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RESUMO 

O interesse pelo tema foi motivado pelo debate sobre questões éticas em todas as 

áreas de atividade das organizações e pela atenção dada à confiança em contextos 

organizacionais. Esta Tese tem por objetivo verificar se uma relação entre as 

pessoas apoiada na ética e na confiança promove uma melhora no desempenho do 

empregado nas organizações.  

O trabalho apresenta uma revisão bibliográfica dos fundamentos sobre ética e 

confiança, visando uma contribuição teórica para esses conceitos. Oferece um 

panorama desses conceitos com vistas à organização: a ética profissional, a ética na 

organização, a empresa ética, o código de conduta, a cultura organizacional e o 

clima ético, a importância da confiança e a confiança cognitiva. Faz também um 

resgate histórico, aborda os conceitos e as diferenças entre ética e moral. 

Na Tese são levantados os aspectos positivos e negativos que a ética e a confiança 

geram para as organizações. Algumas discussões foram elaboradas com a 

finalidade de ampliar os conceitos tradicionais dentro das organizações. 

O referencial teórico proporcionou um direcionamento na elaboração das questões 

da pesquisa para estudar a hipótese central da Tese, que é verificar se a existência 

de ética e da confiança nas relações entre as pessoas promove um clima 

organizacional adequado, resultando em uma melhora no desempenho dos 

empregados. 

Foi realizada uma pesquisa com profissionais que atuam em empresas localizadas 

na Grande São Paulo. Foram estipulados escores padronizados, em que os 

resultados foram submetidos e analisados. Estes resultados da pesquisa sugerem 

que os respondentes acreditam, de forma moderada, que a existência de ética e de 

confiança nas relações interpessoais na empresa resultam em uma melhora no 

desempenho dos empregados. Merecem destaque as afirmações feitas pelos 

autores citados, das contribuições que a ética e a confiança trazem para as 

organizações.  

A Tese ainda aponta as limitações do estudo e sugere caminhos a serem explorados 

por novas pesquisas na área. 

 

Palavras-chave: ética – confiança – clima organizacional – clima ético – cultura 

organizacional. 
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ABSTRACT 

 

The theme´s interest was motivated by the debate about ethical questions in all 

organization’s activity area, and the attention given to trust in organizational contexts. 

This work has as an objective to check if in a relation among people supported for 

ethics and trust improves the employee´s performance in the company. 

It presents a fundamental bibliographic review about ethics and trust, aiming to give a 

sustainability theorical contribution. It offers a concept’s view based in the 

organization: professional ethics, organizational ethics, the ethical company, code of 

practice, organizational culture and ethics background, the importance of trust and 

the cognitive trust, as well as a general prospect between the difference, the concept 

and the history of ethics and moral.  

In this work, positive and negative aspects that ethics and trust create to the 

organizations are mentioned. Some discussions were elaborated trying to extend the 

traditional concepts inside the organizations. 

To study the thesis central hypothesis, that is to check if the existence of ethics and 

trust among people promotes an adequate organizational environment, resulting in 

an improvement  of  employee´s performance,the theorical reference offered a 

direction in the questions elaboration. 

It was made a research with professionals that work in Grande São Paulo´s 

enterprises. It was stipulated patterns scores, in which the results were submitted 

and analysed. These results suggests that the people who answered this research 

believe, in a moderated way, that the existence of ethics and trust  among co-

workers, results in an improvement of employee’s performance.I must emphasize the 

mentioned authors affirmations, the contributions that ethics and trust bring to the 

organizations.  

The thesis still points the study’s limitations, and suggests ways to be explored by 

new researches in this field. 

 

 

Key-words: ethics – trust - organizational environment - ethical environment - 

organizational culture.   
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente interesse pelas questões éticas é patente em quase todas as 

áreas de atividade, traduz-se na elaboração de códigos éticos e na constituição de 

comissões de ética, na investigação e no ensino de questões éticas e na publicação, 

na literatura científica e na imprensa popular, de um número crescente de livros e 

artigos sobre esses assuntos. As comunidades empresariais e acadêmicas da área 

da gestão não escaparam a essa tendência, resultante de fatores diversos no nível 

das empresas e das sociedades, mas também de um considerável desenvolvimento 

teórico na área de gestão. 

