindo-se a 

metodologia da MELHORES & MAIORES de EXAME/FEA/USP. 
MELHORES E MAIORES, de 
EXAME/FEA/USP; 
BOVESPA; Sites das firmas 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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3.2.Modelos e estratégias econométricas 
 

Observando-se a natureza dos dados disponíveis para esta investigação: informações de 

várias empresas, em vários períodos de tempo, naturalmente, na estimação dos modelos para o 

estudo dos fenômenos, percebe-se a necessidade de se considerar a influência das diferenças 

entre os sujeitos e a própria evolução temporal.  

Assim parece razoável o uso de um modelo longitudinal de regressão para dados em 

painel, também conhecidos como “ modelos com muitas cross-sections ao longo do tempo”. 

Tal estratégia pode conferir maior quantidade de informações, maior variabilidade dos 

dados, menor multicolinariedade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior 

eficiência quando da estimação econométricas de seus parâmetros.  

Dados longitudinais também permitem que um pesquisador analise uma série de 

questões econômicas que não podem ser abordadas usando-se conjuntos de dados de séries 

temporais. Além disso, dados do painel também fornecem um meio de mitigar um dos grandes 

problemas econométricos que é o de variáveis omitidas, ou não observadas, com efeitos 

correlacionadas com variáveis explicativas. Assim, o modelo geral de regressão para dados em 

painel, associando proxies de cultura e desempenho, aparece descrito, abaixo na equação. 

 

Equação 1-Exemplo de modelo de regressão para dados em painel 

��������ℎ��� = � + ����� ��������′ ��� + ��� 

Fonte-elaboração própria. 

 

Onde o desempenho representa o fenômeno em estudo (a variável dependente que varia 

entre indivíduos e ao longo do tempo), αi representa o intercepto para cada indivíduo (empresas) 

podendo assumir efeitos fixos ou aleatórios, βj (j=1,2,3,...,k) que são os coeficientes de cada 

variável, Χj que seriam as variáveis explicativas, entre elas as proxies de valores da cultura 

organizacional, que também variam entre indivíduos e ao longo do tempo, e, por fim, ε que 

representa os termos de erros idiossincráticos. Os subscritos “i” representam cada um dos 

indivíduos (empresas) da amostra em análise e os subscritos “t” representam os períodos em 

que são coletados os dados. 

Levando-se em conta que os dados disponíveis para este estudo, apresentam variação 

entre os indivíduos (empresas) e ao longo do tempo, e que o fenômeno principal objeto de 
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estudo é representado por uma variável dependente quantitativa, a estimação de modelos 

longitudinais lineares de regressão, parece ser uma estratégia eficaz.  

Neste caso, particularmente, são modelos longitudinais de regressão para dados em 

painel curto, já que a quantidade de indivíduos é maior do que o quantitativo total de períodos 

em que foram coletados os dados. Outra particularidade é que, em virtude de nem todas as 

empresas componentes da amostra possuírem informações de todo o período estudado, o painel 

é do tipo: desbalanceado. 

Considerando-se as características dos dados disponíveis para esta investigação, a 

estimação conhecida por: “efeitos fixos” (FE-fixed effects) com erros-padrão robustos com 

agrupamento por empresa se apresenta como uma primeira opção, tendo a seu favor, ser um 

tipo de estimação bastante robusto por controlar a heterogeneidade não observada e invariante 

no tempo das empresas estudadas. 

O modelo longitudinal de regressão com efeitos fixos considera a existência de efeitos 

individuais, que representam a heterogeneidade entre os indivíduos e capturam as suas 

diferenças invariantes no tempo, em outras palavras, as diferenças nos interceptos e não nas 

inclinações.  

Conforme mencionam Cameron & Trivedi (2009), os estimadores dos parâmetros de 

um modelo longitudinal de regressão com efeitos fixos são obtidos pela eliminação dos efeitos 

individuais por meio da elaboração de uma transformação intra-grupo, aplicada pela 

diferenciação de médias. 

Assim uma estimação intra-grupo faz com que os dados sejam diferenciados em torno 

da média quando da modelagem e, como consequência, o parâmetro de determinada variável 

que apresentar dados que não sejam alterados ao longo do tempo não poderá ser estimado. 

Com relação a isso, Wooldridge (2010) alerta para o fato de que na estimação por efeitos 

fixos, o parâmetro de uma variável explicativa com baixa variação intra-grupo será 

imprecisamente estimado.  

Nesse sentido se, por exemplo, uma empresa possui elevado altruísmo, em tese, ela 

tende a se mostrar estável em seu nível de altruísmo durante todo o período amostral, uma vez 

que cultura pressupõe gradatividade e tempo longo o suficiente para sua formação (Schein, 

1984). 
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Dessa maneira, levando-se em conta a provável baixa variabilidade temporal dos 

indicadores de cultura, deve-se considerar a possibilidade de que, neste caso, aqueles 

indicadores serão quase colineares com os efeitos fixos de empresa, reduzindo, desta forma, a 

precisão da estimação e o poder dos testes de hipótese. 

Sendo assim, tendo ciência desta particularidade da cultura nas organizações sem, no 

entanto, discutir a robustez da estimação por efeitos fixos, apenas tendo por objetivo analisar 

com a lente mais adequada as especificidades do fenômeno estudado, a estimação adotada nesta 

pesquisa será a POLS (Pooled Ordinary Least Squares), que pode ser considerada a maneira 

mais simples de estimar um modelo longitudinal, a qual considera a base de dados como uma 

grande cross-section e por meio do método de mínimos quadrados ordinários, estima os 

parâmetros do modelo proposto.  

Em que pese a referida estimação supor que todas as variáveis explicativas são 

exógenas, é requerido o controle da autocorrelação dos termos de erro para dado indivíduo 

(efeito within). Para tal, todos os erros-padrão são computados com agrupamento no nível da 

empresa (firm-clustered standard errors). Este procedimento torna os erros-padrão 

assintoticamente robustos a formas arbitrárias de heterocedasticidade e autocorrelação 

(dependência serial) dos erros do modelo no nível da empresa, assumindo que os erros são 

independentes entre empresas. Adicionalmente, a possível dependência dos erros entre 

empresas motivada por choques macroeconômicos é tratada com a inclusão em todas as 

regressões de um conjunto de dummies de ano. Nos modelos estimados por POLS, são também 

incluídas dummies referentes a setor de atividade, região e tipo de controle do capital das 

empresas.  

Entretanto os resultados obtidos pelos dois meios de estimação, são exibidos neste 

trabalho, sendo a FE tratada como análise adicional cujos outputs estão disponíveis no apêndice 

II desta pesquisa. 

Outra providência tomada, que deve ser mencionada, é a utilização da mediana das 

respostas da survey da FIA, em lugar da média, objetivando também dotar de robustez os 

resultados, trazendo como vantagem a mitigação dos efeitos de eventuais outliers que podem 

distorcer a média. 

A mediana do total de respostas dos empregados entrevistados de cada empresa para 

cada pergunta gera o valor atribuído a ela para a correspondente variável criada neste estudo. 
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Porém quando se lança mão de variáveis oriundas de surveys surge a necessidade de 

uma atenção e controle especial em relação ao efeito “halo” que foi identificado e definido por 

Thorndike (1920) como um problema que surge na coleta de dados quando há transferência de 

um julgamento de um item para outro, no momento em que o respondente está atribuíndo suas 

notas às diversas questões da pesquisa.  

Assim, evidências indicam que as avaliações globais acerca de uma pessoa, ou uma 

determinada situação, podem induzir avaliações alteradas dos atributos da pessoa, mesmo 

quando há informação suficiente para permitir avaliações independentes das mesmas (Nisbett 

& Wilson, 1977).  

Guiso, Sapienza & Zingales (2015), num trabalho semelhante a este, demonstraram que 

o controle ideal para absorver o efeito de halo seria: se utilizar de uma variável que fosse afetada 

por aquele efeito, assim como as variáveis de interesse do estudo, mas que não apresentasse 

correlação relevante com as mesmas. 

De forma prática, a título de exemplo: pode-se imaginar que o julgamento do 

respondente da survey acerca da pergunta proxy para “altruísmo” na organização, independe da 

sua resposta à questão proxy das condições de segurança da empresa onde trabalha, sendo esta 

última a variável usada para o referido controle. Os resultados apresentados na Tabela 3 (matriz 

de correlações entre as variáveis proxies de cultura) reforçam a adequação na escolha das 

variáveis para o controle específico deste efeito. Deve-se frisar que este controle, se bem-

sucedido, mitiga apenas o efeito “halo”, mas não lida com problema de potenciais variáveis 

omitidas além de tantos outros inerentes ao manejo dos dados em uma estimação econométrica. 

É importante ressaltar que o desenho desta pesquisa possibilita a identificação de 

associações entre as variáveis, mas não a inferência causal, sendo esta uma limitação 

metodológica. 

A primeira hipótese testada é: 

H1: Maiores níveis de cultura, associam-se a maiores resultados financeiros das 

empresas. 

Com o objetivo de submeter à prova esta hipótese são realizadas diversas análises, na 

tentativa de se observar os consequentes da cultura organizacional.  

Assim são estimadas regressões em painel onde as variáveis proxies dos valores 

culturais: altruísmo, clareza das informações, cooperação, integridade gerencial, integridade 
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institucional e integridade plena, figuram como explicativas de medidas de desempenho como 

ROS, ROI e ROE que são as variáveis dependentes naquele modelo. 

Assim como em relação ao efeito “halo”, mencionado alguns parágrafos acima, também 

são tomadas algumas providências para se eliminar a influências de outros fenômenos nos 

resultados das estimações efetuadas nesta pesquisa. Para isso são criadas algumas variáveis de 

controle, também chamadas de “covariáveis” para algumas questões que cercam o ambiente 

objeto das análises. Tal situação é perfeitamente comum, sendo inclusive relatado por Atinc et 

al (2012) que 68% dos artigos publicados nos melhores periódicos se serviram de algum tipo 

de variável de controle. 

Neste sentido, utiliza-se como variáveis de controle as seguintes variáveis proxies: 

Estresse, a Idade da firma, o tamanho da firma: (logaritmo natural do total de empregados), 

dummies para: a Região geográfica, o Setor e o tipo de Controle de Capital, além de 

Equipamento adequado e Ambiente seguro, como controles específicos do já mencionado efeito 

“halo” adicionados separadamente (um por vez em cada estimação), de modo que para cada 

medida de desempenho são feitas duas estimações, cada uma com apenas um dos controles do 

referido efeito. 

Inicia-se então a geração das regressões que, nesta primeira fase, segue a formulação 

apresentada na equação 2:  

 

Equação 2- Modelo de estimação dos consequentes das culturas das empresas 
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Fonte-elaboração própria. 

 

A seguir, como análise exploratória, insere-se-se no modelo descrito na Equação 2, uma 

por vez, as variáveis: “Tempo de casa” e “Gerentes”, que são características dos respondentes 

que compõe a amostra além de: “Tamanho da firma” e “Idade da firma” que caracterizam mais 

especificamente as empresas da amostra e, assim, procede-se a análise de moderação. 
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Este tipo de análise é amparado pela literatura que é pródiga em exemplos que ressaltam 

a importância dessa observação, uma vez que alguns dos pressupostos culturais numa empresa, 

podem se originar da perspectiva ocupacional dos membros da organização, o que torna 

possível haver uma cultura gerencial, uma cultura de engenharia, de ciência, de sindicato etc., 

todas coexistindo numa organização Schein (1984). 

Dessa forma, pesquisas demonstraram que algumas variáveis são negativamente 

relacionadas ao raciocínio moral, como exemplo respondentes que têm mais tempo de casa e 

estão em posições mais altas na organização, aparentemente tem menos capacidade de 

raciocinar moralmente e assim, também observar e relatar incidentes de fraude :( Elm e Nichols, 

1993; Ponemon, 1990 & Tenbrunsel, Umphress & Joseph, 2015). 

Também não se pode desprezar o porte da organização e nem seu tempo de existência 

como variáveis importantes para o fomento de um ambiente que favorece a criação, 

disseminação e manutenção das culturas. 

Percebe-se então que, só esta pequena argumentação já é suficiente para demonstrar que 

as características dos indivíduos e das firmas não se constituem numa questão simples e banal. 

Para a análise de moderação são introduzidas algumas interações entre alguns 

regressores, a partir do modelo da Equação 2, como explicitado na equação 3: 

Equação 3- Modelo de estimação dos consequentes dos valores culturais das empresas com 
interações entre variáveis de características da amostra inseridas e variável independente 
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Fonte-elaboração própria. 

 

É notório que sofrer reclamações trabalhistas na justiça do trabalho, além de depor 

contra a imagem da instituição, também pode indicar que alguma coisa não está funcionando 

bem na relação da empresa com seus empregados. Principalmente quando tal fato se torna 

constante, ao ponto de se considerar como evento rotineiro, sugerindo a existência de uma 

cultura de se judicializar a relação trabalhista nas empresas. 
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A boa prática contábil recomenda que valores referentes a causas dessa natureza sejam 

provisionados, indicando a possibilidade de que aqueles montantes podem se tornar despesa em 

algum momento do tempo e, consequentemente, impactar o lucro das firmas. 

Dessa maneira surge a necessidade de se evidenciar de forma empírica o quão pernicioso 

pode ser para as organizações, conviver com uma cultura dessa natureza. Sendo assim, 

seguindo-se a ordem das hipóteses, neste momento as análises passam a ser feitas considerando 

a seguinte assertiva: 

H2: Maiores níveis da JRT, associam-se a menores resultados financeiros das empresas. 

O modelo econométrico usado para se testar esta hipótese é apresentado na equação 4: 

Equação 4-Modelo de estimação do desempenho das empresas, tendo a JRT como variável 
explicativa 
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Fonte: Elaboração própria do autor  

Sendo a JRT uma medida objetiva, e, desta forma não sofrendo influência do efeito halo, 

tal controle não é incluído neste modelo. 

Evidenciando-se a nocividade da possível cultura de judicialização da relação 

trabalhista, cabe investigar se as demais culturas observadas neste trabalho exercem algum tipo 

de efeito no sentido de mitigar aquele fenômeno.Neste sentido, naturalmente é formulada a 

seguinte hipótese: 

H3: Maiores níveis de cultura, associam-se a menores níveis de JRT. 

Objetivando provar empiricamente a hipótese é desenhado o modelo da equação 5, logo 

abaixo, que desloca a variável JRT da condição de explicativa para dependente. Nesta nova 

configuração do modelo, as proxies dos valores das culturas da empresa são as variáveis 

independentes, o que enseja a reinserção de controles para o efeito halo. Deve-se mencionar 

que, em virtude da variável JRT ser uma dummie, o modelo estimado é do tipo PROBIT. 
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Equação 5-Modelo PROBIT em que a JRT é variável dependente das proxies de cultura 
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Fonte: Elaboração do autor da pesquisa. 

De forma exploratória, é proposto se analisar como as práticas, políticas e características 

das empresas, ou seja, como os antecedentes podem se associar à JRT. Assim é formulada a 

equação 6. Nesta nova configuração do modelo, as proxies daqueles antecedentes são as 

variáveis independentes. Nesse caso não se faz necessário o uso de controles para o efeito halo, 

já que as medidas são objetivas, não sujeitas àquele fenômeno. Deve-se mencionar que, em 

virtude da variável JRT ser uma dummie, o modelo estimado é do tipo PROBIT. 

Equação 6- Modelo PROBIT em que a JRT é variável dependente dos antecedentes de cultura 
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Fonte: Elaboração do autor da pesquisa 

Sendo encontrados resultados significantes em algumas das associações entre os valores 

culturais (proxies) e os indicadores de desempenho utilizados, ato contínuo, busca-se observar 

os antecedentes ou, em outras palavras, as políticas, práticas e características das empresas que 

possam estar associados aos valores das culturas identificadas neste estudo. As variáveis: 

Identidade, Integração, Código de ética, politica voltada às pessoas portadoras de necessidades 

especiais (PNE), a fração de mulheres em cargos de direção, a idade da firma e seu tamanho, 

são as proxies que se prestam a este papel.  

Para a estimação dessa nova fase de observações, o modelo econométrico usado é o da 

equação 7. É importante registrar que como a variável explicativa nessa estimação é uma 

medida objetiva, seja uma dummy (existência ou não de certo fenômeno), ou a fração de 

mulheres diretoras na firma (quociente entre o número de mulheres diretoras e total de 
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diretores), são mantidos os mesmos controles da equação 2, porém não são utilizados controles 

para o efeito “halo”. 

 

Equação 7- Modelo de estimação dos antecedentes das culturas das empresas 
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Fonte-elaboração própria. 

 

Objetivando uma análise comparativa com o trabalho de Guiso, Sapienza & Zingales 

(2015), uma vez que esta e aquela pesquisa têm em comum a análise da variável Integridade 

gerencial, busca-se replicar as condições em que aqueles pesquisadores encontraram seus 

resultados  

No entanto, é preciso se atentar para o fato de que além de se tratar de investigações 

realizadas em países distintos, com dados oriundos de institutos especializados em pesquisa de 

clima organizacional diferentes, em recortes temporais díspares, deste estudo para aquele paper  

que se buscou reproduzir, existem diferenças metodológicas importantes, a saber: os dados de 

lá estão configurados como uma cross-section com a seguinte particularidade: “keeping only 

the first year a company appears in our data set to avoid understating the standard erros" 

Guiso, Sapienza & Zingales (2015), o que não parece ser uma boa justificativa, uma vez que os 

softwares estatísticos contém correção para isso.  

Outra providência tomada por aqueles autores foi: "To control for the difference in 

calendar year in which firms enter in the sample, we control for year fixed effects in all the 

regressions” " (Guiso, Sapienza & Zingales 2015), obviamente necessária pela natureza da 

técnica estatística por eles escolhida e, por fim, as regressões OLS daquele artigo se utilizaram 

de erros-padrão, não robustos. Acrescente-se também que a única medida de desempenho que 

é comum aos dois estudos é o ROS. 