A ética empresarial constitui um domínio do conhecimento de natureza 

interdisciplinar, de formação relativamente recente, e se debruça sobre a dimensão 

ética das relações entre as empresas e a sociedade, bem como sobre a relação 

entre os indivíduos na organização e entre estes e a organização em que se 

integram. 

 

A ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade dos atos humanos, 
enquanto livres e ordenados a seu fim último. De modo natural, a inteligência 
adverte a bondade ou malícia dos atos livres, haja vista o remorso ou a 
satisfação que se experimenta por ações livremente realizadas. (ARRUDA; 
WHITAKER; RAMOS, 2001, p. 42) 

 

Ética empresarial é “um estudo especializado do que é moralmente bom ou 

mau, concentrando-se nos padrões morais que se aplicam no campo das políticas 

empresariais, instituições e comportamentos” (VELASQUEZ, 1998, p. 16, tradução 

nossa). 

Ética nos negócios (business ethics) é definida por De George (1987) como 

um domínio científico interdisciplinar que utiliza metodologias de análise 

diversificadas, originárias da filosofia, da teologia e das várias áreas da gestão. Essa 

designação pode levar a equívocos, já que se pode erroneamente entender que 

exclui as organizações não-lucrativas, mas o termo se vulgarizou na literatura e na 

imprensa popular.  

Segundo De George (1987), esse domínio engloba áreas distintas de estudo, 

freqüentemente associadas a diferentes níveis de análise. Horvath (1997), por 
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exemplo, considera duas áreas fundamentais, correspondentes a outros tantos 

níveis de análise, um nível macro e um nível micro. Em um nível macro, o 

investigador debruça-se sobre aspectos éticos na empresa, com a perspectiva da 

sua relação com a sociedade, englobando áreas do estudo como a responsabilidade 

social, o contrato social e as políticas ambientais. Em um nível micro, que Horvath 

(1997) designa como ética organizacional (organizational ethics), são estudadas as 

questões com incidências éticas associadas às relações entre indivíduos e entre 

estes e a organização. 

Apesar do interesse que os temas relacionados à ética suscitam na 

comunidade acadêmica da área da gestão e do comportamento organizacional, 

parece evidente que o domínio permanece teórica e empiricamente pouco 

consolidado (CRANE, 1999), apesar da multiplicação de estudos que têm sido 

publicados nos últimos anos. 

Kahn (1990) tipifica esses estudos segundo a sua natureza normativa ou 

contextual. No primeiro grupo, inclui contribuições de diversos autores que procuram 

elevar o nível ético das práticas de gestão, estabelecendo como os indivíduos 

devem comportar-se, tendo em conta os padrões normativos e as justificações 

morais. Refletem quadros teóricos como o utilitarismo, a ética kantiana e a 

deontologia, que permitem distinguir comportamentos éticos de comportamentos 

não-éticos, da organização e dos seus membros. 

Do segundo grupo fazem parte os trabalhos centrados no estudo dos 

contextos éticos e não-éticos e nas condições, estruturais e procedimentais, que 

promovem os comportamentos éticos e não-éticos nas organizações. Nesta 

categoria, podem incluir-se os estudos sobre clima ético, cultura ética, estudos de 

percepção de valores éticos, e de política e influência da organização, entre outros.  

Betz (1998) reconhece que muito do esforço de investigação nesse domínio 

tem sido orientado para o estudo de comportamentos não-éticos, sobretudo para os 

facilmente condenados por todos, como roubar, mentir, agredir ou assediar 

sexualmente colegas de trabalho.  