Então servindo unicamente para a comparação, com caráter exploratório, entre as 

pesquisas, formula-se a estimação apresentada na equação 8 e é aplicado na amostra desta 

pesquisa, tratamento similar ao daquele trabalho. 
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Equação 8- Comparativo: Integridade gerencial, com Guiso Sapienza & Zingales (2015) 
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Fonte-elaboração própria, baseado no modelo de Guiso, Sapienza e Zingales (2015) 

 

Ainda com relação ao valor cultural integridade, é oportuno se mencionar as motivações 

e o modus como são desenhadas as variáveis proxies: Integridade institucional e Integridade 

plena. 

Neste estudo, como outra das contribuições inéditas, é possível construir uma proxy, 

através do olhar dos empregados, que observaram uma integridade além daquela estudada por 

Guiso, Sapienza & Zingales (2015) a: “integridade da empresa”, aqui batizada de Integridade 

institucional.  

É uma variável que, seguindo a lógica de construção da proxy: Integridade gerencial de 

Guiso, Sapienza & Zingales (2015) e Erhard, Jensen & Zaffron (2007, 2009 e 2016), a partir da 

questão formulada no IQAT-FIA-USP (vide figura 1) permite verificar se as respectivas 

empresas “cumprem sua palavra”, ou “entregam o que é prometido”, tendo um plus 

interessante, que é: “o fazer com alta qualidade”. 

Figura 1-Pergunta do questionário IQAT que serviu de proxy para a Integridade institucional 

 
Fonte: Questionário IQAT da survey MEPT 

 

Dispondo agora de duas proxies para a integridade, uma com ênfase na postura 

institucional e outra na dos gerentes para com os empregados, cria-se a oportunidade de avançar 

ainda mais e elaborar, a partir de um artifício estatístico, uma métrica para a completude da 

integridade da organização (Integridade Gerencial + Integridade Institucional), introduzindo de 

forma inédita a ideia de Integridade plena da organização. 

Para se construir aquela nova variável, a técnica exploratória escolhida é a de análise 

fatorial. Nela, variáveis que possuem entre si correlações relativamente elevadas podem ser 

agrupadas em “fatores”, que captem o comportamento conjunto das variáveis originais. 



68 

Assim, o método utilizado foi o conhecido como: “componentes principais”, que se 

baseia no pressuposto de que podem ser extraídos fatores não correlacionados a partir de um 

conjunto de variáveis originais correlacionadas entre si.  

Seguidos esses procedimentos, nasce uma nova variável no banco de dados que serve 

de amostra para esta pesquisa. Tal variável, denominada de Integridade plena, corresponde ao 

fator rotacionado e obtido pela análise fatorial. 

No apêndice II (Figura 2) deste trabalho, são apresentados os outputs dos autovalores 

da matriz de correlações com os respectivos percentuais de variância compartilhada das 

variáveis originais, assim como as cargas fatoriais, que representam as correlações entre cada 

variável e o fator que a ser utilizado apresenta autovalor ou eigenvalue maior que 1, também 

chamado de critério da raiz latente. Observe-se também a coluna uniqueness, ou exclusividade, 

cujos valores representam para cada variável, o percentual de variância perdida para compor os 

fatores extraídos.  

No mesmo apêndice (Figura 3), pode-se ver que se utilizando do método Varimax, que 

maximiza as cargas de cada variável em determinado fator, o percentual da variância 

compartilhada para a formação do fator é igual a 63,63%. Ainda é possível se observar, no final 

da figura, o ângulo de rotação da referida estatística. Também é possível se perceber que não 

há diferença entre as cargas fatoriais rotacionadas, quando comparadas com as obtidas antes da 

rotação. 

O próximo capítulo expõe detalhadamente os resultados advindos da aplicação dos 

modelos concebidos, mediante as providências e estratégias estatísticas empregadas nesta tese. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 
 

4.1.Estatísticas descritivas 
 

Neste estudo, a amostra analisada é compilada a partir do cruzamento de dados oriundos 

de diversas bases.  

No entanto as informações das percepções dos empregados participantes da pesquisa 

Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil, são da mais alta relevância para a execução 

deste trabalho. 

Aquele conjunto de dados é oriundo da PROGEPE/FIA, e contém as respostas aos dois 

questionários: IQAT e IQGP que, como já mencionado, compõe o IFT da pesquisa de clima 

organizacional publicado a cada ano, atualmente na revista Você S/A. 

É importante registrar que as variáveis criadas nesta tese, são construídas com base nas 

impressões e sentimentos de 272.366 empregados de um total de 213 empresas dentre as 

participantes do certame, no período de 2011 a 2016, para as quais se faz possível, no 

cruzamento com as demais bases, associar medidas de desempenho. 

Dessa forma a partir daquelas respostas são criadas as variáveis proxies para: as culturas 

sob a ótica dos empregados; as políticas, práticas e características de empresa da amostra; além 

variáveis relativas às características dos próprios respondentes componentes da amostra. 

Os dados relativos aos indicadores de caráter financeiro do período, são cedidos 

gentilmente pela pesquisa Maiores & Melhores de Exame e também garimpados da 

Economática®, Capital IQ®, Banco Central do Brasil e Risklab FEA-USP, e Bovespa B3. 

As informações de origem trabalhista são disponibilizadas pelo TST (Tribunal Superior 

do Trabalho) atendendo a um pedido do autor desta tese, com base na lei de transparência de 

dados de natureza pública. 

Os detalhes da base, ficam melhor evidenciados a partir da análise das tabelas: 2 e 3. 

Registre-se que através da observação das correlações entre as variáveis, conforme apresentadas 

na tabela 3, percebe-se a adequação dos controles escolhidos para mitigar o efeito “halo” já 

devidamente descrito anteriormente. Uma tabela com correlação entre todas as variáveis, está 

disponível no Apêndice III deste trabalho. 
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Tabela 2-Sumario estatístico das variáveis utilizadas na pesquisa 

Esta tabela apresenta estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nesta pesquisa. Como mencionado na tabela 1, os dados que formam seus constructos, são originários das 
pesquisas: FIA/USP: IQGP – (Índice de Qualidade da Gestão de Pessoas), IQAT – (Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho), indicadores econômico-financeiros da: 
MELHORES E MAIORES, de EXAME/FEA/USP; Economatica®; S&P Capital IQ®; Banco Central do Brasil (BACEN) e Laboratório de Finanças e Risco – RiskFinLab - 
FEA/USP (Fonte primária: B3). 

Estatísticas Média Mediana Desvio-
padrão 

Observações 
Total de dados de empresas/ano do período 

estudado 

Mínimo Máximo 

Integridade gerencial 3.967 4 0.303 564 3 5 

Integridade institucional 4.617 5 0.493 564 3 5 

Integridade plena -0.00396 0.555 1 564 -4.058 2.624 

Equipamento adequado 4.58 5 0.492 564 4 5 

Boas Condições de Segurança 4.706 5 0.455 564 4 5 

Altruísmo 3.926 4 0.386 564 3 5 

Clareza das informações 4.196 4 0.447 564 3 5 

Cooperação 4.1 4 0.344 564 3 5 

JRT 0.353 0 0.478 564 0 1 

ROE 0.134 0.123 0.382 559 -4.318 1.84 

ROS 0.0768 0.0571 0.154 564 -1.818 0.77 

ROI 0.0498 0.0473 0.0885 559 -0.981 0.375 

Estresse 0.387 0 0.487 564 0 1 

Tamanho da firma (ln total empregados) 8.039 7.957 1.355 560 4.82 11.65 

Idade da firma (em anos) 33.38 39 15.71 564 1 104 

Identidade 0.984 1 0.125 564 0 1 

Integração 0.996 1 0.0595 564 0 1 

Código de ética 0.949 1 0.221 564 0 1 

PNE 0.78 1 0.415 564 0 1 

Total de respondentes por empresa 482.9 412.5 232.1 564 52 1749 

Tempo de casa 5.463 4.25 3.286 564 2 24 

Gerentes 0.0907 0.0506 0.113 564 0 0.68 

Idade dos respondentes da survey FIA-USP 32.89 33 3.609 564 24 49 

Ano 2011 0.179 0 0.384 564 0 1 

Ano 2012 0.195 0 0.397 564 0 1 

Ano 2013 0.16 0 0.367 564 0 1 
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Continuação 

Estatísticas Média Mediana Desvio-
padrão 

Observações 
Total de dados de empresas/ano do período 

estudado 

Mínimo Máximo 

       

Ano 2014 0.177 0 0.382 564 0 1 

Ano 2015 0.145 0 0.353 564 0 1 

Ano 2016 0.144 0 0.351 564 0 1 

Região Norte 0.039 0 0.194 564 0 1 

Região Nordeste 0.0461 0 0.21 564 0 1 

Região Centro-oeste 0.00355 0 0.0595 564 0 1 

Região Sudeste 0.688 1 0.464 564 0 1 

Região Sul 0.223 0 0.417 564 0 1 

Controle de capital: Brasileiro Estatal 0.0301 0 0.171 564 0 1 

Controle de capital: Brasileiro privado 0.638 1 0.481 564 0 1 

Controle de capital: Estrangeiro em geral 0.332 0 0.471 564 0 1 

Setor: Atacado 0.023 0 0.15 564 0 1 

Setor: Autoindústria 0.0851 0 0.279 564 0 1 

Setor: Bens de consumo 0.0142 0 0.118 564 0 1 

Setor: Comunicações 0.00532 0 0.0728 564 0 1 

Setor: Diversos 0.016 0 0.125 564 0 1 

Setor: Eletroeletrônico 0.0124 0 0.111 564 0 1 

Setor: Energia 0.023 0 0.15 564 0 1 

Setor: Farmacêutico 0.0727 0 0.26 564 0 1 

Setor: Financeiro e outros 0.181 0 0.385 564 0 1 

Setor: Indústria da construção 0.0301 0 0.171 564 0 1 

Setor: Indústria digital 0.0177 0 0.132 564 0 1 

Setor: Infraestrutura 0.0567 0 0.232 564 0 1 

Setor: Mineração 0.0177 0 0.132 564 0 1 

Setor: Papel e celulose 0.0461 0 0.21 564 0 1 

Setor: Produção agropecuária 0.0957 0 0.295 564 0 1 

Setor: Química e petroquímica 0.0443 0 0.206 564 0 1 

Setor: Serviços 0.00177 0 0.0421 564 0 1 

Setor: Siderurgia e metalurgia 0.00887 0 0.0938 564 0 1 

Setor: Telecomunicações 0.055 0 0.228 564 0 1 
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Setor: Têxteis 0.0993 0 0.299 564 0 1 

Setor: Transportes 0.0177 0 0.132 564 0 1 

Continuação 

Estatísticas Média Mediana Desvio-
padrão 

Observações 
Total de dados de empresas/ano do período 

estudado 

Mínimo Máximo 

Setor: Varejo 0.0762 0 0.266 564 0 1 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 



73 

 

Tabela 3-Correlação entre as variáveis proxies para cultura organizacional 

Esta tabela apresenta a correlação, com a respectiva significância, entre as proxies das culturas identificadas nesta 
pesquisa, incluindo também as variáveis: Boas condições de segurança e Equipamento adequado, que são 
utilizadas para o controle do efeito halo. 

 Altruísmo Clareza Cooperação 
Integridade 
gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Boas 
Condições 

de 
Segurança 

Equipamento 
adequado 

Altruísmo 1.0000         

         

Clareza 0.3464 1.0000        

 0.0000        

Cooperação 0.3839 0.5420 1.0000       

 0.0000 0.0000       

Integridade 
gerencial 

0.5269 0.4082 0.4579 1.0000     
 

 0.0000 0.0000 0.0000      

Integridade 
institucional 

0.2440 0.3289 0.3106 0.2726 1.0000    
 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000     

Integridade 
plena 

0.4832 0.4620 0.4817 0.7977 0.7977 1.0000   
 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000    

Boas 
Condições de 

Segurança 
0.3419 0.3187 0.2227 0.3228 0.2567 0.3633 1.0000  

 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000   

Equipamento 
adequado 

0.3422 0.3908 0.3226 0.3184 0.4886 0.5058 0.4221  
1.0000 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

4.2.Consequentes da cultura organizacional 
 

A partir deste ponto do trabalho, são testadas as hipóteses formuladas no item 2.3 desta 

tese, sendo a primeira delas: 

H1: Maiores níveis de cultura, associam-se a maiores resultados financeiros das empresas. 

Para tanto, são feitas análises das possíveis associações entre as proxies dos valores 

culturais das empresas estudadas e o desempenho financeiro, representado pelos seguintes 

indicadores: ROS, ROI, ROE. O modelo a ser utilizado é o já explicitado na equação 2. 
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4.2.1. Resultados das regressões POLS  

Dentro da disponibilidade de dados financeiros das empresas que compuseram a 

amostra, foram feitas as estimações de regressão, conforme estão apresentadas nas tabelas que 

se seguem.  

Como já mencionado, a estratégia econométrica deste estudo é a de utilizar a estimação 

POLS, porém para cada tabela estimada daquela maneira, também é gerada uma outra se 

utilizando da estimação por FE, as quais estão disponíveis no apêndice I deste trabalho.  

Importante dizer que a opção por números índice foi intencional, uma vez que as 

empresas envolvidas estão sob a proteção de um acordo de confidencialidade. Dessa maneira, 

tudo foi feito a fim de cumprir os termos do referido acordo celebrado entre este pesquisador e 

a PROGEP-FIA (Anexo-1). 

A tabela 4, a seguir, mostra os coeficientes e demais estatísticas das regressões em que 

os indicadores ROS, ROI e ROE, figuram como variáveis dependentes e a proxy de uma cultura 

de altruísmo a explicativa:  

Tabela 4-Altruísmo 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional altruísmo, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return 
on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma 
por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as dummies foram 
omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as regressões contêm 
um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Altruísmo 0.094*** 0.094*** 0.045*** 0.047*** 0.059 0.033 
 (0.032) (0.033) (0.016) (0.017) (0.051) (0.057) 
Estresse -0.029** -0.029** -0.014* -0.014* -0.057* -0.056* 
 (0.013) (0.013) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.001 0.001 0.001*** 0.001*** 0.002** 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da 
firma 

0.003 0.003 -0.003 -0.003 0.002 0.001 

 (0.005) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas 
Condições de 
Segurança 

-0.004  0.008  -0.028  

 (0.016)  (0.009)  (0.040)  
Equipamento 
adequado 

 -0.002  0.001  0.044 
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
  (0.015)  (0.009)  (0.038) 
Constante -0.440*** -0.449*** -0.134 -0.106 0.059 -0.186 
 (0.170) (0.162) (0.083) (0.079) (0.365) (0.347) 
Número de 
empresas 

210 210 206 206 206 206 

Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.171 0.171 0.178 0.177 0.143 0.145 
Dummies de 
Ano 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Setor 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F 2.919 2.918 3.021 2.995 2.336 2.364 
p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa

 

A observação da tabela 4 permite ver que a variável proxy da cultura do altruísmo, se 

mostra significante a 1% em suas associações com os indicadores de desempenho ROS (Return 

on sales) e (Return on investimento), independente do controle do efeito halo utilizado. 

Com o auxilio do software estatístico, verifica-se que o aumento de um desvio-padrão 

da variável Altruísmo, representa o aumento esperado de 0,036 unidades de ROS, o que 

equivale a um aumento de 46,52% em relação à média daquele indicador.  

Um outro exercício de simulação que pode ser feito é verificar o que acontece com o 

valor esperado de ROS se a variável altruísmo aumenta do menor valor para o maior valor da 

amostra, ceteris paribus. Nestas condições, é encontrado um incremento de 0,188 unidades de 

ROS, representando um aumento esperado de 243,42% do índice de desempenho em relação à 

sua média. 

Com relação ao indicador Return on investimento, o aumento de um desvio-padrão da 

variável proxy para altruísmo corresponde a um aumento esperado de 0,017 unidades daquele 

índice ou, em termos percentuais, 34,48% de crescimento em relação à média do indicador 

financeiro. 

Noutro exercício de simulação, variando-se a variável altruísmo do menor até o seu 

maior valor na amostra, ceteris paribus, espera-se que a variável dependente ROI também 

aumente seu valor na proporção de 0.090 unidades, representando um aumento de 179,67% 

relativos à média de seu valor esperado. 
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Mesmo não sendo verificada uma associação significante, nos níveis convencionais 

(pelo menos a 10%), deve-se registrar que a relação entre a proxy de altruísmo e o Return on 

equity é positiva.  

Como esperado, a estimação por efeitos fixos produz coeficientes com sinais e 

significâncias diferentes destas aqui apresentadas. A observação da tabela 26 (apêndice I) 

permite ver que não se encontra significância nos níveis convencionais (pelo menos a 10%) em 

nenhuma das associações com os indicadores de desempenho embora, exceto pela relação da 

proxy de altruísmo com ROE, as associações são positivas com as demais.  

Tabela 5- Clareza das informações 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional: clareza, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return 
on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma 
por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as dummies foram 
omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as regressões contêm 
um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Clareza das informações 0.053** 0.052** 0.021 0.022* 0.105*** 0.081* 
 (0.024) (0.024) (0.013) (0.010) (0.038) (0.041) 
Estresse -0.025* -0.025* -0.012 -0.012 -0.048 -0.049 
 (0.013) (0.013) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.002* 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma 0.000 0.000 -0.003 -0.004 -0.006 -0.005 
 (0.006) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas Condições de Segurança 0.000  0.011  -0.047  
 (0.016)  (0.009)  (0.041)  
Equipamento adequado  0.003  0.005  0.026 
  (0.015)  (0.009)  (0.038) 
Constante -0.265 -0.273* -0.030 -0.002 0.027 -0.252 
 (0.165) (0.157) (0.078) (0.074) (0.338) (0.320) 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.150 0.150 0.159 0.158 0.151 0.150 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.485 2.486 2.646 2.612 2.495 2.467 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 
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Pelo que se vê na tabela 5, a proxy da cultura da clareza das informações se mostra 

associada positivamente de forma significante nos níveis convencionais (até 10%) com todos 

os indicadores de desempenho. Deve-se ressaltar que no caso da relação com ROI e ROE, a 

mudança da variável de controle do efeito halo, acaba afetando a significância dos coeficientes. 

Quando a proxy da clareza das informações é aumentada em um desvio-padrão o reflexo 

esperado no índice ROS é de incremento de 0,024 unidade ou 31,15% em termos percentuais 

relativos à sua média. Se o valor da variável clareza varia do seu menor para o maior valor, 

ceteris paribus, prevê-se um aumento de 139,27% a comparação com a média do Return on 

sales. 