Continua a existir um campo cinzento em que não é clara a linha que 

demarca as situações em que um dos interesses concorrentes deve-se sobrepor ao 

outro (CRANFORD, 1998). Na área de gestão, poderiam facilmente referir-se a 
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diversos outros exemplos de dilemas éticos que preenchem o cotidiano de gestores 

e colaboradores. Daí que a relação entre ética e gestão tenha sido e continue a ser 

particularmente atribulada, um grande desafio para executivos e pesquisadores.  

A confiança também tem sido alvo de atenção no desenvolvimento da teoria e 

de investigação sobre contextos organizacionais. Autores como Mayer, Davis e 

Schoorman (1995), McAllister (1995) e Zucker (1986) focam as questões da 

confiança, procurando explicar a sua emergência e funcionamento, bem como 

determinar quais os efeitos da sua presença ou ausência em diferentes níveis 

organizacionais. 

A importância da confiança nas organizações é reconhecida em áreas do 

comportamento organizacional relacionadas com a comunicação, liderança, políticas 

de recursos humanos, contratos de trabalho, colaboração entre empresas. Nesse 

contexto, entende-se que a ética empresarial é quesito fundamental, pois, conforme 

Sá (1996, p. 37), em seu sentido de maior amplitude, a ética “tem sido entendida 

como a ciência da conduta humana perante o indivíduo e seus semelhantes”. 

Envolve os estudos de aprovação ou desaprovação das ações dos homens e a 

consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e 

voluntarioso no campo das ações virtuosas. 

Sá (1996, p. 37) encara a virtude como “prática do bem e esta como a 

promotora da felicidade dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas 

também avalia os desempenhos humanos em relação às normas comportamentais 

pertinentes”. Analisa a vontade e o desempenho virtuoso do ser diante de suas 

intenções e atuações, quer relativas à própria pessoa, quer frente à comunidade em 

que se insere. Nesse contexto, as ações éticas facilitam a geração da confiança. 

A ética facilita as relações interpessoais, tanto dos indivíduos nas 

organizações como entre as organizações. O entendimento de que existem padrões 

éticos nas relações propicia um clima de confiança, cujo resultado tem efeito 

multiplicador, pela sinergia gerada nas relações dos indivíduos envolvidos. 

No contexto organizacional, tanto a confiança interpessoal como a confiança 

institucional estão presentes em todos os níveis, influenciando-se mutuamente. A 

confiança interpessoal desenvolve-se pela repetição e pela qualidade das interações 

e baseia-se na familiaridade e interdependência existentes entre os indivíduos 
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(SELIGMAN, 1997). A confiança institucional desenvolve-se a partir de 

generalizações feitas com base em reputações de entidades cujos indivíduos têm 

pouca familiaridade, interdependência e continuidade. 

A confiança parece constituir um grande desafio para se estabelecer e 

manter. Com freqüência, a confiança é associada ao crescimento da eficácia e da 

performance das empresas. Alguns autores alertam para os riscos que envolvem 

uma gestão baseada somente na confiança, particularmente pelo aumento de 

conflitos potenciais de comportamentos e possibilidades de oportunismo (HILL, 

1990). Tais riscos poderiam ser minimizados se padrões e princípios éticos 

estivessem fortalecidos na conduta dos indivíduos. 

O interesse por esse tema também é, em parte, explicado pelas mudanças no 

nível da estrutura e funcionamento das empresas. Em resposta às novas exigências 

do mercado, muitas empresas têm desenvolvido políticas de reestruturação de 

funções e quadros, reorganizando tarefas e atividades, com vistas a uma maior 

eficácia e flexibilização. Surgem métodos de trabalho em equipe e colaboração 

dentro e fora da empresa. Isto requer uma readaptação das chefias a novas 

situações e uma aceitação mútua de competências. Um clima ético e de confiança 

permite a coordenação desses esforços para atingir os objetivos propostos. 

A crescente necessidade de colaboração entre indivíduos, núcleos, 

departamentos ou mesmo entre empresas vem dar uma nova ênfase às dinâmicas 

das relações interpessoais e organizacionais, sendo a confiança um fator chave 

(MCALLISTER, 1995). 

Muitas empresas têm feito investimentos consideráveis no redesenho e na 

reengenharia de suas estruturas e processos, no sentido de se manterem 

competitivas. As estratégias de mudança adotadas têm sido bastante diferentes, 

verificando-se, no entanto, uma tendência a flexibilizar os processos e recursos e, ao 

mesmo tempo, aumentar a autonomia e participação dos empregados na gestão. No 

nível estrutural, as organizações tendem a adquirir uma estrutura plana, com a 

diminuição do número de chefias intermediárias e a transformação dos 

departamentos em núcleos ou unidades funcionais. No nível da organização do 

trabalho, verifica-se um aumento de poder e responsabilidade individual e das 

equipes sobre o seu próprio trabalho e funcionamento (NAVRAN, 1995). 
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A base de qualquer transformação organizacional depende, em primeiro 

lugar, do fato de a organização querer alterar os seus centros de poder e desejar 

proporcionar formas de trabalho em conjunto, mesmo operando num ambiente 

instável. Para que essas alterações ocorram, é necessário que as chefias e os níveis 

organizacionais mais baixos reconheçam as suas interdependências e queiram 

trabalhar em conjunto. A confiança, nesse nível, pode ser vista como uma forma 

importante de colaboração, pois facilita a possibilidade da ocorrência das 

transformações organizacionais, na medida em que facilita o abono das práticas 

tradicionais em favor de novas formas de gestão (MCALLISTER, 1995). No entanto, 

a maioria dos processos de mudança não atinge essas condições. Isto porque as 

mudanças organizacionais são muitas vezes acompanhadas de estratégias de 

downsizing, eliminação ou movimento de postos de trabalho que perturbam 

seriamente as necessidades básicas dos empregados e a natureza da sua relação 

com a organização (NAVRAN, 1995). Na maioria das vezes, os empregados se 

sentem traídos e vítimas dessas mudanças. O medo de perder o emprego, a 

insegurança, a depressão e o estresse são algumas de suas reações às mudanças 

ocorridas nas empresas. A ética e a confiança tenderiam a minimizar o impacto 

negativo das mudanças. 

A confiança encontra-se nas expectativas de uma pessoa, grupo de pessoas 

ou organização, baseadas em comportamentos eticamente justificáveis pelos atores 

sociais. A confiança pode ser vista como um conjunto de expectativas 

compartilhadas, com base na reciprocidade e boa vontade, expectativas estas 

influenciadas pelo contexto organizacional (SWAN; BOWERS; RICHARDSON, 

1999). 

Com base no exposto, configurou-se o problema que esta pesquisa se propõe 

a analisar, que é conhecer a influência da existência da ética e da confiança sobre 

os profissionais que atuam em organizações na Grande São Paulo. 

A justificativa para a realização dessa pesquisa é que esse estudo possa 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da ética e da confiança nas 

organizações. A relevância da problemática exposta está na importância que 

empresas vêm atribuindo à ética em todas as áreas, especialmente aplicada às 

relações interpessoais nas organizações. 
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Também a relevância do papel da confiança em facilitar as relações de 

trabalho, fazendo com que as atividades fluam melhor, os objetivos sejam atingidos 

mais rapidamente e com menor custo. 

A discussão dos temas abordados nessa Tese pode gerar uma reflexão sobre 

a ética empresarial e a confiança organizacional, com respeito à gestão, exercendo 

uma influência positiva sobre o comportamento dos empregados que ali trabalham, 

melhorando a tomada de decisões nas empresas. 

Os conceitos de ética e confiança parecem relacionados, porque só podem 

existir no contexto da relação entre duas ou mais pessoas. Só se confia em alguém 

e só se é ético com respeito a alguém. Nesta Tese, o foco será essa relação, suas 

conseqüências e resultados, que podem ser relevantes para a gestão das 

organizações. 