No caso da associação da proxy de clareza das informações com o ROI, ao aumentar um 

desvio-padrão em sua magnitude, espera-se um aumento de 0,010 unidades, ou 19,77% com 

relação à média daquele índice de desempenho. Se o aumento na variável clareza das 

informações for do seu menor para o maior valor na amostra, ceteris paribus, o incremento 

esperado no indicador ROI é de 0,044 unidades, 88.07% se comparado à sua média. 

Já para a relação entre a proxy da clareza das informações e o indicador de desempenho 

ROE, o incremento esperado no índice de desempenho é de 0.047 unidades, 34,97% em relação 

à sua média, quando se adiciona um desvio-padrão ao valor da clareza. Pensando-se numa 

variação do menor para o maior valor da clareza na amostra, ceteris paribus, o impacto previsto 

no ROE é de aumento de 0.210 unidades, o que representa um aumento percentual de 155.81% 

se comparado com sua média. 

Com relação à estimação por efeitos fixos, disponível na tabela 27 (Apêndice I), a 

variável proxy da clareza das informações não apresenta associação significante nos níveis 

convencionais (pelo menos a 10%) com nenhum dos indicadores de desempenho. Acrescente-

se que, exceto por uma das estimações da variável clareza das informações com o ROS, as 

demais relações são negativas. 

 

Tabela 6- Cooperação 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional: cooperação, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de deempenho Return on 
Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram obtidas na tabela), localização geográfica da firma 
por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as dummies foram 
omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as regressões contêm 
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um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Cooperação -0.001 -0.005 0.007 0.006 0.117** 0.096* 
 (0.021) (0.021) (0.012) (0.012) (0.051) (0.052) 
Estresse -0.031** -0.031** -0.014* -0.014* -0.047 -0.048 
 (0.014) (0.014) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.002** 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma 0.005 0.004 -0.002 -0.002 0.002 0.001 
 (0.006) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas Condições de Segurança 0.016  0.016*  -0.034  
 (0.016)  (0.009)  (0.040)  
Equipamento adequado  0.021  0.011  0.034 
  (0.015)  (0.009)  (0.037) 
Constante -0.166 -0.154 -0.008 0.024 -0.163 -0.408 
 (0.178) (0.170) (0.087) (0.082) (0.374) (0.355) 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.133 0.134 0.152 0.150 0.149 0.150 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.155 2.189 2.501 2.458 2.452 2.456 
P <0.001 0.000101 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa 

Os resultados da tabela 6 mostram que a variável proxy da cultura de cooperação é 

associada positiva e significantemente com o indicador financeiro: Return on equity, 

verificando-se mudança na significância quando da mudança do controle do efeito halo.  

Cabe o registro que em relação ao índice ROS, o sinal do coeficiente da proxy 

cooperação nas regressões aponta uma associação negativa, diferente da esperado, entre ambos. 

Em se tratando de ROI, a associação é positiva. Contudo, importa ressaltar que tanto com o 

ROS e com o ROI a cooperação, não se associa de forma significante nos níveis convencionais 

(pelo menos a 10%). 

No tocante à associação com o ROE, o aumento de um desvio-padrão na proxy da 

cultura de cooperação, gera a expectativa do incremento de 0,040 unidades, ou 30,10% relativos 

à média daquele indicador financeiro. Já se o valor da variável cooperação variar de seu menor 

até o seu maior valor, ceteris paribus, espera-se um aumento de 0.234 unidades do ROE, 

equivalentes a 173.75% se comparadas com à média. 

Dentro do previsto, quando se faz a estimação por FE, disponível na tabela 28 (Apêndice 

I), os resultados diferem destes apresentados. Naquele caso, não se verifica significância em 
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nenhuma das associações com os indicadores de desempenho, sendo as relações da proxy de 

cultura da cooperação relacionada negativamente com o ROS e o ROI e positivamente com o 

ROE. 

Tabela 7-Integridade gerencial 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional integridade gerencial, conforme 
percepção dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de 
desempenho: Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados 
os coeficientes das regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis 
dependente e a variável proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: 
Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança 
(1), (3) e (5), Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram obtidas na tabela), localização 
geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as 
dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as 
regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade 
e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-
valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade Gerencial 0.052 0.049 0.035 0.037 0.127* 0.100 
 (0.044) (0.045) (0.024) (0.024) (0.069) (0.072) 
Estresse -0.028** -0.028** -0.013 -0.013 -0.051 -0.051 
 (0.014) (0.014) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.002** 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma 0.003 0.003 -0.003 -0.003 -0.000 -0.001 
 (0.006) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas Condições de Segurança 0.008  0.012  -0.035  
 (0.016)  (0.009)  (0.040)  
Equipamento adequado  0.013  0.007  0.038 
  (0.015)  (0.008)  (0.037) 
Constante -0.316* -0.320* -0.097 -0.073 -0.145 -0.403 
 (0.177) (0.171) (0.087) (0.084) (0.378) (0.364) 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.140 0.141 0.162 0.160 0.148 0.148 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.298 2.316 2.699 2.667 2.427 2.436 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 

Os resultados da tabela 7 apresentam os resultados das regressões onde a proxy da 

integridade gerencial é associada aos índices: ROS, ROI e ROE. Somente na relação com o 

ROE é encontrada significância estatística nos níveis convencionais (até 10%). Ressalve-se que 

a troca do controle do efeito halo, promove mudança na significância daquela relação. Mesmo 

assim, não se pode deixar de observar que mesmo sem significância, as associações entre a 

integridade gerencial e aqueles indicadores de desempenho são sempre positivas. 
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Na sua relação com o ROE, o aumento de um desvio-padrão da variável integridade 

gerencial gera a expectativa de um aumento de 0,038 unidades, representando um incremento 

de 28.45% relativos à média do Return on equity. Num suposto aumento do valor da proxy de 

integridade gerencial, variando-se do seu menor para o seu maior valor, ceteris paribus, espera-

se um aumento de 0.253 unidades, ou 188.11% para a média daquele indicador de desempenho. 

Considerando certa semelhança entre este estudo e o de Guiso, Sapienza e Zingales 

(2015), no item 4.2.2. é feita uma comparação, apenas de caráter exploratório, simulando o 

mesmo tratamento que foi dado aos dados no trabalho daqueles autores. 

No tocante à estimação por efeitos fixos, dentro do esperado, conforme se pode observar 

na tabela 29 (Apêndice I), nenhuma das associações da proxy da integridade gerencial se mostra 

significante nos níveis convencionais (pelo menos a 10%) com os indicadores proxy de 

performance financeira deste estudo. Mencione-se ainda que as relações com ROS e ROI são 

negativas, mas com o ROE é positiva. 

Tabela 8-Integridade institucional 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional: integridade institucional, conforme 
percepção dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de 
desempenho: Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados 
os coeficientes das regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis 
dependente e a variável proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: 
Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança 
(1), (3) e (5), Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram obtidas na tabela), localização 
geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as 
dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as 
regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade 
e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-
valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade institucional 0.030 0.028 0.015 0.016 0.037 0.003 
 (0.017) (0.018) (0.010) (0.010) (0.042) (0.044) 
Estresse -0.029** -0.029** -0.013* -0.013* -0.055 -0.056* 
 (0.014) (0.014) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.000 0.000 0.001** 0.001** 0.002* 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma 0.004 0.004 -0.002 -0.002 0.003 0.002 
 (0.006) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas Condições de Segurança 0.006  0.012  -0.028  
 (0.016)  (0.009)  (0.041)  
Equipamento adequado  0.009  0.006  0.051 
  (0.016)  (0.009)  (0.040) 
Constante -0.270 -0.262 -0.031 0.001 0.142 -0.087 
 (0.173) (0.165) (0.081) (0.076) (0.352) (0.331) 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.138 0.138 0.155 0.153 0.142 0.144 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.258 2.264 2.570 2.528 2.314 2.351 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 

Como se pode ver na tabela 8, a proxy da cultura de integridade institucional, não 

apresenta associação significante, nos níveis convencionais (pelo menos a 10%), com nenhum 

dos indicadores de desempenho financeiro. Mas é digno de registro que em todas as associações 

com aqueles três índices, a relação foi positiva. 

Dentro do esperado, na estimação por FE os resultados são diferentes destes comentados 

acima. Observando-se a tabela 30 (Apêndice I), vê-se que variável integridade institucional se 

apresenta associada positivamente com todos os indicadores de desempenhos utilizados neste 

estudo. Além disso se mostra significante nas associações com o ROS e o ROI. 

Tabela 9- Integridade plena 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional: integridade plena, conforme percepção 
dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: 
Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes 
das regressões por POLS, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a 
variável proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade 
da firma, Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6), ano (as dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma 
por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor da indústria (as dummies foram 
omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as regressões contêm 
um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade plena 0.020 0.020 0.012* 0.013* 0.039* 0.025 
 (0.008) (0.008) (0.007) (0.008) (0.021) (0.022) 
Estresse -0.027** -0.027** -0.012 -0.012 -0.050 -0.052 
 (0.014) (0.014) (0.008) (0.008) (0.034) (0.034) 
Idade da firma 0.000 0.000 0.001*** 0.001*** 0.002* 0.002* 
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma 0.003 0.003 -0.003 -0.003 -0.000 -0.000 
 (0.006) (0.006) (0.003) (0.003) (0.014) (0.014) 
Boas Condições de Segurança 0.001  0.009  -0.044  
 (0.017)  (0.010)  (0.041)  
Equipamento adequado  0.004  0.001  0.032 
  (0.016)  (0.009)  (0.039) 
Constante -0.088 -0.099 0.060 0.098 0.398 0.017 
 (0.166) (0.157) (0.077) (0.073) (0.334) (0.318) 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.143 0.143 0.163 0.162 0.147 0.146 
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.361 2.363 2.724 2.699 2.411 2.396 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 

Referindo-se à tabela 9, vê-se que a proxy da cultura de integridade plena, associa-se 

positivamente e de forma significante nos níveis convencionais (até 10%) com as proxies de 

desempenho financeiro ROI e ROE. No caso da relação com o ROE, a mudança no controle do 

efeito halo, promove perda de significância. Deve-se mencionar que com o ROS, a proxy da 

integridade plena também se relaciona de forma positiva embora de modo não significante. 

Em associação com o ROI, ao se aumentar em um desvio-padrão o valor da variável 

proxy integridade plena, espera-se um incremento de 0,0123 unidades, ou 768.04% do índice 

de desempenho compararando-se com sua média. Se a variável integridade plena, varia de seu 

valor mínimo para o seu valor máximo, ceteris paribus, é esperado um aumento de 0.083 

unidades representando incremento em relação à media de 5.140,00% no ROI. 

Já na relação da integridade plena, com o ROE, o aumento de um desvio-padrão daquela 

proxy de cultura, prevê um aumento de 0,039 unidades, ou 29.06% relativos à média do índice 

de desempenho. Caso se deseje simular o que acontece quando a proxy da integridade plena 

varia do seu menor até o maior valor, ceteris paribus, projeta-se que o resultado no ROE seria 

de um aumento de 0,262 unidades, equivalendo a 194.51% de incremento se comparadas com 

a média daquele indicador. 

Como esperado, na estimação por efeitos fixos (vide tabela 31 – Apêndice I), são 

encontradas diferenças com relação aos resultados ora apresentados. Naquele caso, a variável 

integridade plena se associa positivamente com os indicadores de performance. Tendo, 

inclusive, relação significante nos níveis convencionais (pelo menos a 10%) com a proxy de 

desempenho ROS. 

Após a apresentação dos resultados das regressões onde as proxies das culturas das 

organizações são as variáveis explicativas e os indicadores de desempenho: ROS, ROI e ROE 

figuram como variáveis independentes, percebe-se que as relações entre a proxy da cultura 

altruísmo com o ROS e o ROI, da proxy da clareza das informações com os três índices, das 

proxies da cooperação e da integridade gerencial com o ROE e da proxy integridade plena com 
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ROI e ROE, apresentam associação positiva e significante nos níveis convencionais (até 10%). 

Estes resultados são compatíveis com a hipótese H1 sugerindo que, de fato, maiores níveis de 

cultura, podem estar associados com maiores resultados financeiros das empresas. 

4.2.2. Análise complementar: comparativo com Guiso, Sapienza & Zingales 

(2015) 

Considerando a relevância para a área de finanças do trabalho de Guiso, Sapienza & 

Zingales (2015), bem como sua inegável influência nesta pesquisa, avulta-se como conveniente 

e importante a comparação dos resultados daquele estudo com os obtidos nesta investigação. 

É preciso, no entanto, registrar que a abordagem econométrica daquele artigo diverge 

da que é escolhida para esta tese. Como já mencionado, nesta pesquisa a estratégia é se utilizar 

de uma análise de painel com erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a 

heterocedasticidade e autocorrelacão, cujas as características e vantagens foram explicitadas na 

metodologia deste trabalho.  

Ressalte-se que, embora respeitando o trabalho de Guiso, Sapienza & Zingales (2015), 

a justificativa utilizada por aqueles autores para a construção de uma cross-section mantendo 

apenas o primeiro ano que a companhia aparece no banco de dados, para: “to avoid understating 

the standard errors” não parece ser muito boa, uma vez que os softwares estatísticos possuem 

correção para o problema. 

Em relação ao modelo utilizado nesta investigação, além dos controles utilizados 

naquele estudo, foram inseridos o tipo de controle de capital e o estresse (vide tabela 1, com 

descrição das variáveis). 

Também não se pode esquecer que a amostra daquele trabalho é formada a partir de uma 

survey de outro instituto de pesquisa e que as empresas que compõe o banco de dados são norte-

americanas, ou sediadas nos EUA. 

O tamanho da amostra do estudo em tela é superior ao desta investigação, em virtude da 

maior facilidade de obtenção dos dados, uma vez que majoritariamente as empresas partícipes 

da survey eram sociedades anônimas que tem obrigação legal de divulgar amplamente seus 

resultados financeiros.  

Tendo isso em mente, para viabilizar a comparação, foi feita uma intervenção na base 

de dados desta pesquisa, transformando-a numa cross-section, onde somente o primeiro 
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resultado de cada empresa dentro do período em análise, era considerada para a constituição da 

respectiva base de dados.  

O indicador financeiro compartilhado entre este e aquele trabalho que possibilita a 

comparação é o ROS. Os controles de efeito halo são semelhantes. Os efeitos fixos dos anos, 

de setor e de cada região, serão controlados como feito por aqueles autores. 

A hipótese testada é a mesma considerada para a apuração dos consequentes dos valores 

da cultura: H1 e o modelo econométrico é o apresentado na equação 8, no ítem 3.2 deste 

trabalho. 

A tabela 10, apresentada a seguir, resume os resultados das regressões estimadas nas 

condições já mencionadas. A tabela 11 traz a transcrição dos resultados do trabalho de Guiso, 

Sapienza & Zingales 2015, comparáveis ao deste estudo, os quais estão grafados em negrito 

para facilitar a sua visualização. 

 

Tabela 10-Resultados da regressão OLS: Integridade gerencia, para fins de comparação com 
Guiso, Sapienza & Zingales (2015) 

Resultados da regressão OLS Integridade gerencial, para fins de comparação com Guiso, Sapienza & Zingales 

(2015). Utilizam-se: Erros-padrão. São apresentados: R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, 
*/**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) 
VARIÁVEIS ROS ROS 
   
Integridade Gerencial 0.096** 0.097** 
 (0.039) (0.039) 
Seg 0.024  
 (0.028)  
Eqp  0.019 
  (0.028) 
Idade da firma 0.002** 0.002** 
 (0.001) (0.001) 
Tamanho da firma -0.007 -0.007 
 (0.010) (0.010) 
Constante -0.201 -0.178 
 (0.265) (0.261) 
Número de empresas 210 210 
Observações 210 210 
R-quadrado 0.239 0.238 
Dummies de Ano Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim 
F 1.611 1.601 
p 0.0257 0.0274 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 
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Tabela 11-Transcrição da tabela 4 do trabalho de Guiso, Sapienza & Zingales (2015) 

Esta tabela apenas transcreve os resultados de Guiso, Sapienza & Zingales (2015) que podem ser comparados com 
a presente investigação. Nas colunas (5) e (6), em negrito, são apresentados os outputs das regressões OLS onde a 
variável “Managerial integrity” é a preditora do valor esperado de ROS. Foram utilizados controles para: efeito 
“halo” (Safe place and Being myself) e efeitos fixos (Industry FE, Year FE and Region FE). São mostrados os 
erros padrão (entre parênteses), R² de cada regressão e: ⁎/⁎⁎/⁎⁎⁎ indicando a significância aos níveis de 10%, 5%, 
e 1%. 

Panel A: Financial performance 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variables Tobin׳s q ROS 

 

Manageria
l integrity 

1.417⁎⁎⁎ 2.880⁎⁎⁎   0.041 0.174⁎⁎⁎   

 (0.422) (0.503)   (0.030) (0.036)   

Managerial 
ethics 

  1.479⁎⁎⁎ 3.070⁎⁎⁎   0.023 0.164⁎⁎⁎ 

   (0.464) (0.536)   (0.033) (0.039) 

Safe place 0.761  0.674  0.096⁎⁎  0.111⁎⁎⁎  

 (0.557)  (0.587)  (0.040)  (0.042)  

Being 
myself 

 −2.232⁎⁎⁎  −2.358⁎⁎⁎  −0.176⁎⁎⁎  
−0.159⁎⁎

⁎ 

  (0.769)  (0.786)  (0.055)  (0.056) 

Observatio
ns 

368 368 368 368 382 382 382 382 

R-squared 0.30 0.31 0.29 0.31 0.27 0.28 0.27 0.27 

Industry FE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Year FE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Region FE Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Marginal R
-squared 

0.0236 0.0674 0.0214 0.0675 0.00392 0.0469 0.000989 0.0372 

 
Fonte: Guiso, Sapienza & Zingales (2015), p.13. 

 

Comparando-se os resultados da estimação do ROS, deste e daquele trabalho, tendo a 

integridade gerencial como variável explicativa, verifica-se que em ambos os casos a mesma, 

figura como um valor cultural correlacionado de forma significante e positiva ao indicador 

fiinanceiro. 

Destaque-se que ao se utilizar a mesma abordagem econométrica, os coeficientes das 

regressões envolvendo a integridade gerencial, obtidos a partir da amostra deste estudo, 

aumentam dramaticamente seu nível de significância tornando-se, inclusive, superiores aos de 
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Guiso, Sapienza & Zingales (2015) independente do controle adotado para o efeito halo. Nota-

se que quando aqueles autores se utilizaram da variável “safe place” no referido controle, a 

correlação não apresentou significância nem ao nível de 10%. 

Também se pode observar que a magnitude dos coeficientes daquelas regressões 

apresenta uma variação muito grande quando se troca o controle do efeito “halo”. Para 

estimação com o banco de dados desta pesquisa, a variação é mínima. 

Ao se introduzir os dados desta investigação no modelo estimado por aqueles 

pesquisadores, o R² obtido é perfeitamente compatível com os daqueles autores. 

Dessa maneira, pode-se enxergar uma compatibilidade entre este e aquele estudo ao se 

utilizar a metodologia preconizada por aqueles autores, o que é um fato importante na medida 

que, como já dito, são estudos com amostras muito heterogêneas e, ressalte-se, oriundas de 

surveys de de diferentes institutos de pesquisa. 

Essa convergência aparenta indicar que as divergências encontradas entre a presente 

investigação e aquele estudo, são proporcionadas pelas diferenças nas estratégias 

econométricas.  

 

4.2.3. Análise exploratória dos efeitos da moderação na relação entre cultura e 

desempenho financeiro 

Como já se mencionou, este trabalho se utiliza da percepção dos empregados a fim de 

identificar a presença do fenômeno da cultura organizacional, ou, em última análise: das 

diversas culturas presentes em uma mesma entidade. 

Assim, aqueles anônimos empregados participantes da survey da MEPT, servem de 

testemunhas da cultura presente nas suas relações do dia a dia. 

No entanto, é apropriado lembrar-se do ensino de Gomes (1995) no que se refere à 

psicologia do testemunho:  

A testemunha não é uma máquina fotográfica ou uma filmadora, pelo que, diante dos 
fatos variáveis e complexos que lhe são postos, é natural que selecione aqueles que 
mais lhe interessam e, após essa seleção, a informação passa ainda para o campo 
afetivo, onde sofre as interferências dos valores e opiniões do receptor e que permitem 
a qualificação dos fatos como bons ou maus, para só então aflorar no campo 
operacional, mediante a externação do que foi visto ou ouvido. 

Assim, os depoimentos das testemunhas, que presenciaram os mesmos fatos, podem 
ter colorações diferentes, enfoques díspares, sem que essas discrepâncias indiquem a 
ocorrência de inverdades nas declarações, pois cada pessoa vê a situação sob uma 
perspectiva própria. (Gomes, 1995, p.2) 
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E é justamente ela, a perspectiva própria, que pode acabar tendo uma influência 

desagradável para uma investigação científica, como mostram pesquisas anteriores que 

evidenciaram que algumas características são negativamente relacionadas ao raciocínio moral, 

como exemplo: respondentes que têm mais tempo de casa e estão em posições mais altas na 

organização, aparentemente tem menos capacidade de raciocinar moralmente e assim, também 

observar e relatar incidentes de fraude :( Elm e Nichols, 1993; Ponemon, 1990 & Tenbrunsel, 

Umphress & Joseph, 2015). 

Outras pesquisas chegam a afirmar que as mulheres são mais eticamente conscientes do 

que os homens (Ameen, Guffey, & McMillan, 1996 & Tenbrunsel, Umphress & Joseph, 2015). 

Tendo-se isso em mente, parece oportuno tentar mensurar qual o impacto das 

idiossincrasias daqueles respondentes à luz da literatura da área, em relação às suas percepções 

registradas naquela survey que serve de base a este estudo. 

Também não se deve esquecer que outras variáveis, estas, por sua vez, proxies de 

características da empresa, como o seu porte, ou seu tempo de existência, podem ser 

significativamente impactantes nas relações entre as proxies de cultura e os indicadores de 

desempenho, já apresentados. 

Para tanto será utilizada a análise de moderação, que introduz interações entre alguns 

dos regressores e variáveis provenientes do banco de dados, referentes ao tempo de casa do 

empregado, sua posição na hierarquia organizacional da empresa, além de características da 

própria empresa, como o seu tamanho e o seu tempo de existência.  

O modelo econométrico utilizado é o que é mostrado na equação 3, no ítem 3.2 deste 

trabalho. 

4.2.3.1.Tempo de casa  

São analisados de forma exploratória os possíveis efeitos de moderação nas associações 

em que a variável Tempo de casa é inserida entre os regressores e interage com as proxies de 

cultura organizacional que são as variáveis independentes daqueles modelos. A tabela 12 

mostra os resultados das regressões: 

 

Tabela 12-Resumo interação variável: Tempo de casa 

Esta tabela reúne, objetivando a melhor visualização, apenas os coeficientes, termos de erro e significância das 
regressões onde se verificam significantes as relações entre as proxies para cultura organizacional e indicadores 
de desempenho financeiro. Também são mostradas as estatísticas das interações entre aquelas proxies de cultura e 
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a variável Tempo de casa, a fim de observar se a mesma exerce efeito moderador entre a cultura e o seu 
correspondente desempenho financeiro. São omitidas as dummies de ano, setor, controle de capital, região 
geográfica do Brasil. Também não são mostradas as variáveis de controle do efeito halo, pois não alteram o 
resultado da interação. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por 
empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROS ROI ROE ROE ROE ROE ROI 
          
Altruísmo 0.117*** 0.038*        
 (0.034) (0.020)        
Tempo de casa 0.015 -0.008 0.039 0.024* 0.019 -0.027 -0.014 0.000 -0.003** 
 (0.021) (0.012) (0.025) (0.014) (0.063) (0.087) (0.052) (0.007) (0.002) 
Interação: Altruísmo e 
Tempo de casa 

-0.004 0.001        

 (0.005) (0.003)        
Clareza nas relações   0.107* 0.056* 0.129     
   (0.035) (0.021) (0.087)     
Interação: Clareza e 
Tempo de casa 

  -0.010* -0.007* -0.005     

   (0.006) (0.004) (0.016)     
Cooperação      0.064    
      (0.120)    
Interação: Cooperação e 
Tempo de casa 

     0.007    

      (0.021)    
Integridade Gerencial       0.074   
       (0.101)   
Interação: Integridade 
gerencial e Tempo de 
casa 

      0.004   

       (0.013)   
Integridade plena        0.016 0.024*** 
        (0.034) (0.008) 
Interação: Integridade 
plena e Tempo de casa 

       0.002 -0.002* 

        (0.005) (0.001) 
Idade da firma 0.001 0.001*** 0.000 0.001*** 0.002*     
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)     
Tamanho da firma 0.003 -0.002 0.000 -0.003  0.005 0.004 0.004 -0.002 
 (0.006) (0.003) (0.006) (0.003)  (0.014) (0.014) (0.014) (0.003) 
          
Constante -0.344** -0.147* -0.282* -0.211** -0.287 -0.434 -0.496 -0.139 0.034 
 (0.155) (0.085) (0.164) (0.089) (0.399) (0.523) (0.425) (0.241) (0.055) 
Número de empresas 210 206 210 206 209 206 206 206 206 
Observações 560 555 560 555 559 555 555 555 555 
R-quadrado 0.165 0.177 0.149 0.165 0.147 0.141 0.139 0.138 0.157 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.713 2.927 2.396 2.688 2.424 2.294 2.262 2.244 2.596 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

Logo abaixo, estão os comentários acerca das interações entre a variável “Tempo de 

casa” e aquelas proxies de valores da cultura organizacional que se mostram significativas 
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estatisticamente, nos níveis convencionais (pelo menos a 10%). Assim, constata-se inicialmente 

que as relações entre: Clareza das informações e ROS, Clareza das informações e ROI e 

Integridade plena e ROI, são dependentes do valor da variável “Tempo de casa”. 

No tocante à relação entre a variável Clareza e ROS o efeito parcial, ou seja: o que 

acontece com a média de ROS quando se aumenta uma unidade da variável Clareza, será igual 

à soma do coeficiente da Clareza com o produto da interação Clareza com Tempo de casa 

amostra e o valor da variável Tempo de casa amostra.  

Na relação da Clareza das informações com o ROS, para o valor de Tempo de Casa 

igual à sua média, tem-se: 0,107 (coeficiente da Clareza) + ((-,010 (coeficiente da interação)) × 

(5,46 (média do Tempo de Casa Amostra) = 0.052. 

Significando que o aumento de uma unidade da Clareza, mantendo constantes os demais 

fatores, se associa a um aumento de 0.052 unidades de ROS, em média. 

Se, contudo, a empresa possui um Tempo de Casa maior: média + um desvio padrão 

(5,46+3,29 = 8,75), o efeito parcial será igual à: 0,107+ (-,010×8,75) =0.020, significando que 

o aumento de Clareza em uma unidade corresponderá a um aumento de 0.020 de ROS. 

Nesse caso, trata-se de um efeito -63% inferior, o que permite afirmar que o aumento 

de 1 desvio padrão no Tempo de casa, prediz uma redução de -63% no efeito marginal de 

Clareza sobre ROS.  

No caso da relação entre Clareza e ROI, seguindo-se a mesma lógica de calculo, o 

aumento de um desvio-padrão de Tempo de Casa, acarreta em uma redução de -129% no efeito 

marginal da Clareza sobre o ROS. 

Por fim, sobre a relação entre a Integridade Plena e o ROI, verifica-se uma redução de -

50% no efeito marginal da Integridade Plena sobre o ROI, quando se aumenta um desvio-padrão 

no Tempo de Casa Amostra. 

Portanto, para as relações mencionadas, os resultados parecem sugerir que quanto maior 

o tempo de casa, menor o efeito marginal do valor cultural sobre o indicador financeiro. Em 

outras palavras, aparentemente, para aquelas empresas cujos os empregados têm mais tempo de 

casa, a relação entre percepção da clareza das informações e integridade com os indicadores de 

desempenho, seria mais fraca.  
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Esta constatação parece confirmar o que afirmam Elm e Nichols (1993); Ponemon 

(1990) e Tenbrunsel, Umphress & Joseph (2015) que respondentes que têm mais tempo de casa 

têm menos capacidade de raciocinar moralmente.  

Pode-se, apenas como conjectura, imaginar que, talvez, com o passar do tempo eles se 

tornem mais céticos, ou menos sinceros, ou mais facilmente cooptados pela administração da 

empresa. 

4.2.3.2. Gerentes 
 

A seguir são apresentados na tabela 13, os resultados das regressões em que a variável 

Gerentes é introduzida para interagir com as proxies de cultura, que são as variáveis 

independentes em relação aos indicadores de desempenho que funcionam como dependentes. 

Tabela 13-Resumo interação variável: Gerentes 

Esta tabela reúne, objetivando a melhor visualização, apenas os coeficientes, termos de erro e significância das 
regressões onde se verificam significantes as relações entre as proxies para cultura organizacional e indicadores 
de desempenho financeiro. Também são mostradas as estatísticas das interações entre aquelas proxies de cultura e 
a variável: Gerentes, a fim de observar se a mesma exerce efeito moderador entre a cultura e o seu correspondente 
desempenho financeiro. São omitidas as dummies de ano, setor, controle de capital, região geográfica do Brasil. 
Também não são mostradas as variáveis de controle do efeito halo, pois não alteram o resultado da interação. 
Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a 
heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística 
“F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 
1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROS ROI ROE ROE ROE ROE ROI 
          
Altruísmo 0.106*** 0.048***        
 (0.025) (0.015)        
Gerentes 0.381 0.035 0.741 0.315 0.270 0.082 1.616 -0.117 -0.005 
 (0.610) (0.352) (0.570) (0.328) (1.413) (1.761) (1.748) (0.156) (0.036) 
Interação: 
Altruísmo e 
Gerentes 

-0.101 -0.009        

 (0.153) (0.088)        
Idade da firma 0.001 0.001*** 0.000 0.001** 0.002*     
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)     
Tamanho da firma 0.003 -0.002 0.001 -0.003  0.004 0.002 0.003 -0.002 
 (0.006) (0.003) (0.006) (0.003)  (0.014) (0.014) (0.014) (0.003) 
Clareza das 
informações 

  0.072** 0.030** 0.112**     

   (0.020) (0.011) (0.048)     
Interação: Clareza 
das informações e 
Gerentes 

  -0.180 -0.075 -0.085     

   (0.135) (0.078) (0.335)     
Cooperação      0.101    
      (0.064)    
Interação: 
Cooperação e 
Gerentes 

     -0.046    
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROS ROI ROE ROE ROE ROE ROI 
      (0.431)    
Integridade 
Gerencial 

      0.149*   

       (0.079)   
Interação: 
Integridade 
gerencial e 
Gerentes 

      -0.434   

       (0.435)   
Integridade plena        0.035 0.016*** 
        (0.026) (0.006) 
Interação: 
Integridade plena e 
Gerentes 

       -0.059 -0.019 

        (0.137) (0.032) 
Constante -0.311** -0.203*** -0.154 -0.129** -0.222 -0.577* -0.768** -0.116 0.014 
 (0.130) (0.071) (0.115) (0.061) (0.268) (0.315) (0.356) (0.239) (0.055) 
Número de 
empresas 

210 206 210 206 209 206 206 206 206 

Observações 560 555 560 555 559 555 555 555 555 
R-quadrado 0.165 0.171 0.147 0.155 0.147 0.142 0.142 0.139 0.148 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F 2.702 2.807 2.364 2.489 2.431 2.305 2.308 2.261 2.433 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 

 

Nas interações inseridas nas associadas evidenciadas na tabela acima, as interações não 

são estatisticamente diferentes de zero, portanto não há efeito de moderacao significante nos 

niveis convencionais. Porém chama atenção o fato de todos os coeficientes daquelas interações, 

apresentarem sinal negativo, sugerindo que, se significantes, o efeito marginal da cultura sobre 

o indicador de desempenho financeiro, seria reduzido pelo aumento da variável Gerentes. 

Mas diante da falta de significância, não se pode verificar o que afirmam Elm e Nichols 

(1993); Ponemon (1990) e Tenbrunsel, Umphress & Joseph (2015), como dito anteriormente, 

que empregados que ocupam posições mais altas na organização acabam tendo sua capacidade 

de raciocinar moralmente afetadas..  

4.2.3.3.Tamanho da firma 
 

A seguir estão os comentários acerca das interações entre a variável “Tamanho da firma” 

e as proxies de valores da cultura organizacional. 
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Tabela 14-Resumo interação variável: Tamanho da firma 

Esta tabela reúne, objetivando a melhor visualização, apenas os coeficientes, termos de erro e significância das 
regressões onde se verificam significantes as relações entre as proxies para cultura organizacional e indicadores 
de desempenho financeiro. Também são mostradas as estatísticas das interações entre aquelas proxies de cultura e 
a variável: Tamanho da firma, a fim de observar se a mesma exerce efeito moderador entre a cultura e o seu 
correspondente desempenho financeiro. São omitidas as dummies de ano, setor, controle de capital, região 
geográfica do Brasil. Também não são mostradas as variáveis de controle do efeito halo, pois não alteram o 
resultado da interação. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por 
empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROS ROI ROE ROE ROE ROE ROI 
Altruísmo 0.487*** 0.188***        
 (0.108) (0.062)        
Tamanho da firma 0.195*** 0.067** 0.043 0.020 0.225** 0.072 0.060 0.002 -0.002 
 (0.052) (0.030) (0.043) (0.025) (0.106) (0.169) (0.159) (0.014) (0.003) 
Interação: Altruísmo 
e Tamanho da firma 

-0.049** -0.018        

 (0.013) (0.008)        
Clareza nas relações   0.141* 0.069 0.564***     
   (0.085) (0.049) (0.211)     
Interação: Clareza e 
Tamanho da firma 

  -0.010 -0.006 -0.055     

   (0.010) (0.006) (0.025)     
Cooperação      0.230    
      (0.334)    
Interação: 
Cooperação e 
Tamanho da firma 

     -0.017    

      (0.041)    
Integridade 
Gerencial 

      0.210   

       (0.323)   
Interação: 
Integridade gerencial 
e Tamanho da firma 

      -0.014   

       (0.040)   
Integridade plena        0.097 0.034 
        (0.105) (0.024) 
Interação: 
Integridade plena e 
Tamanho da firma 

       -0.009 -0.003 

        (0.013) (0.003) 
Idade da firma 0.000 0.001*** 0.000 0.001** 0.002*     
 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)     
Constante -1.780*** -0.746*** -0.438 -0.289 -2.058** -1.112 -1.016 -0.135 0.013 
 (0.423) (0.245) (0.361) (0.205) (0.896) (1.364) (1.266) (0.238) (0.055) 
Número de empresas 210 206 210 206 206 206 206 206 206 
Observações 560 555 560 555 555 555 555 555 555 
R-quadrado 0.185 0.180 0.146 0.155 0.156 0.141 0.139 0.139 0.149 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Controle de Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 3.205 3.060 2.406 2.561 2.583 2.364 2.331 2.318 2.516 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 
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Vendo-se a tabela 14, nota-se que apenas a relação entre: a proxy de cultura de altruísmo 

e ROS, é dependente do valor da variável “Tamanho da firma”, nos níveis convencionais de 

significância (pelo menos a 10%) 

Assim, naquela associação, seguindo-se a mesma lógica de calculo já apresentada, o 

aumento de um desvio-padrão do tamanho da empresa, acarreta em uma redução de -71% no 

efeito marginal da cultura de altruísmo sobre o ROS. 

O resultado sugere que quanto maior é a organização, o efeito da associação da proxy 

de altruísmo se torna mais fraco, com relação ao indicador de desempenho ROS. Pode-se 

conjecturar que o maior porte pode dificultar a comunicação e disseminação dos valores 

culturais da entidade, junto aos seus empregados. 