O objetivo geral deste trabalho, portanto, é analisar se a existência da ética e 

da confiança na relação entre as pessoas pode promover uma melhora no 

desempenho dos empregados nas organizações. 

Considerando a abrangência das questões que com este trabalho se propõe 

responder, apresentam-se ainda os seguintes objetivos específicos: 

− investigar conceitos de ética, ética empresarial e ética nos negócios, 

confiança e confiança organizacional que sejam relevantes para a 

pesquisa; 

− investigar os aspectos positivos e negativos da ética e da confiança, que 

possam ocorrer na empresa; 

− investigar se os aspectos positivos e negativos percebidos moderam o 

efeito da ética e da confiança na empresa e nos níveis hierárquicos da 

organização; 

− investigar o comportamento dos empregados em questões percebidas 

como ilegais, imorais ou antiéticas, gerando desconfiança. 

Para o propósito específico desta Tese, são abordadas algumas correntes 

econômicas e políticas que tratam das questões éticas pertinentes ao escopo do 

trabalho. Não são discutidos assuntos de caráter filosófico. Assim, o foco está, 



 

 

22 

 

basicamente, nas pessoas, e não nas regras que as empresas impõem por meio de 

seus códigos de ética. A intenção, portanto, é discutir e agrupar valores, baseados 

em atitudes e comportamentos que eles afirmem ou apresentem. É um trabalho 

multidisciplinar, com abordagens de outras áreas do conhecimento, além da 

administração. 

Esta Tese não visa a abranger toda a teoria que os temas ética e confiança 

abarcam. A revisão bibliográfica tem caráter exploratório, objetivando abordar 

somente aspectos relevantes aos objetivos propostos. 

Para cumprir os objetivos propostos, este trabalho está organizado em cinco 

capítulos. 

No primeiro capítulo é feita a introdução ao tema da Tese, são apresentados 

o problema a ser estudado, as justificativas e os objetivos propostos. 

No segundo capítulo é realizada uma revisão bibliográfica que ofereça 

fundamentação teórica. Inicialmente, são tratados os fundamentos da ética geral, 

ética empresarial e ética nos negócios. Depois, são discutidos temas relativos à 

confiança em geral e à confiança organizacional. A hipótese a ser estudada surgiu a 

partir dos temas e conceitos apresentados. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia empregada na realização da 

pesquisa de campo. Indica qual a composição da amostra, como o questionário foi 

estruturado, os métodos de análise e a natureza das escalas utilizadas. Apresenta 

os dados coletados, sua interpretação e análise. 

O quarto capítulo discute os resultados da pesquisa, à luz dos 

questionamentos teóricos previamente levantados. Os resultados divergentes são 

analisados em detalhes, visando-se a compreensão do fenômeno investigado. 

O quinto capítulo avalia como a hipótese pode servir de subsídio para futuros 

estudos. Apresenta as considerações finais e indica algumas implicações de 

natureza gerencial, a título de contribuição. Nele são comentadas as limitações da 

Tese e feitas sugestões para pesquisas ulteriores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão e um levantamento dos 

conceitos, proposições, modelos e idéias encontrados no referencial teórico sobre os 

fundamentos da ética geral, ética empresarial e ética nos negócios. Depois, serão 

aprofundados conceitos de confiança, confiança organizacional e a relação entre 

ética empresarial e confiança organizacional. Isso permitirá compreender a origem e 

a evolução dos temas, visando a possibilitar o melhor entendimento do processo de 

desenvolvimento das relações e dos fatores que as influenciam. 

 

2.1 Fundamentos da ética   

 

O conceito de ética, embora comentado e discutido desde o início da filosofia, 

parece ainda pouco definido. 

“A ética pode ser entendida como a ciência voltada para o estudo filosófico da 

ação e conduta humana, considerada em conformidade ou não com a reta razão” 

(ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001, p. 41). 