4.2.3.4.Idade da firma 
 

Logo abaixo, encontram-se os resultados das regressões onde a variável: Idade da firma 

é introduzida para interagir com as proxies de cultura organizacional, que são variáveis 

independentes em relação aos indicadores de desempenho que são dependentes neste caso. 
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Tabela 15-Resumo interação variável: Idade da firma 

Esta tabela reúne, objetivando a melhor visualização, apenas os coeficientes, termos de erro e significância das regressões onde se verificam significantes as relações entre as 
proxies para cultura organizacional e indicadores de desempenho financeiro. Também são mostradas as estatísticas das interações entre aquelas proxies de cultura e a variável: 
Idade da firma, a fim de observar se a mesma exerce efeito moderador entre a cultura e o seu correspondente desempenho financeiro. São omitidas as dummies de ano, setor, 
controle de capital, região geográfica do Brasil. Também não são mostradas as variáveis de controle do efeito halo, pois não alteram o resultado da interação. Todas as regressões 
contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROS ROI ROE ROE ROE ROE ROI 
          
Altruísmo 0.159*** 0.076***        
 (0.036) (0.021)        
Idade da firma 0.008** 0.004* 0.010** 0.006** 0.018* 0.000 0.016 0.002 0.001** 
 (0.004) (0.002) (0.004) (0.002) (0.010) (0.013) (0.015) (0.001) (0.000) 
Interação: 
Altruísmo e 
Idade da firma 

-0.002 -0.001        

 (0.001) (0.001)        
Tamanho da 
firma 

0.003 -0.003 0.002 -0.003 -0.003 0.002 0.000 0.001 -0.003 

 (0.005) (0.003) (0.006) (0.003) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.003) 
Clareza das 
informações 

  0.134*** 0.063*** 0.238***     

   (0.035) (0.020) (0.087)     
Interação: 
Clareza das 
informações e 
Idade da firma 

  -0.002 -0.001 -0.004     

   (0.001) (0.001) (0.002)     
Cooperação      0.094    
      (0.106)    
Interação: 
Cooperação e 
Idade da firma 

     0.000    

      (0.003)    
Integridade 
Gerencial 

      0.198*   
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       (0.115)   
Interação: 
Integridade 
gerencial e 
Idade da firma 

      -0.004   

       (0.004)   
Integridade 
plena 

       0.029 0.020** 

        (0.035) (0.008) 
Interação: 
Integridade 
plena e Idade da 
firma 

       -0.000 -0.000 

        (0.001) (0.000) 
Constante -

0.506*** 
-0.304*** -0.408** -0.270*** -0.701* -0.563 -0.973** -0.143 0.006 

 (0.160) (0.088) (0.164) (0.092) (0.412) (0.461) (0.479) (0.238) (0.055) 
Número de 
empresas 

210 206 210 206 206 206 206 206 206 

Observações 560 555 560 555 555 555 555 555 555 
R-quadrado 0.171 0.175 0.154 0.161 0.153 0.146 0.146 0.143 0.160 
Dummies de 
Ano 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Setor 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F 2.903 2.974 2.570 2.690 2.515 2.394 2.390 2.323 2.653 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 
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A observação da tabela 15 permite afirmar que não se verifica em nenhuma das relações 

onde há interação da variável: Idade da firma com as variáveis de cultura, se encontra 

significância estatística nos níveis convencionais (pelo menos a 10%). Vale comentar que, 

considerando os sinais dos coeficientes das interações, caso houvesse significância, o efeito 

marginal da cultura sobre o indicador de desempenho financeiro, seria reduzido pelo aumento 

da variável Idade da firma. 

Os resultados apresentados mostram que o tempo de casa do empregado e o tamanho da 

firma podem atuar de forma significativa, reduzindo o efeito marginal de culturas sobre o 

desempenho das empresas. 

4.2.4. Análise das associações da JRT 

Considerando a argumentação criada para a criação da proxy JRT, neste momento é 

testada a seguinte hipótese: 

H2: Maiores níveis da JRT, associam-se a menores resultados financeiros das empresas. 

O modelo utilizado é o que é mostrado na equação 4, no item 3.2 deste trabalho. A tabela 

16, a seguir, apresenta os resultados das regressões onde a JRT funciona como variável 

independente e os indicadores de desempenho: ROS, ROI e ROE são as variáveis dependentes. 

Tabela 16-Judicialização da relação trabalhista (JRT) 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura de Judicialização da relação trabalhista, e, a 
correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return on Sales (ROS), 
Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das regressões por POLS, 
onde: ROS (1), ROI (2) e ROE (3) são as variáveis dependente e a variável proxy JRT, a independente. Em todas 
as regressões foram controlados: Estresse, Idade da firma, Tamanho da firma, ano (as dummies foram obtidas na 
tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor 
(as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Como 
a variável JRT não está sujeita ao efeito halo, não foram inseridos controles para aquele fenômeno nos 
modelos.Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a 
heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística 
“F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 
1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROE 
    
JRT -0.036** -0.014* -0.068* 
 (0.015) (0.008) (0.037) 
Estresse -0.029** -0.014* -0.054 
 (0.013) (0.008) (0.034) 
Idade da firma 0.001 0.001*** 0.003** 
 (0.000) (0.000) (0.001) 
Tamanho da firma 0.008 -0.000 0.009 
 (0.006) (0.003) (0.014) 
Constante -0.108 0.096 0.127 
 (0.145) (0.059) (0.257) 
Número de empresas 210 206 206 
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Continuação 
 (1) (2) (3) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROE 
    
Observações 560 555 555 
R-quadrado 0.140 0.150 0.146 
Dummies de Ano Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim 
F 2.374 2.536 2.462 
p <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 

A observação da tabela 16 mostra que a JRT é associada de forma negativa e significante 

nos níveis convencionais (pelo menos a 10%) com os três indicadores de performance utilizados 

neste estudo.  

Em sua associação com o índice ROS, o aumento de um desvio padrão da proxy da 

judicialização da relação trabalhista, gera a expectativa de uma redução de -0,017 unidades 

daquele indicador de desempenho, correspondendo a uma diminuição percentual de -22.05% 

em relação à sua média. Se a JRT varia de seu menor até o seu maior valor na amostra, ceteris 

paribus, espera-se uma redução de -0,036 unidades no ROS, equivalentes a uma redução de -

46,03% de sua magnitude. 

Se relacionada ao indicador ROI, a JRT produz a redução de -0,006 unidades, ou -

13.32% da proxy de desempenho (na comparação com sua média), se aumentado um desvio-

padrão ao seu valor. Ao se variar a JRT do seu valor mínimo até o máximo na amostra, ceteris 

paribus, é prevista uma redução de -0,0140 unidades do ROI, equivalendo a uma diminuição 

naquele índice de desempenho na ordem de -28,00%. 

No caso da associação da JRT e o ROE, com o aumento de um desvio-padrão da proxy 

de judicialização da relação trabalhista, espera-se uma redução de -0,032 unidades do indicador 

de performance equivalendo a uma redução percentual de -23,98% em comparação com sua 

média. Ao se variar a JRT de seu menor até o seu maior valor na amostra, ceteris paribus, 

prevê-se uma redução de -0,068 unidades do ROE, ou -50,39% em termos percentuais, se 

comparadas com sua média. 

Utilizando-se a estimação por efeitos fixos, cujos resultados estão disponíveis na tabela 

32 (Apêndice I), vê-se que todos as associações, apesar de não terem significância estatística, 

nos níveis convencionais (pelo menos a 10%), ainda se mantêm negativas. 
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Estes resultados são compatíveis com a hipótese H2, sugerindo que a JRT pode 

prejudicar o desempenho da empresa. 

Levando-se em conta as evidências apresentadas sobre os malefícios da possível cultura 

de judicialização da relação trabalhista, é natural se imaginar que talvez outras culturas da 

empresa que apresentam associação positiva com o desempenho das firmas, possa servir como 

um mecanismo por meio do qual se possa reduzir os efeitos da JRT. Assim é formulada a 

hipótese a seguir: 

H3: Maiores níveis de cultura, associam-se a menores níveis de JRT 

O modelo utilizado para se estimar as regressões que constam na tabela 17, é o 

apresentado na equação 5 do item 3.2 deste estudo. 
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Tabela 17-Judicialização da relação trabalhista (JRT), como variável dependente das culturas das organizações 

Esta tabela mostra, num modelo PROBIT, as associações entre as proxies das culturas organizacionais: altruísmo, clareza, cooperação, integridade gerencial, integridade 
institucional e integridade plena, conforme percepção dos empregados, e, a medida proxy de judicialização da relação trabalhista-JRT. São apresentados os coeficientes das 
regressões, onde: JRT é a variável dependente e as variáveis proxies da cultura do altruísmo (1) e (2), clareza (3) e (4), cooperação (5) e (6), Integridade gerencial (7) e (8), 
integridade institucional (9) e (10) e a Integridade plena (11) e (12), são as independentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da 
firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3), (5),(7), (9) e (11) Equipamento adequado (2), (4), (6), (8), (10) e (12),  ano (as dummies 
foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), 
tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a 
heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de 
significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIÁVEIS JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT- 
Altruísmo 0.346 0.207           
 (0.219) (0.219)           
Clareza nas 
relações 

  0.235 0.102         

   (0.207) (0.204)         
Cooperação     0.329 0.207       
     (0.254) (0.255)       
Integridade 
Gerencial 

      0.267 0.109     

       (0.291) (0.285)     
Integridade 
institucional 

        0.031 -0.159   

         (0.194) (0.207)   
Integridade plena           0.067 -0.021 
           (0.095) (0.097) 
Estresse 0.113 0.120 0.130 0.127 0.144 0.140 0.122 0.123 0.112 0.111 0.121 0.115 
 (0.132) (0.133) (0.134) (0.134) (0.134) (0.134) (0.134) (0.134) (0.132) (0.132) (0.133) (0.133) 
Idade da firma 0.030*** 0.029*** 0.029*** 0.028*** 0.030*** 0.028*** 0.029*** 0.028*** 0.029*** 0.028*** 0.029*** 0.028*** 
 (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 
Tamanho da 
firma 

0.250*** 0.246*** 0.238*** 0.241*** 0.249*** 0.246*** 0.249*** 0.246*** 0.253*** 0.251*** 0.248*** 0.248*** 

 (0.069) (0.068) (0.070) (0.070) (0.069) (0.068) (0.069) (0.068) (0.069) (0.069) (0.070) (0.069) 
Boas Condições 
de Segurança 

-0.298*  -0.290  -0.276  -0.267  -0.237  -0.275  

 (0.177)  (0.187)  (0.176)  (0.178)  (0.180)  (0.185)  
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VARIÁVEIS JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT- 
Equipamento 
adequado 

 0.117  0.130  0.125  0.149  0.229  0.182 

  (0.157)  (0.165)  (0.156)  (0.157)  (0.173)  (0.172) 
Constante -2.555* -3.952*** -2.000* -3.511*** -2.587* -3.981*** -2.345 -3.660*** -1.544 -2.944*** -1.177 -

3.377*** 
 (1.309) (1.258) (1.148) (1.140) (1.430) (1.403) (1.435) (1.413) (1.209) (1.132) (1.249) (1.195) 
Número de 
empresas 

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

Observações 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Setor 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F . . . . . . . . . . . . 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa 



101 

Os resultados da tabela 17 mostram, diferente do esperado, que em nenhuma das 

associações onde as variáveis proxy das culturas analisadas nesta pesquisa são as variáveis 

explicativas e a JRT a dependente, existe significância nos níveis convencionais (pelo menos 

até 10%). 

Para além disso, excetuando-se uma associação da variável proxy da integridade plena, 

as demais se mostram positivas, o que não é esperado haja vista as evidências demonstradas 

anteriormente neste trabalho, sugerirem associação positiva das culturas com o desempenho 

financeiro das firmas. Assim, estes resultados não são compatíveis com a hipótese H3, não 

sendo evidenciado que maiores níveis de cultura se associariam à redução da JRT. 

Registre-se que devido à natureza do modelo, não foi possível fazer sua estimação por 

efeitos fixos. 

Porém de forma exploratória, são apresentados na tabela 18 os resultados das regressões 

onde a JRT figura como variável dependente, desta feita das políticas, práticas e características 

das empresas. O modelo utilizado é o apresentado na equação 6, no ítem 3.2 deste trabalho. 

Tabela 18- Judicialização da relação trabalhista (JRT), como variável dependente das práticas, 
políticas e características das empresas 

Esta tabela mostra, num modelo PROBIT, as associações entre as proxies das políticas e práticas das empresas: 
identidade, integração, código de ética, atenção à pessoa portadora de necessidads especiais, das características: 
fração de mulheres diretoras, idade da firma e tamanho da firma, e, a medida proxy de judicialização da relação 
trabalhista-JRT. São apresentados os coeficientes das regressões, onde: JRT é a variável dependente e as variáveis 
proxies das políticas, praticas e características: identidade (1), integração (2), código de ética (3), fração de 
mulheres diretoras (4), idade da firma (5), tamanho da firma (6) e atenção à pessoa portadora de necessidades 
especiais (7), são as independentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho 
da firma, ano (as dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as 
variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de 
capital (as dummies foram omitidas na tabela). Como as variáveis independentes não são sujeitas ao efeito halo, 
não se inseriu nenhum controle para aquele efeito. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão 
com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de 
empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância 
estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
VARIÁVEIS JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT 
        
Identidade 0.186       
 (0.627)       
Integração  -1.250*      
  (0.757)      
Código de ética   0.222     
   (0.323)     
Fração de mulheres 
diretoras 

   -0.136    

    (0.506)    
Atenção ao Portador de 
necessidades especiais 

      -0.042 
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Continuação 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
VARIÁVEIS JRT JRT JRT JRT JRT JRT JRT 
Estresse 0.116 0.120 0.110 0.116 0.115 0.115 0.114 
 (0.131) (0.132) (0.132) (0.132) (0.132) (0.132) (0.132) 
Idade da firma 0.029*** 0.029*** 0.028*** 0.029*** 0.029*** 0.029*** 0.029*** 
 (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 
Tamanho da firma 0.254*** 0.258*** 0.249*** 0.256*** 0.254*** 0.254*** 0.252*** 
 (0.069) (0.069) (0.069) (0.069) (0.068) (0.068) (0.068) 
       (0.193) 
Constante -2.797*** -1.420 -2.779*** -2.611*** -2.602*** -

2.602*** 
-2.551*** 

 (1.024) (0.996) (0.808) (0.790) (0.786) (0.786) (0.816) 
Número de empresas 205 205 205 205 205 205 205 
Observações 551 551 551 551 551 551 551 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F . . . . . . . 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa 

A análise da tabela 18 revela que dentre as políticas, práticas e características das 

empresas, as proxies: fração de mulheres diretoras, atenção à pessoa portadora de necessidades 

especiais e integração se associam negativamente à JRT sendo que, somente a ultima, de forma 

significante nos níveis convencionais (pelo menos a 10%). Por outro lado, as proxies: código 

de ética, idade da firma e tamanho da firma, associam-se de forma positiva, inclusive as duas 

ultimas de forma significante nos níveis convencionais. 

A proxy integração é uma dummy, que representa se na empresa há adoção de processos 

formais de integração dos empregados à cultura organizacional. Na sua associação com a JRT, 

se aumentada aquela política em um desvio-padrão, é esperada a redução de -0,023 unidades 

da JRT, representando uma diminuição na ordem de -6,26% se comparada à média daquele 

indicador. Se o valor da variável integração varia de seu mínimo para o seu máximo, ceteris 

paribus, espera-se a redução da JRT em -0,382 unidades, o que equivale a uma redução 

percentual em relação à sua média de -105,67%. 

Na associação da JRT com a variável idade da firma, o aumento de um desvio-padrão 

no tempo de existência da empresa, gera a expectativa de um incremento de 0,152 unidades de 

JRT, ou 41.89% em relação à sua média. Variando do menor ao maior valor da proxy idade da 

firma, ceteris paribus, prevê-se um acréscimo de 0,792 unidades na JRT, o que representa um 

aumento percentual de 219.43% em relação à sua média. 
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Quando a JRT é relacionada à variável proxy de tamanho da firma, o aumento de um 

desvio-padrão do tamanho da empresa prevê um aumento de 0,110 unidades de JRT, ou 30,67% 

em termos percentuais em relação à sua média. A simulação do aumento do valor da variável 

Tamanho da firma do seu mínimo para o seu máximo, ceteris paribus, gera a expectativa de 

aumento de 0,506 unidades de JRT ou um acréscimo percentual em relação à sua média de 

140,26%. 

Registre-se que devido à natureza do modelo, não foi possível fazer sua estimação por 

efeitos fixos. 

Sendo feitas as análises envolvendo a JRT, as evidências sugerem que a variável afeta 

negativamente o resultado das empresas e que, diferente do esperado, as culturas estudadas 

neste trabalho, não se associam negativamente àquela proxy de judicialização da relação 

trabalhista. Também é observado que a idade e o tamanho se associam positiva e 

significantemente à JRT. No entanto, a adoção da política de integração dos valores culturais 

das empresas, aparentemente, se presta a ser um mecanismo que pode mitigar os efeitos nocivos 

da JRT.  

Tais resultados, devem fomentar novas pesquisas, pois de algum modo lançam alguma 

dúvida sobre quais são os mecanismos que podem explicar a associação positiva encontrada 

entre indicadores de cultura e de desempenho 

4.2.4. Avaliação exploratória dos antecedentes da cultura organizacional 

Esta seção se destina à investigação exploratória das possíveis associações que possam 

existir entre as politicas, práticas e características particulares das empresas e suas culturas. 

4.2.4.1.Resultados das regressões POLS 
 

A tabela 19, logo abaixo, apresenta os resultados das regressões POLS em que a variável 

proxy Identidade, que representa a existência ou não de Identidade Organizacional formalmente 

definida (missão, visão e valores) nas empresas, é explicativa em relação às proxies de cultura: 

altruísmo, clareza das informações, cooperação, integridade gerencial, integridade institucional 

e integridade plena, que são variáveis dependentes na referida estimação. O modelo utilizado é 

o mostrado na equação 7, que está situado no item 3.2 deste estudo. 