“A palavra ética possui dois significados principais: disciplina integrante da 

ciência da filosofia e conjunto de regras” (MOREIRA, 1999, p. 21). 

Como parte da filosofia, a ética é o estudo das avaliações do ser humano em 

relação às suas condutas ou às dos outros. Essas avaliações são feitas sob a ótica 

do bem e do mal, de acordo com um critério que geralmente é ditado pela moral. 

Como conjunto de regras, a ética é um rol dos conceitos aplicáveis às ações 

humanas, que fazem delas atitudes compatíveis com a concepção geral do bem e 

da moral. 

Segundo De George (1990), a ética pode ser definida como uma tentativa de 

se buscar sentido nas experiências morais individuais e sociais, de modo a 

determinar as regras que devem governar a conduta humana, os valores que valem 

a pena perseguir e os traços de caráter que merecem ser desenvolvidos ao longo da 

vida. 
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Velásquez (1998, p. 11, tradução nossa) define ética como o estudo da 

moralidade: “ética é a atividade de examinar os padrões morais de uma pessoa, ou 

sociedade e questionar se esses padrões se aplicam às nossas vidas, se são 

razoáveis ou não”. 

A moralidade, por sua vez, pode ser definida como “padrões que um indivíduo 

ou grupo têm acerca do que é certo ou errado, bom ou mau” (VELÁSQUEZ, 1998, p. 

8, tradução nossa). A ética tem como objetivo desenvolver um corpo de padrões 

morais que a sociedade, após refletir sobre situações e questões concretas, decide 

que são justificáveis. 

A ética estuda as morais e as moralidades, analisa as escolhas que os 

agentes fazem em situações concretas e verifica se as opções estão em 

conformidade com os padrões sociais. 

“Como disciplina teórica, a ética sempre fez parte da filosofia e sempre definiu 

seu objeto de estudo como sendo a moral, o dever fazer, a qualificação do bem e do 

mal, a melhor forma de agir coletivamente” (SROUR, 1998, p. 31).  A ética avalia, 

então, os costumes. Aceita ou reprova, indica quais ações sociais são moralmente 

válidas e quais não são. 

Srour (1998) também afirma que existem duas ramificações principais, no que 

diz respeito ao estudo da ética: a ética filosófica e a ética científica. 

A ética filosófica é aquela que tenta estabelecer princípios constantes e 

universais para a boa conduta da vida em sociedade. Define o bem moral como o 

ideal do melhor ser e tem suas fontes na moral das divindades, na natureza ou no 

pensamento racional. Em suma, tenta estabelecer uma moral universal, a qual os 

homens deveriam seguir independentemente das contingências de lugar e de 

tempo.  

A ética científica constata o relativismo cultural e o adota como pressuposto. 

Qualifica o bem e o mal, assim como a virtude e o vício, a partir de seus 

fundamentos sociais e históricos. Aborda as normas que as coletividades 

consideram válidas, sem julgá-las. Investiga e explica a razão de ser da pluralidade, 

da dinâmica e da coexistência das morais históricas. Para Srour (1998), a ética 

científica tende a ter um caráter muito mais explicativo e de análise, ao contrário da 
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ética filosófica, que busca estabelecer normas universais, centrando sua atenção no 

conhecimento da diversidade cultural e de seus pressupostos normativos. 

Segundo De George (1990), a ética pode ser estudada sob dois aspectos: 

ética geral, que analisa os princípios básicos da moralidade dos atos humanos 

expressos no dia-a-dia; e ética específica, que aplica os conceitos de ética geral 

para resolver problemas ou investigar a moralidade das ações humanas em áreas 

particulares, como a ética médica, a ética profissional ou a ética empresarial. 

A ética geral, segundo De George (1990) ainda se divide em: 

a) Ética descritiva: consiste no estudo e descrição da moralidade das 

pessoas, cultura e sociedade. Está intimamente relacionada com a 

antropologia, sociologia e psicologia. 

b) Ética normativa: procura fornecer e justificar um sistema moral, constituído 

por normas, regras e valores, baseado na ética descritiva. 

c) Ética analítica: intimamente relacionada com a ética normativa, investiga o 

significado e a lógica do raciocínio moral. Propõe-se a avaliar os 

pressupostos e investigar a validade dos argumentos morais.  