Tabela 19-Política de empresa: Identidade e suas associações com as culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a política de empresa: identidade é a 
variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) 
integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis 
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dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, ano, 
(dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies 
foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies 
foram omitidas na tabela). Considerando que variável Identidade não está sujeita ao efeito “halo”, não se 
estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão 
com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Identidade 0.220 0.223* 0.069 -0.148 -0.045 0.130 
 (0.123) (0.114) (0.098) (0.147) (0.310) (0.114) 
Estresse -0.016 -0.101*** -0.050** -0.072* -0.195** -0.093*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005*** 0.004 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.028** 0.094*** 0.037*** 0.037** 0.123*** 0.023* 
 (0.013) (0.015) (0.010) (0.015) (0.033) (0.012) 
Constante 3.663*** 2.993*** 3.524*** 5.042*** -0.378 3.857*** 
 (0.358) (0.426) (0.286) (0.428) (0.902) (0.331) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.257 0.222 0.240 0.355 0.304 0.207 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 5.032 4.145 4.586 7.987 6.347 3.795 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

A análise dos outputs da tabela 19 mostra a proxy identidade, associada positiva e 

significantemente, nos níveis convencionais (pelo menos a 10%) à proxy da cultura da clareza 

das informações. Já no caso da relação com as proxies de altruísmo, cooperação e integridade 

gerencial as associações são positivas, mas não se mostram significantes. Contudo, deve-se 

mencionar a inesperada associação negativa entre a variável identidade e as duas proxies de 

integridade: institucional e plena. 

Para a relação da variável de política de empresa: identidade, com a proxy da cultura de 

clareza nas informações, com o aumento de um desvio-padrão na identidade, espera-se o 

incremento de 0,028 unidades da clareza das informações, significando um aumento de 0.67% 

em relação à sua média. Se, por outro lado, a variável identidade varia do seu mínimo até o seu 

máximo valor, ceteris paribus, o aumento previsto é de 0.222 unidades da proxy da clareza das 

informações, representando majorar em 5,31% o seu valor em relação à sua média. 

Conforme esperado, a estimação por efeitos fixos apresenta diferenças nas 

significâncias, nos sinais e nos próprios coeficientes das regressões. A tabela 33, disponível no 

apêndice I deste trabalho, permite observar que em nenhum dos casos a proxy identidade, se 
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mostrou associada de forma significante nos níveis convencionais (até 10%). Ressalte-se, 

inclusive, que exceto pelas relações com as proxies: altruísmo e clareza das informações, as 

demais são todas negativas às respectivas medidas das culturas. 

A seguir, a tabela 20 apresenta os resultados das regressões envolvendo a proxy: 

integração, e, suas relações com as variáveis de cultura organizacional, observadas nesta 

pesquisa. 

Tabela 20-Política de empresa: Integração e suas associações com as culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a política de empresa: integração é a 
variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) 
integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis 
dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, ano, 
(dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies 
foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies 
foram omitidas na tabela). Considerando que variável independente não está sujeita ao efeito “halo”, não se 
estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão 
com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Integração 0.468 0.418 0.848*** 0.330* 2.174*** 0.182 
 (0.252) (0.300) (0.118) (0.186) (0.412) (0.234) 
Estresse -0.019 -0.103*** -0.052** -0.071* -0.198** -0.094*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.078) (0.029) 
Idade da firma -0.002 0.001 -0.001* 0.005*** 0.003 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.026** 0.092*** 0.034*** 0.036** 0.116*** 0.022* 
 (0.013) (0.015) (0.010) (0.015) (0.032) (0.012) 
Constante 3.445*** 2.825*** 2.798*** 4.584*** -2.462** 3.817*** 
 (0.411) (0.489) (0.323) (0.491) (1.024) (0.381) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.258 0.221 0.265 0.355 0.320 0.206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 5.041 4.132 5.235 7.995 6.822 3.770 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

A partir da leitura da tabela 20, é possível perceber que a política de empresa: integração, 

que seria uma proxy para identificar aquelas empresas que adotam processos formais de 

integração dos empregados à cultura organizacional, associa-se positivamente com todas as 

variáveis de cultura objeto deste estudo. Para além disso, no caso das integridades: gerencial, 

institucional e plena, as associações são significantes nos níveis convencionais (até 10%). 
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Sendo assim, na relação da proxy: integração com a variável integridade gerencial, com 

o incremento de um desvio-padrão na política de empresa, espera-se o aumento de 0,050 

unidades de integridade gerencial, o que corresponde a um crescimento de 1,28% em relação à 

sua média. Já se a variação no valor da integração se der do seu menor para o seu maior valor, 

ceteris paribus, o reflexo esperado na magnitude da proxy de cultura é de 0,848 unidades, 

representando um aumento de 21,38% em relação à sua média. 

No caso da relação da proxy: integração com a variável integridade institucional, se for 

adicionado um desvio-padrão o valor da variável integração, projeta-se o aumento de 

0,01968705 unidades de integridade institucional, o que corresponde a um crescimento de 

0,43% em relação à sua média. Já se a variação no valor da integração se der do seu menor para 

o seu maior valor, ceteris paribus, o reflexo esperado na magnitude da proxy de cultura é de 

0.329 unidades, representando um aumento de 7,15% em relação à sua média.  

Finalmente, na associação da proxy: integração com a variável integridade plena, 

espera-se que o incremento de um desvio-padrão na política de empresa proporcione o aumento 

de 0,130 unidades de integridade plena, o que corresponde a um crescimento de 3.275,21% em 

relação à sua média (que é negativa). Já se a variação no valor da integração se der do seu menor 

para o seu maior valor, ceteris paribus, o reflexo esperado na magnitude da proxy de cultura é 

de 2,174 unidades, representando um aumento de magnitude de 5.4853.79% em relação à sua 

média que, como já dito, é negativa.  

Referindo-se à estimação por efeitos fixos que, naturalmente, difere destes resultados, 

pode-se observar na tabela 34 (apêndice I) que são significantes a 1% as associações da política 

de empresa: integração e as integridades: gerencial e plena. A associação daquela política com 

a proxy cooperação é negativa. As demais relações são positivas, mas sem significância 

estatística nos níveis convencionais (até 10%). 

A tabela 21, logo abaixo, apresenta os resultados encontrados na associação da politica 

de atenção à pessoa portadora de necessidades especiais e as proxies de cultura das 

organizações. 

Tabela 21- Política de empresa: Atenção à pessoa portadora de necessidades especiais (PNE) e 
suas associações com a cultura da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a política de empresa: atenção à 
pessoa portadora de necessidades especiais (PNE) é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura 
organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), 
integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: 
Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, ano, (dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da 
firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na 
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tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável independente 
não está sujeita ao efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões 
contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e 
autocorrelacão (entre parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando 
o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Atenção à pessoa portadora de 
necessidades especiais 

-0.032 -0.012 -0.032 -0.026 -0.099 -0.010 

 (0.046) (0.055) (0.037) (0.055) (0.116) (0.043) 
Estresse -0.019 -0.103*** -0.051** -0.070* -0.195** -0.094*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005*** 0.004 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.026** 0.093*** 0.036*** 0.036** 0.120*** 0.022* 
 (0.013) (0.016) (0.010) (0.016) (0.033) (0.012) 
Constante 3.862*** 3.123*** 3.524*** 4.760*** -0.736 3.930*** 
 (0.338) (0.402) (0.269) (0.403) (0.849) (0.312) 
Número de empresas       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.253 0.219 0.240 0.354 0.305 0.205 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 4.931 4.064 4.595 7.953 6.376 3.751 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

Olhando-se para a tabela 21, rapidamente, se percebe que a proxy da política de empresa: 

atenção à pessoa portadora de necessidades especiais não se associa a nenhuma das culturas 

estudadas neste trabalho de modo significante estatisticamente (a pelo menos 10%). Ressalte-

se que, de forma inesperada, aquela politica apresenta relação negativa com todas as variáveis 

proxy de cultura. 

Com relação à estimação com efeitos fixos, disponível na tabela 35 (apêndice I), 

também não se encontra significância estatística nos níveis convencionais (pelo menos a 10%), 

mas as associações se mostram positivas. 

A tabela a seguir, mostra os resultados das regressões, onde a variável: código de ética 

é a explicativa das proxies de cultura analisadas neste estudo. 

 

Tabela 22-Política de empresa: Código de ética e suas associações com as culturas da 
organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a política de empresa: existência de 
um código de ética é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza 
das informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação 
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(6), são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho 
da firma, ano, (dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as 
variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de 
capital (as dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável independente não está sujeita ao efeito 
“halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo 
constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre 
parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância 
estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Código de ética 0.188 0.097 0.126 -0.106 0.126 -0.062 
 (0.073) (0.088) (0.059) (0.088) (0.185) (0.068) 
Estresse -0.024 -0.106*** -0.055** -0.067* -0.198** -0.092*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005*** 0.004 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.022* 0.091*** 0.034*** 0.040** 0.120*** 0.024** 
 (0.013) (0.016) (0.010) (0.016) (0.033) (0.012) 
Constante 3.752*** 3.149*** 3.505*** 4.968*** -0.511 4.032*** 
 (0.339) (0.404) (0.270) (0.406) (0.856) (0.315) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.262 0.220 0.246 0.355 0.305 0.206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 5.159 4.107 4.737 8.006 6.365 3.778 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

A partir da análise dos outputs da tabela 22, vê-se que a proxy código de ética, que indica 

se a empresa elaborou, ou não, como também no caso afirmativo, disseminou um código de 

ética e/ou de conduta para orientar o comportamento de seus empregados, não mostra 

associação significante, nos níveis convencionais (até 10%), com as variáveis que são proxy 

das culturas objeto desta pesquisa. Verifica-se também que a associação daquela política de 

empresa com as variáveis: integridade gerencial e cooperação é negativa, o que é um resultado 

não esperado para tal relação. 

Na estimação por efeitos fixos disponível na tabela 36 (Apêndice I), de acordo com o 

previsto, os resultados são diferentes. Por aquela estimação, a associação entre a variável código 

de ética e as proxies de cultura: altruísmo, clareza das informações integridade gerencial e 

integridade plena, são positivas, sendo a com a variável cultura, significante nos níveis 

convencionais (até 10%). As demais associações são negativas. 
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A próxima tabela revela as associações entre a característica de empresa: Fração de 

mulheres em cargos de direção e suas relações com as culturas analisadas nesta investigação. 

Tabela 23-Característica de empresa: Fração de mulheres diretora e suas associações com as 
culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a característica de empresa: fração 
de mulheres diretoras é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), 
clareza das informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e 
cooperação (6), são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, ano, (dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil 
(as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de 
capital (as dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável independente não está sujeita ao efeito 
“halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo 
constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre 
parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância 
estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS  Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Fração de Mulheres diretoras 0.113 0.044 -0.048 0.034 -0.055 -0.160 
 (0.110) (0.131) (0.088) (0.131) (0.277) (0.102) 
Estresse -0.019 -0.103*** -0.051** -0.070* -0.194** -0.093*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005*** 0.004 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.026** 0.093*** 0.037*** 0.037** 0.124*** 0.024** 
 (0.013) (0.015) (0.010) (0.016) (0.033) (0.012) 
Constante 3.904*** 3.225*** 3.585*** 4.899*** -0.432 3.960*** 
 (0.337) (0.401) (0.269) (0.402) (0.848) (0.311) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.254 0.219 0.240 0.354 0.304 0.209 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 4.953 4.067 4.578 7.947 6.348 3.836 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

Sobre a tabela 23, que revela os resultados das associações entre a variável característica 

de empresa: fração de mulheres diretoras, sendo o quociente da quantidade de mulheres em 

cargo de direção, pelo total de diretores de cada empresa, observa-se que à exceção das 

associações com as proxies de cultura: integridade gerencial e integridade plena, as demais são 

todas positivas. No entanto, nenhuma delas apresenta significância estatística nos níveis 

convencionais (até 10%). 

Na estimação por efeitos fixos, disponível na tabela 37 (Apêndice I) nenhuma 

associação entre a fração de mulheres diretoras e as variáveis de cultura é significantiva 
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estatisticamente nos níveis convencionais (pelo menos a 10%). A relação daquela característica 

com a proxy da integridade institucional é negativa, sendo todas as outras positivas. 

A tabela a seguir apresenta, desta feita, uma variável proxy característica de empresa: 

Tamanho da firma e os resultados onde a mesma assume o papel de explicativa em relação às 

proxies para cultura organizacional que, neste caso serão as variáveis dependentes. 

 

Tabela 24-Característica de empresa: Tamanho da firma e suas associações com as culturas 
das empresas 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a característica de empresa: tamanho 
(representado pelo logaritmo natural do total de empregados) é a variável explicativa e as proxies de valores da 
cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) integridade gerencial (3) e integridade 
institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis dependentes. Em todas as regressões 
foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, ano, (dummies foram omitidas na tabela), 
localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis dummies foram omitidas na tabela), setor (as 
dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as dummies foram omitidas na tabela). 
Considerando que variável independente não está sujeita ao efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle 
para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por 
empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu 
respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, 
respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Tamanho da firma 0.027 0.094*** 0.037** 0.037 0.123** 0.023 
 (0.013) (0.025) (0.014) (0.015) (0.051) (0.012) 
Estresse -0.018 -0.103*** -0.051** -0.070* -0.195** -0.094*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005*** 0.004* -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.003) (0.001) 
Constante 3.885*** 3.217*** 3.593*** 4.893*** -0.423 3.988*** 
 (0.336) (0.400) (0.268) (0.401) (0.846) (0.311) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.253 0.219 0.239 0.354 0.304 0.205 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de Capital Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 5.063 4.187 4.707 8.186 6.540 3.864 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

Sobre a tabela 24, pode-se facilmente visualizar que todas as associações da variável 

Tamanho da firma, que é igual ao logaritmo natural do total de empregados, com as proxies de 

cultura das empresas estudadas são positivas. Mais que isso, também se percebe que são 

significativas estatisticamente, nos níveis convencionais (até 10%) as relações entre o tamanho 

da firma e as variáveis: clareza das informações, integridade gerencial e integridade plena. 
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No caso da associação com a proxy de clareza das informações, um aumento de um 

desvio-padrão da variável: tamanho da firma, deve produzir um incremento previsto de 0,126 

unidade de clareza das informações, o que significa dizer que se espera um crescimento de 

3,02% no valor da variável de cultura, em relação à sua média. Sendo imaginada uma variação 

na proxy: Tamanho da firma, do seu menor até o maior valor na amostra, ceteris paribus, o 

reflexo esperado na proxy clareza das informações é de 0,639 unidades, que representam de 

crescimento de 15,23% em relação à sua média. 

Para a associação da proxy de tamanho da firma com a integridade gerencial, um 

aumento de um desvio-padrão da característica de empresa, gera a expectativa de um aumento 

de 0,049 unidades daquela proxy de integridade, correspondendo a um incremento de 1,26% 

em relação à sua média. Simulando-se a variação da proxy: Tamanho da firma, de seu mínimo 

até o seu máximo valor na amostra, ceteris paribus, espera-se que variável integridade gerencial 

sofra um acréscimo de 0,251 unidades, representando um aumento de 6,34% em relação à sua 

média. 

Em se tratando da associação da variável Tamanho da firma, com a proxy integridade 

plena, com o aumento de um desvio-padrão na proxy de tamanho da empresa, espera-se um 

acréscimo de 0,167 unidades na variável integridade plena, representando um crescimento de 

magnitude de 42,10 %, em relação à sua média que é negativa. Se for simulado um aumento da 

variável proxy de tamanho da empresa, do seu menor para o seu maior valor da amostra, ceteris 

paribus, é esperado que aquela proxy de integridade sofra um acréscimo de 0.840 unidades, 

representando assim um evento de aumento de magnitude de 21.215,14% em relação à sua 

média que é negativa.  

Quanto à estimação por efeitos fixos, disponível na tabela 38 (apêndice I), vê-se que 

todas as associações da variável Tamanho da firma com os valores de cultura objetos deste 

estudo, são positivas. Além disso, com a proxy de integridade institucional e altruísmo as 

associações são estatisticamente significantes. 

A seguir, a tabela 25 mostra os resultados das regressões onde a variável independente 

é a idade da firma e as variáveis dependentes são as proxies de cultura organizacional. 

 

Tabela 25- Características de empresa: Idade da firma e suas associações com as culturas da 
organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por POLS, onde a característica de empresa: idade da 
empresa é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das 
informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), 
são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da 
firma, ano, (dummies foram omitidas na tabela), localização geográfica da firma por região do Brasil (as variáveis 
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dummies foram omitidas na tabela), setor (as dummies foram omitidas na tabela), tipo de controle de capital (as 
dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável independente não está sujeita ao efeito “halo”, não 
se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-
padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLES Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Idade da firma -0.001 0.001 -0.001 0.005** 0.004 -0.001 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.003) (0.001) 
Tamanho da firma 0.027** 0.094*** 0.037*** 0.037** 0.123*** 0.023* 
 (0.013) (0.015) (0.010) (0.015) (0.033) (0.012) 
Estresse -0.018 -0.103*** -0.051** -0.070* -0.195** -0.094*** 
 (0.031) (0.037) (0.025) (0.037) (0.079) (0.029) 
Constante 3.885*** 3.217*** 3.593*** 4.893*** -0.423 3.988*** 
 (0.336) (0.400) (0.268) (0.401) (0.846) (0.311) 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.253 0.219 0.239 0.354 0.304 0.205 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 5.063 4.187 4.707 8.186 6.540 3.864 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, com base nos dados da pesquisa 

Analisando-se a tabela 25, pode-se perceber que a característica de empresa: Idade da 

firma associa-se, até de forma inesperada, negativamente com as proxies de cultura: altruísmo, 

integridade gerencial e cooperação. Já com as proxies: clareza das informações e integridade 

plena, a associação é positiva. Por outro lado, com a proxies de integridade: institucional, além 

de positiva, a associação é significante nos níveis convencionais (até 10%). 

O que representa dizer que quando em associação com a variável integridade 

institucional, o incremento de um desvio-padrão no valor da Idade da firma, cria a expectativa 

de aumento de 0,079 unidades daquela proxy de cultura, o que equivale a um aumento 

percentual na ordem de 1,70% em relação à sua média. Se a variação no valor da Idade da firma 

for do menor para o maior valor na amostra, ceteris paribus, o reflexo esperado é de acréscimo 

de 0,515 unidades da variável integridade institucional, representando um aumento em relação 

à sua média na ordem de 11,15%. 

No que tange à estimação por efeitos fixos, para os modelos aqui apresentados, 

disponível na tabela 39 (Apêndice I), vê-se dramáticas diferenças (já esperadas). Naquela 

forma, a proxy de cultura de altruísmo é a única positivamente associada com a Idade da firma, 
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sendo inclusive esta relação significante nos níveis convencionais (até 10%). As demais 

associações são negativas e, acrescente-se, na relação com a proxy da cultura da cooperação 

existe significância estatística nos níveis convencionais. 

Um apanhado dos resultados apresentados neste tópico sugere, pelas associações 

positivas e significantes nos níveis convencionais (até 10%) entre as variáveis: identidade e 

clareza das informações, integração com as três proxies de integridade, tamanho da firma com 

a clareza das informações e com as integridades: gerencial e plena e da idade da firma com a 

integridade institucional, que alguns antecedentes podem ser relevantes no que concerne à sua 

influência na criação e manutenção das culturas presentes nas empresas. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Neste capítulo são elencados os achados reputados como mais significantes e inovativos 

do relato desta pesquisa que ora se encerra. 

 

5.1.Principais achados  
 

Durante muito tempo as culturas presentes nas empresas foram negligenciadas como 

potenciais determinantes do desempenho das empresas. No entanto, uma literatura recente, em 

rápido desenvolvimento, sugere que os valores podem ter efeito reais importantes, sendo muito 

mais que apenas propaganda de departamentos de RH ou de institutos de pesquisas 

especializados em surveys de clima organizacional. 

Trabalhos como o de Guiso Sapienza e Zingales (2015) ajudam a perceber como a 

cultura pode ser um fator determinante para o resultado financeiro das firmas. 

Neste estudo, a partir de uma parceria com a PROGEPE-FIA, obtêm-se acesso a dados 

que revelam a percepção dos empregados acerca do clima organizacional daquelas empresas 

que participaram de 2011 a 2016 da pesquisa: “Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil”. 

Tal percepção, medida pelas respostas daquela survey, é utilizada como várias proxies das 

diversas culturas das organizações, obviamente sob a ótica dos seus colaboradores. 

Também é oportunizado o acesso a informações referentes às características das 

empresas como: o número de mulheres diretoras, total de empregados e idade das firmas, além 

de políticas relacionadas a questões como: acessibilidade para empregados portadores de 

necessidades especiais, identidade institucional, integração dos empregados aos valores de 

cultura organizacional, existência e disseminação de código de ética, entre outras. Aqueles 

dados são tratados, neste trabalho, como antecedentes das culturas das entidades. 

Através de cruzamento daqueles dados com bases financeiras, pode-se fazer análises 

acerca da cultura das empresas e possíveis associações com o desempenho financeiro das 

mesmas, bem como investigar as características antecedentes que estariam associadas àquelas 

proxies de cultura. 

É possível fazer, dada a compatibilidade de dados, e, guardando-se as ressalvas no 

tocante ao tamanho e particularidades de cada amostra, uma comparação entre este estudo e o 

de Guiso, Sapienza e Zingales (2015). Para isso os dados da presente investigação são estimados 

a partir do modelo proposto por aqueles autores. Feitas as devidas adaptações, vê-se nesta como 
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naquela estimação que a integridade gerencial se associa de forma positiva e significante ao 

Return on sales. Pode-se dizer que este resultado também contribui na consolidação do 

construto criado por aqueles pesquisadores. 

Além daqueles controles de efeitos fixos propostos por Guiso, Sapienza & Zingales 

(2015) se adicionou, nos modelos utilizados nesta pesquisa, um novo controle que considera a 

natureza do ente controlador do capital da firma. Ademais, foi proposta uma nova variável, 

denominada: “Estresse”, que objetiva controlar os efeitos provocados por fusões, cisões e 

assemelhados, no ano anterior ao daquele que o empregado respondeu à survey da FIA-USP. 

Como contribuições metodológicas deste trabalho, deve-se registrar a proposição de três 

variáveis inéditas: a integridade institucional, que adiciona o sentido macro/institucional à 

dimensão da integridade gerencial proposta por Guiso, Sapienza & Zingales (2015), a 

integridade plena, proxy criada estatisticamente, que captura efeitos das integridades já 

mencionadas e a JRT, que busca capturar os efeitos da existência de uma cultura de 

judicialização da relação trabalhista na relação entre empregadores e empregados. 

Assim, pela primeira vez na literatura internacional se faz associações entre a JRT e o 

desempenho das organizações, entre as outras culturas estudadas e a JRT e dos antecedentes 

das empresas com a JRT.  

Também é inédita a análise moderadora das relações entre as proxies de cultura e os 

indicadores de performance, que produz evidências que sugerem que as variáveis: tempo de 

casa do empregado e o tamanho da firma, ao interagir com as culturas, provocam alterações 

(reduções) no efeito marginal delas com relação aos índices de desempenho financeiro.  

Os resultados desta pesquisa sugerem que há associações robustas e economicamente 

importantes entre alguns indicadores proxies de culturas como: altruísmo, clareza das 

informações, cooperação, integridade gerencial, integridade institucional, integridade plena e 

medidas bem conhecidas de desempenho financeiro das empresas. Ressaltando-se os 

indicadores de altruísmo, integridade institucional e integridade plena, pois, de fato, é a primeira 

vez que evidências destas associações (entre altruísmo, integridade institucional e integridade 

plena e desempenho financeiro) são apresentadas na literatura internacional. 

Como esperado, os resultados evidenciam uma associação negativa entre a JRT e o 

desempenho das organizações. Porém, diferente do previsto, as proxies de cultura não se 

mostraram negativamente associadas àquela variável. Isso enseja novas pesquisas e lança 
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alguma dúvida sobre quais são os mecanismos que podem explicar a associação positiva 

encontrada entre indicadores de cultura e de desempenho. 

Também são sugeridas pelos resultados do estudo que políticas (identidade institucional 

e integração dos empregados às culturas da firma) e características das empresas (tamanho e 

idade) são associadas de forma robusta às suas culturas. Em particular a política de integração 

dos funcionários aos valores culturais da organização, se mostrou um mecanismo eficaz na 

mitigação dos efeitos negativos da JRT, sendo esta a primeira vez que na literatura internacional 

é feita esta associação. 

Mesmo que as estratégias empíricas empregadas não permitam identificar de maneira 

inequívoca relações de causalidade entre as variáveis, vê-se que existe uma grande lacuna a ser 

preenchida por novas pesquisas nesta área do conhecimento. 

 

5.2.Sugestões para futuras pesquisas 
 

Considerando-se os achados desta investigação, sugere-se que possam ser realizados 

novos estudos que utilizem experimentos naturais ou outros desenhos capazes de endereçar 

melhor os problemas de endogeneidade e identificar relações de causa e efeito entre valores 

culturais e desempenho, indo além de associações entre os indicadores. 

Também podem ser feitas novas comparações internacionais com variáveis 

moderadoras para endereçar novas perguntas de pesquisa, por exemplo: de que forma a 

associação entre valores culturais e desempenho depende do ambiente institucional dos países 

onde operam as empresas? 

Uma outra possibilidade de novas investigações seria aprofundar o entendimento do 

comportamento da JRT em associação com desempenho e com outras culturas das empresas. 

Considerando-se a dúvida levantada por esta pesquisa em relação a quais os mecanismos 

envolvidos na associação positiva entre indicadores de cultura e de desempenho, novos estudos 

podem contribuir para esclarecer a natureza e os fatores determinantes daquele fenômeno. 

Futuras pesquisas poderiam explorar a relação entre cultura e produtividade dos 

trabalhadores ou entre cultura e probabilidade de fraudes, perdas operacionais, absentismo ou 

rotatividade de funcionários 
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Tais providências seriam uma colaboração para se consolidar ou refutar as conclusões 

aqui apresentadas e, por conseguinte, para a consolidação do conhecimento em cultura 

organizacional e de perfis de empresas, que se mostram áreas de importância também no estudo 

de disciplinas como finanças e contabilidade. 
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APÊNDICE I- Tabelas estimadas por “efeitos fixos” (FE) 
Tabela 26-Altruísmo 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional altruísmo, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return 
on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões contêm um 
termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Altruísmo 0.033 0.030 0.009 0.009 -0.017 -0.023 
 (0.031) (0.029) (0.008) (0.008) (0.042) (0.042) 
Estresse -0.007 -0.007 0.006 0.006 -0.006 -0.004 
 (0.012) (0.012) (0.009) (0.009) (0.039) (0.039) 
Idade da firma -0.006 -0.006 -0.006*** -0.006*** -0.026*** -0.026*** 
 (0.005) (0.005) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.044 -0.048 -0.034* -0.033* -0.117* -0.126** 
 (0.046) (0.043) (0.019) (0.018) (0.060) (0.058) 
Boas Condições de Segurança -0.002  -0.002  0.009  
 (0.018)  (0.011)  (0.023)  
Equipamento adequado  0.019  -0.006  0.073 
  (0.018)  (0.011)  (0.063) 
Constante 0.533* 0.473 0.488*** 0.502*** 1.945*** 1.744*** 
 (0.303) (0.315) (0.144) (0.153) (0.511) (0.577) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.057 0.060 0.086 0.087 0.063 0.067 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.265 2.362 3.441 3.140 5.683 5.668 
p 0.0194 0.0146 0.000570 0.00144 5.02e-07 5.27e-07 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 27-Clareza das informações 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional clareza, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return 
on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões contêm um 
termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Clareza das informações 0.002 -0.001 -0.014 -0.013 -0.001 -0.010 
 (0.020) (0.020) (0.013) (0.012) (0.037) (0.032) 
Estresse -0.007 -0.007 0.004 0.004 -0.006 -0.006 
 (0.012) (0.012) (0.008) (0.008) (0.038) (0.038) 
Idade da firma -0.005 -0.005 -0.006*** -0.006*** -0.026*** -0.027*** 
 (0.004) (0.004) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.040 -0.043 -0.030 -0.030 -0.119* -0.128** 
 (0.050) (0.048) (0.019) (0.018) (0.061) (0.059) 
Boas Condições de Segurança 0.001  -0.000  0.008  
 (0.016)  (0.011)  (0.024)  
Equipamento adequado  0.022  -0.004  0.073 
  (0.018)  (0.010)  (0.061) 
Constante 0.573** 0.516* 0.541*** 0.551*** 1.923*** 1.738*** 
 (0.280) (0.294) (0.152) (0.163) (0.518) (0.595) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.050 0.054 0.091 0.091 0.063 0.067 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.038 2.213 3.429 3.134 5.124 5.075 
p 0.0367 0.0225 0.000592 0.00147 2.91e-06 3.39e-06 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 28-Cooperação 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional cooperação, conforme percepção dos 
empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return 
on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das 
regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões contêm um 
termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Cooperação -0.034 -0.040 -0.016 -0.016 0.060 0.046 
 (0.026) (0.027) (0.025) (0.023) (0.055) (0.044) 
Estresse -0.008 -0.007 0.005 0.005 -0.005 -0.004 
 (0.012) (0.012) (0.008) (0.008) (0.038) (0.038) 
Idade da firma -0.006 -0.007 -0.006*** -0.006*** -0.024*** -0.025*** 
 (0.004) (0.004) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.038 -0.041 -0.031 -0.031* -0.123** -0.132** 
 (0.050) (0.047) (0.019) (0.019) (0.060) (0.058) 
Boas Condições de Segurança 0.004  -0.001  0.004  
 (0.017)  (0.011)  (0.023)  
Equipamento adequado  0.027  -0.003  0.065 
  (0.018)  (0.009)  (0.058) 
Constante 0.732** 0.681** 0.573*** 0.579*** 1.654*** 1.520** 
 (0.300) (0.309) (0.196) (0.208) (0.559) (0.633) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.057 0.064 0.089 0.090 0.065 0.068 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.243 2.849 3.258 3.100 5.077 5.063 
p 0.0206 0.00347 0.00101 0.00163 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 29-Integridade gerencial 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional integridade gerencial, conforme 
percepção dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de 
desempenho: Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados 
os coeficientes das regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis 
dependente e a variável proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: 
Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança 
(1), (3) e (5), Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões 
contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e 
autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-
valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade Gerencial -0.009 -0.011 -0.005 -0.005 0.040 0.033 
 (0.016) (0.016) (0.011) (0.011) (0.052) (0.053) 
Estresse -0.007 -0.006 0.006 0.006 -0.006 -0.005 
 (0.012) (0.012) (0.009) (0.009) (0.039) (0.039) 
Idade da firma -0.005 -0.005 -0.006*** -0.006*** -0.026*** -0.026*** 
 (0.004) (0.004) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.039 -0.042 -0.032 -0.031* -0.123** -0.132** 
 (0.050) (0.047) (0.019) (0.019) (0.059) (0.057) 
Boas Condições de Segurança 0.002  -0.002  0.006  
 (0.017)  (0.011)  (0.023)  
Equipamento adequado  0.022  -0.005  0.070 
  (0.019)  (0.011)  (0.063) 
Constante 0.611** 0.552** 0.517*** 0.530*** 1.790*** 1.602*** 
 (0.272) (0.279) (0.154) (0.162) (0.514) (0.571) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.050 0.055 0.085 0.086 0.064 0.067 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.048 2.238 3.314 3.057 5.104 5.041 
p 0.0357 0.0209 0.000846 0.00186 3.09e-06 3.77e-06 
Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 30-Integridade institucional 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional integridade institucional, conforme 
percepção dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de 
desempenho: Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados 
os coeficientes das regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis 
dependente e a variável proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: 
Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança 
(1), (3) e (5), Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões 
contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e 
autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-
valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade institucional 0.043*** 0.038*** 0.014* 0.015 0.054 0.039 
 (0.015) (0.015) (0.008) (0.009) (0.034) (0.038) 
Estresse -0.005 -0.005 0.006 0.006 -0.004 -0.003 
 (0.013) (0.012) (0.009) (0.009) (0.039) (0.039) 
Idade da firma -0.005 -0.005 -0.005*** -0.005*** -0.026*** -0.026*** 
 (0.004) (0.004) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.046 -0.049 -0.034* -0.034* -0.126** -0.135** 
 (0.048) (0.046) (0.019) (0.019) (0.060) (0.057) 
Boas Condições de Segurança -0.007  -0.004  -0.001  
 (0.017)  (0.010)  (0.024)  
Equipamento adequado  0.013  -0.009  0.064 
  (0.019)  (0.011)  (0.066) 
Constante 0.454 0.412 0.459*** 0.473*** 1.760*** 1.604*** 
 (0.287) (0.297) (0.143) (0.149) (0.498) (0.550) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.065 0.066 0.090 0.091 0.065 0.068 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.675 2.723 3.438 3.212 5.165 5.080 
p 0.00584 0.00506 0.000576 0.00116 2.55e-06 3.34e-06 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 31-Integridade plena 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura organizacional integridade plena, conforme percepção 
dos empregados, e, a correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: 
Return on Sales (ROS), Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes 
das regressões por FE, onde: ROS (1) e (2), ROI (3) e (4) e ROE (5) e (6) são as variáveis dependente e a variável 
proxy da cultura do altruísmo a independente. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, 
Tamanho da firma, o efeito “halo” através das duas proxies: Boas Condições de Segurança (1), (3) e (5), 
Equipamento adequado (2), (4) e (6) e ano (as dummies foram obtidas na tabela). Todas as regressões contêm um 
termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** 
indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS ROS ROS ROI ROI ROE ROE 
       
Integridade plena 0.011* 0.009 0.003 0.003 0.026 0.020 
 (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.017) (0.018) 
Estresse -0.006 -0.006 0.006 0.006 -0.005 -0.003 
 (0.013) (0.012) (0.009) (0.009) (0.039) (0.039) 
Idade da firma -0.005 -0.005 -0.005*** -0.005*** -0.026*** -0.026*** 
 (0.004) (0.004) (0.002) (0.002) (0.008) (0.008) 
Tamanho da firma -0.044 -0.047 -0.033* -0.033* -0.128** -0.136** 
 (0.049) (0.047) (0.019) (0.018) (0.058) (0.056) 
Boas Condições de Segurança -0.003  -0.003  0.000  
 (0.017)  (0.011)  (0.024)  
Equipamento adequado  0.018  -0.007  0.065 
  (0.019)  (0.011)  (0.065) 
Constante 0.619** 0.550* 0.512*** 0.528*** 2.009*** 1.785*** 
 (0.284) (0.300) (0.144) (0.155) (0.469) (0.565) 
       
Observações 560 560 555 555 555 555 
R-quadrado 0.054 0.057 0.086 0.087 0.065 0.068 
Número de empresas 210 210 206 206 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.183 2.320 3.386 3.144 5.158 5.080 
p 0.0244 0.0165 0.000678 0.00142 2.61e-06 3.34e-06 
Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 32-Judicialização da relação trabalhista (JRT) 

Esta tabela mostra as associações entre a proxy da cultura de Judicialização da relação trabalhista, e, a 
correspondente performance dos indicadores de lucratividade, proxies de desempenho: Return on Sales (ROS), 
Return on investiment (ROI) e Return on Equity (ROE). São apresentados os coeficientes das regressões por FE, 
onde: ROS (1), ROI (2) e ROE (3) são as variáveis dependente e a variável proxy JRT, a independente. Em todas 
as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma, ano (as dummies foram obtidas na 
tabela). Como a variável JRT não está sujeita ao efeito halo, não foram inseridos controles para aquele fenômeno 
nos modelos.Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa 
robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), quantitativo de empresas, R² das regressões, 
estatística “F” e seu respectivo p-valor, e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 
10%, 5% 1%, respectivamente. 