Fontrodona, Guillén e Rodriguez (1998, p. 22, tradução nossa), propõem “não 

buscar ‘produtos’ que agradem, mas desenvolver análise crítica das várias 

concepções, para ver qual se ajusta melhor à natureza da ação humana”. Sustentam 

uma visão integradora da ética, que deve ter ao mesmo tempo três dimensões: ética 

das virtudes, das normas e dos bens. 

a) Ética das virtudes: tem raiz no estoicismo, busca constante pelo bem. É a 

busca por vontade própria do bem e, ao se dirigir para ele, desenvolve 

uma série de virtudes que ajuda a alcançá-lo. 

b) Ética das normas: pela razão se conhece o bem. Desse conhecimento 

surgem normas que ajudam a definir o que se deve fazer para consegui-lo. 

A ética racionalista dá maior importância à norma. 

c) Ética dos bens: origem no hedonismo, onde o único e supremo bem é o 

prazer e o único mal é a dor. No sentido comum, quando se dirigem as 

ações para conseguir aspectos da realidade que se apresentam como 
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bens. A razão e a vontade humana levam a distinguir os bens aparentes 

dos que realmente levam o homem ao desenvolvimento de toda a sua 

potencialidade. A modernidade retomou o hedonismo em uma posição 

utilitarista, em que o bem está no prazer, no bem-estar e na utilidade 

social. Quando enfoca a moral, ensina a calcular as conseqüências das 

decisões, tendo como meta a maior felicidade do maior número de 

pessoas. O ato ético correto é o de maior utilidade, o que maximiza o bem 

perseguido, produzindo um estado de experiência do prazer, satisfação ou 

felicidade. 

Fontrodona, Guillén e Rodriguez (1998) complementam essas três dimensões 

com quatro posições da ética:  

a) Ética dialógica: decide normas morais por meio do diálogo entre todos os 

afetados por elas, onde todos estão convictos de que essas normas estão 

corretas. 

b) Ética da justiça: coloca a justiça como imparcialidade (justice as fairness), 

na qual qualquer pessoa deve se colocar para poder participar de modo 

imparcial nos debates sobre a justiça. 

c) Ética conseqüencialista: assume a realidade de que os bens (o prazer, a 

felicidade) e os males (a dor, a miséria) são mensuráveis, e não é 

suficiente a decisão de maximizar aqueles ou minimizar estes. Uma 

posição mais real e otimista deve levar à escolha daquela ação que 

otimiza as conseqüências. O indivíduo é responsável por todas as 

conseqüências, desejadas ou não, de sua própria escolha e, portanto, 

deve escolher de modo que essas conseqüências se otimizem. 

d) Ética comunitarista: com preocupações com a sociedade, pretensão de 

recuperar, de modo original, uma tradição anterior, em que as pessoas 

não são indivíduos independentes, que concordam em conviver 

estabelecendo pactos políticos e econômicos baseados no seu interesse.  

Arruda, Whitaker e Ramos (2001) citam algumas correntes de ética: 

a) Ética estóica: tem início no século IV a.C., da cultura greco-romana, e 

sobrevive até hoje. É a ética da compreensão, em que é necessário lutar 
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para que nada perturbe ou inquiete a pessoa. É também típico seu sentido 

de igualdade de todos os homens, com uma forte dimensão social. 

b) Ética epicurista: como antítese do estoicismo, difunde a ética do prazer, ou 

seja, é lícito tudo aquilo que produz prazer. A única advertência é de que 

essa procura de prazer deve ocorrer sem intranqüilidade, com domínio de 

si mesmo, sem perturbação. 