 (1) (2) (3) 
VARIÁVEIS ROS ROI ROE 
    
JRT -0.002 -0.006 -0.008 
 (0.010) (0.008) (0.033) 
Estresse -0.007 0.006 -0.006 
 (0.012) (0.009) (0.039) 
Idade da firma -0.005 -0.005** -0.026*** 
 (0.004) (0.002) (0.007) 
Tamanho da firma -0.040 -0.033* -0.117* 
 (0.047) (0.019) (0.060) 
Constante 0.578** 0.485*** 1.922*** 
 (0.290) (0.143) (0.507) 
    
Observações 560 555 555 
R-quadrado 0.050 0.086 0.063 
Número de empresas 210 206 206 
Dummies de Ano Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não 
Dummies de Controle de Capital Não Não Não 
Dummies de Região Não Não Não 
F 2.240 3.570 5.682 
p 0.0259 0.000673 1.58e-06 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 



139 

Tabela 33- Política de empresa: Identidade e suas associações com as culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a política de empresa: identidade é a 
variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) 
integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis 
dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma e ano, 
(dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável Identidade não está sujeita ao efeito “halo”, não 
se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-
padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Identidade 0.086 0.145 -0.356 -0.340 -1.169 -0.009 
 (0.114) (0.225) (0.254) (0.251) (0.844) (0.264) 
Estresse 0.002 -0.146*** 0.003 -0.050 -0.057 -0.022 
 (0.023) (0.045) (0.017) (0.034) (0.057) (0.029) 
Idade da firma 0.034*** -0.010 -0.008 -0.003 -0.020 -0.033*** 
 (0.012) (0.014) (0.005) (0.012) (0.020) (0.011) 
Tamanho da firma 0.154* 0.174* 0.112 0.185** 0.467** 0.085 
 (0.093) (0.101) (0.081) (0.076) (0.232) (0.055) 
Constante 1.551** 3.125*** 3.702*** 3.644*** -1.785 4.592*** 
 (0.703) (0.823) (0.623) (0.554) (1.830) (0.496) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.134 0.088 0.069 0.073 0.106 0.086 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.572 3.057 1.503 2.280 2.508 2.303 
p 0.0107 0.00283 0.158 0.0233 0.0127 0.0219 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 



140 

Tabela 34-Política de empresa: Integração e suas associações com as culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a política de empresa: integração é a 
variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações (2) 
integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis 
dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma e ano, 
(dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável integração não está sujeita ao efeito “halo”, não 
se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-
padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Integração 0.181 0.159 1.026*** 0.104 2.255*** -0.013 
 (0.323) (0.419) (0.240) (0.373) (0.744) (0.309) 
Estresse 0.001 -0.146*** -0.009 -0.054 -0.088 -0.022 
 (0.029) (0.038) (0.022) (0.033) (0.067) (0.028) 
Idade da firma 0.034*** -0.010 -0.005 -0.002 -0.014 -0.033*** 
 (0.009) (0.011) (0.006) (0.010) (0.020) (0.008) 
Tamanho da firma 0.155*** 0.176** 0.097** 0.176*** 0.424*** 0.084 
 (0.056) (0.073) (0.042) (0.065) (0.129) (0.054) 
Constante 1.440** 3.085*** 2.367*** 3.255*** -5.045*** 4.597*** 
 (0.568) (0.739) (0.424) (0.657) (1.311) (0.544) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.134 0.087 0.090 0.063 0.100 0.086 
Número de 
empresas 

210 210 210 210 210 210 

Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de 
Controle de 
Capital 

Não Não Não Não Não Não 

Dummies de 
Região 

Não Não Não Não Não Não 

F 6.607 4.081 4.247 2.867 4.765 3.999 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 35-Política de empresa: Atenção ao portador de necessidades especiais e suas 
associações com as culturas da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a política de empresa: Atenção ao 
Portador de necessidades especiais é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: 
altruísmo (1), clareza das informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade 
plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, 
idade da firma, Tamanho da firma e ano, (dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável Atenção 
ao Portador de necessidades especiais não está sujeita ao efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle para 
aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa 
robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu 
respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, 
respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Atenção ao Portador 
de necessidades 
especiais 

0.009 0.043 0.018 0.051 0.102 0.038 

 (0.047) (0.050) (0.026) (0.045) (0.081) (0.036) 
Estresse 0.003 -0.146*** -0.001 -0.054 -0.070 -0.023 
 (0.023) (0.044) (0.016) (0.034) (0.057) (0.029) 
Idade da firma 0.034*** -0.011 -0.007 -0.003 -0.019 -0.033*** 
 (0.012) (0.014) (0.005) (0.012) (0.021) (0.011) 
Tamanho da firma 0.157* 0.181* 0.105 0.182** 0.448* 0.088 
 (0.092) (0.100) (0.082) (0.077) (0.237) (0.056) 
Constante 1.607** 3.176*** 3.376*** 3.277*** -2.927* 4.521*** 
 (0.706) (0.816) (0.584) (0.527) (1.683) (0.465) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.133 0.089 0.043 0.066 0.080 0.088 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Não Não Não Não Não Não 
Dummies de 
Controle de Capital 

Não Não Não Não Não Não 

Dummies de Região Não Não Não Não Não Não 
F 2.483 3.325 1.278 2.153 2.218 2.267 
p 0.0136 0.00133 0.256 0.0324 0.0274 0.0241 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 36- Política de empresa: Código de ética e suas associações com as culturas da 
organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a política de empresa: Código de ética 
é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das informações 
(2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), são as variáveis 
dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da firma e ano, 
(dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável código de ética não está sujeita ao efeito “halo”, 
não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo constante, erros-
padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre parênteses), R² das 
regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância estatística do 
coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Código de ética 0.167* 0.107 0.056 -0.049 0.053 -0.108 
 (0.090) (0.087) (0.105) (0.084) (0.291) (0.114) 
Estresse -0.001 -0.147*** -0.001 -0.052 -0.069 -0.020 
 (0.023) (0.045) (0.017) (0.034) (0.057) (0.029) 
Idade da firma 0.032*** -0.012 -0.008 -0.002 -0.019 -0.032*** 
 (0.012) (0.014) (0.005) (0.012) (0.020) (0.011) 
Tamanho da 
firma 

0.136 0.164 0.097 0.183** 0.432* 0.097* 

 (0.085) (0.105) (0.078) (0.078) (0.229) (0.058) 
       
Constante 1.681** 3.284*** 3.426*** 3.343*** -2.741* 4.546*** 
 (0.659) (0.847) (0.557) (0.521) (1.638) (0.466) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.146 0.090 0.045 0.064 0.076 0.092 
Número de 
empresas 

210 210 210 210 210 210 

Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Setor 

Não Não Não Não Não Não 

Dummies de 
Controle de 
Capital 

Não Não Não Não Não Não 

Dummies de 
Região 

Não Não Não Não Não Não 

F 3.165 2.931 1.336 2.174 2.159 2.341 
p 0.00209 0.00401 0.227 0.0307 0.0319 0.0198 

Fonte: Elaboração própria do autor, a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 37-Política de empresa: Fração de mulheres diretoras e suas associações com a cultura 
da organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a política de empresa: fração de mulheres 
diretoras é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das 
informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), 
são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da 
firma e ano, (dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável fração de mulheres diretoras não está 
sujeita ao efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm 
um termo constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão 
(entre parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de 
significância estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Fração de mulheres 
diretoras 

0.103 0.001 0.067 -0.015 0.118 0.027 

 (0.215) (0.129) (0.079) (0.096) (0.238) (0.078) 
Estresse 0.002 -0.145*** -0.001 -0.053 -0.069 -0.022 
 (0.023) (0.045) (0.016) (0.034) (0.057) (0.029) 
Idade da firma 0.033*** -0.011 -0.008 -0.003 -0.019 -0.033*** 
 (0.012) (0.014) (0.006) (0.012) (0.021) (0.011) 
Tamanho da firma 0.155* 0.177* 0.103 0.177** 0.438* 0.084 
 (0.093) (0.101) (0.082) (0.076) (0.236) (0.055) 
Constante 1.638** 3.246*** 3.416*** 3.358*** -2.742 4.588*** 
 (0.704) (0.817) (0.588) (0.513) (1.686) (0.456) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.135 0.087 0.043 0.063 0.077 0.086 
Número de empresas 210 210 210 210 210 210 
Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Controle 
de Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de Região Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
F 2.700 3.065 1.456 2.096 2.280 2.305 
p 0.00757 0.00276 0.175 0.0376 0.0233 0.0218 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa 
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Tabela 38- Característica de empresa: Tamanho da firma e suas associações com as culturas da 
organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a característica de empresa: Tamanho 
da firma é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das 
informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), 
são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da 
firma e ano, (dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável Tamanho da firma não está sujeita 
ao efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo 
constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre 
parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância 
estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Tamanho da firma 0.156* 0.177* 0.103 0.177** 0.439* 0.084 
 (0.092) (0.101) (0.082) (0.076) (0.235) (0.055) 
Estresse 0.003 -0.145*** -0.000 -0.053 -0.068 -0.022 
 (0.023) (0.045) (0.016) (0.034) (0.057) (0.029) 
Idade da firma 0.034*** -0.011 -0.007 -0.003 -0.019 -0.033*** 
 (0.012) (0.014) (0.005) (0.012) (0.021) (0.011) 
Constante 1.623** 3.246*** 3.406*** 3.360*** -2.760 4.584*** 
 (0.706) (0.819) (0.587) (0.508) (1.680) (0.455) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.133 0.087 0.042 0.063 0.076 0.086 
Número de 
empresas 

210 210 210 210 210 210 

Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F 2.841 3.460 1.459 2.379 2.470 2.628 
p 0.00752 0.00158 0.183 0.0232 0.0187 0.0127 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa 
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Tabela 39- Característica de empresa: Idade da firma e suas associações com as culturas da 
organização 

Nesta tabela são apresentados os coeficientes das regressões por FE, onde a característica de empresa: Tamanho 
da firma é a variável explicativa e as proxies de valores da cultura organizacional: altruísmo (1), clareza das 
informações (2) integridade gerencial (3) e integridade institucional (4), integridade plena, (5) e cooperação (6), 
são as variáveis dependentes. Em todas as regressões foram controlados: Estresse, idade da firma, Tamanho da 
firma e ano, (dummies foram omitidas na tabela). Considerando que variável Idade da firma não está sujeita ao 
efeito “halo”, não se estabeleceu nenhum controle para aquele fenômeno. Todas as regressões contêm um termo 
constante, erros-padrão com agrupamento por empresa robustos a heterocedasticidade e autocorrelacão (entre 
parênteses), R² das regressões, estatística “F” e seu respectivo p-valor e, */**/*** indicando o nível de significância 
estatística do coeficiente de 10%, 5% 1%, respectivamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIÁVEIS Altruísmo Clareza das 

informações 
Integridade 
Gerencial 

Integridade 
institucional 

Integridade 
plena 

Cooperação 

       
Idade da firma 0.034*** -0.011 -0.007 -0.003 -0.019 -0.033*** 
 (0.012) (0.014) (0.005) (0.012) (0.021) (0.011) 
Estresse 0.003 -0.145*** -0.000 -0.053 -0.068 -0.022 
 (0.023) (0.045) (0.016) (0.034) (0.057) (0.029) 
Tamanho da firma 0.156* 0.177* 0.103 0.177** 0.439* 0.084 
 (0.092) (0.101) (0.082) (0.076) (0.235) (0.055) 
Constante 1.623** 3.246*** 3.406*** 3.360*** -2.760 4.584*** 
 (0.706) (0.819) (0.587) (0.508) (1.680) (0.455) 
       
Observações 560 560 560 560 560 560 
R-quadrado 0.133 0.087 0.042 0.063 0.076 0.086 
Número de 
empresas 

210 210 210 210 210 210 

Dummies de Ano Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de Setor Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Dummies de 
Controle de 
Capital 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies de 
Região 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

F 2.841 3.460 1.459 2.379 2.470 2.628 
p 0.00752 0.00158 0.183 0.0232 0.0187 0.0127 

Fonte: Elaboração do autor, a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE II – Figuras relativas à análise fatorial que gerou a variável Integridade 
plena 

 

Figura 2-Output da análise fatorial por componentes principais 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos outputs do software estatístico utilizado na pesquisa 
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Figura 3-Rotação dos fatores pelo métodoVarimax 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos outputs do software estatístico utilizado na pesquisa 
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APÊNDICE III – Resumo das correlações entre as variáveis do estudo 
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Estresse 1                      

                       

                       

lntemp -0.0339 1                     

 0.4239                      

                       

Identidade -0.0151 -0.0421 1                    

 0.7196 0.3197                     

                       

Integração -0.0139 0.0372 0.2304 1                   

 0.7418 0.3802 0                    

                       

Código de 
ética 

0.0694 0.114 -0.0296 -0.0139 1                  

 0.0997 0.0069 0.4822 0.7421                   

                       

PNE 0.0697 -0.0406 0.0691 -0.0317 -0.0461 1                 

 0.0982 0.3372 0.1014 0.4529 0.2749                  

                       

JRT -0.0382 0.1196 0.0371 0.0181 0.0732 -0.0055 1                

 0.3646 0.0046 0.3792 0.6682 0.0825 0.8962                 

                       

ROE -0.0808 0.047 0.1031 0.2198 -0.1513 -0.0656 0.0386 1               

 0.0562 0.2687 0.0147 0 0.0003 0.1213 0.3624                
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ROS -0.0839 0.0605 0.1946 0.3832 0.0243 0.0154 0.0113 0.4095 1              

 0.0465 0.153 0 0 0.5649 0.7157 0.7897 0               

                       

ROI -0.0657 -0.0405 0.1325 0.3665 -0.0069 0.0056 -0.022 0.4931 0.7449 1             

 0.121 0.3413 0.0017 0 0.8701 0.8947 0.6033 0 0              

                       

Altruísmo 0.0146 0.0276 0.1226 0.066 0.1848 0.0375 0.052 -0.011 0.1911 0.1221 1            

 0.73 0.5139 0.0035 0.1172 0 0.3738 0.2174 0.7945 0 0.0038             

                       
Integridade 
Gerencial -0.1005 0.1072 0.033 0.1907 0.1074 -0.0151 0.05 0.0509 0.0968 0.0918 0.5269 1           

 0.017 0.0111 0.4347 0 0.0107 0.7204 0.2356 0.2293 0.0214 0.0299 0            

                       
Equipamento 
adequado -0.0066 -0.0101 -0.0513 0.0703 0.0949 -0.0009 0.0742 0.0219 0.0498 0.0734 0.3422 0.3184 1          

 0.8754 0.8115 0.2241 0.0952 0.0242 0.9825 0.0783 0.6049 0.2376 0.0831 0 0           

                       
Integridade 
Institucional -0.0555 0.0527 -0.0703 0.0747 -0.0506 0.0131 0.0376 0.0042 0.0165 0.0708 0.244 0.2726 0.4886 1         

 0.1879 0.2134 0.0953 0.0761 0.2298 0.7556 0.3733 0.9214 0.6962 0.0943 0 0 0          

                       

Cooperação -0.099 0.0427 0.0371 0.0174 -0.0256 0.0426 0.066 0.0732 0.004 0.0483 0.3839 0.4579 0.3226 0.3106 1        

 0.0187 0.3133 0.3788 0.6802 0.5443 0.3121 0.1174 0.0837 0.9241 0.2539 0 0 0 0         

                       
Boas 
Condições de 
Segurança -0.0307 -0.025 0.0731 0.027 0.0523 0.033 0.0653 -0.0619 0.0394 0.0555 0.3419 0.3228 0.4221 0.2567 0.2227 1       

 0.4665 0.5549 0.0826 0.5225 0.2146 0.4344 0.1215 0.144 0.3507 0.1902 0 0 0 0 0        

                       
Clareza nas 
informações -0.124 0.2048 0.0558 0.0929 0.0482 0.0028 0.1178 0.1116 0.1467 0.1258 0.3464 0.4082 0.3908 0.3289 0.542 0.3187 1      

 0.0032 0 0.1854 0.0274 0.2533 0.9467 0.0051 0.0083 0.0005 0.0029 0 0 0 0 0 0       

                       
Fração de 
mulheres 0.0192 0.0024 0.0394 -0.0406 0.0842 -0.0754 0.0802 0.008 -0.0715 -0.0587 -0.0374 -0.0022 -0.049 

-
0.1328 

-
0.0652 0.1063 0.0368 1     

 0.6495 0.9554 0.3503 0.3356 0.0455 0.0737 0.0569 0.8506 0.0897 0.1658 0.375 0.959 0.2458 0.0016 0.122 0.0115 0.3833      

                       
Tempo de 
casa 0.1271 0.1071 0.0352 -0.0279 0.0169 0.0409 0.0229 -0.0067 -0.009 -0.0711 -0.0327 -0.1828 

-
0.0558 

-
0.0044 

-
0.0411 

-
0.0905 

-
0.1277 

-
0.0716 1    

 0.0025 0.0112 0.4042 0.508 0.6884 0.332 0.5869 0.8744 0.8315 0.0931 0.4389 0 0.1857 0.9163 0.33 0.0317 0.0024 0.0894     

  



151 
                       

Gerentes -0.057 0.0075 0.0393 0.0301 -0.0444 -0.1998 -0.001 -0.0208 0.0266 -0.0138 0.0081 0.0088 -0.0026 -0.0437 -0.0516 0.033 -0.0087 0.0943 -0.0679 1   

 0.1768 0.8594 0.3518 0.4759 0.293 0 0.9815 0.6235 0.5285 0.7453 0.8485 0.8354 0.9506 0.3007 0.2213 0.4335 0.8357 0.0251 0.1073    

                       
Integridade 
plena -0.0978 0.1003 -0.0234 0.1664 0.0356 -0.0012 0.0549 0.0345 0.071 0.1021 0.4832 0.7977 0.5058 0.7977 0.4817 0.3633 0.462 -0.0846 -0.1174 -0.0219 1  

 0.0202 0.0176 0.579 0.0001 0.3989 0.9767 0.193 0.4152 0.092 0.0158 0 0 0 0 0 0 0 0.0446 0.0053 0.6043   

                       
Idade da 
firma 0.0291 0.1427 -0.0014 0.0908 0.0139 0.0233 0.2123 0.0466 0.0321 0.049 -0.0358 -0.0214 0.1079 0.157 -0.0242 0.0696 0.0717 0.0339 0.1505 -0.0443 0.085 1 

 0.4902 0.0007 0.9735 0.0312 0.7425 0.5806 0 0.2714 0.4471 0.2473 0.3961 0.6115 0.0103 0.0002 0.5662 0.0989 0.0889 0.4217 0.0003 0.2939 0.0436  

 