c) Ética kantiana ou ética do dever: para Kant, o fundamento da ética é o 

dever, a ciência consiste no dever pelo dever. Aspirar ao bem é egoísmo, 

este não pode fundamentar os valores morais. A única atitude não-egoísta 

é a boa vontade, isto é, agir por obrigação, para cumprir um dever. A boa 

vontade tem a bondade em si mesma. Fundamenta-se na retidão, na 

intenção de agir por obrigação, para cumprir um dever. Para que um ato 

seja bom, não basta que seja legal, mas deve ser feito por dever.  

d) Ética da simpatia ou psicologismo: Adam Smith defende a idéia de que a 

simpatia é a condição necessária e suficiente para fundamentar a moral. 

Deve-se agir de tal modo que um observador imparcial possa se 

simpatizar com a sua conduta.  

e) Utilitarismo: considerado uma atualização do epicurismo, defende que o 

objetivo da ética é a maior felicidade para o maior número de pessoas. O 

utilitarismo ou princípio da maior felicidade afirma que as ações são justas, 

se promovem a felicidade (prazer e ausência de dor), e injustas (dor e 

ausência de prazer), se produzem o contrário da felicidade. 

Como se pode observar, essas teorias éticas derivam de reflexões diferentes, 

mas têm base em pressupostos válidos, que foram extraídos de algum momento do 

desenvolvimento histórico da sociedade, e acabam gerando comportamentos 

diferentes. 

Segundo Brown (1993, p. 63) “os rótulos tradicionais das teorias éticas são 

teleologia, deontologia e utilitarismo, mas podem ser nomeados por seus critérios 

primários para justificar ações: uma ética de finalidade, uma ética de princípio e uma 

ética de conseqüência”: 
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a) Ética da finalidade: esta tradição ética, com suas raízes nos escritos de 

Aristóteles (384-322 a.C.), fornece uma abordagem em duas etapas, para 

descobrir a ação certa: primeiro determina o fim apropriado e, em seguida, 

discerne sobre o meio adequado para alcançá-lo.  

b) Ética de princípio: esta ética avalia os atos de acordo com sua regra ou 

princípios implícitos. Escrita pelo filósofo alemão Immanuel Kant, no 

século XVIII, argumenta que toda decisão moral conta com algum princípio 

moral. Os princípios morais são gerados pela razão e não pela experiência 

humana. Portanto, para Kant, o processo de reflexão ética envolve pensar 

acerca de premissas, que a ação proposta implica. A força de uma ética 

de princípio é certamente um respeito pelas pessoas como agentes 

morais, bem como a sua ênfase em uma igualdade básica da dignidade 

humana. O princípio da lei universal assegura tal igualdade. 

c) Ética de conseqüência: examina resultados prováveis.  Para avaliar as 

conseqüências de um ato ou política, é preciso conhecer as 

conseqüências prováveis e o que elas significam para os afetados por 

elas. Também é necessário conhecer o total de conseqüências positivas, 

para comparar com o total de conseqüências negativas. Com estas 

informações em mãos, pode-se escolher o ato ou política que cause maior 

bem e prejudique menos os envolvidos. Para entender essa ética, pode-se 

valer de Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), os 

dois principais arquitetos do utilitarismo. 

  Com respeito a essas teorias éticas, afirma Brown (1993), três elementos 

devem ser considerados: agente, propósito e ato. Começa com o agente, quer um 

indivíduo, grupo ou organização, descobre sua finalidade, e então a usa para avaliar 

o ato. Uma ética de princípio focaliza o ato e o agente. Determina se o ato pode ou 

não se conformar a uma regra moral e, em seguida, pergunta por que o agente deve 

obedecer a ela. Uma ética de conseqüência abarca as áreas não abrangidas pelas 

outras duas abordagens, meio e cena ou situação. Começa com as conseqüências 

do ato, olhando o que ele realizará (meio), e então avalia seus efeitos sobre a 

situação (cena).  
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Conhecer essas diferentes visões das diversas linhas de pensamento não é 

fazer um pré-julgamento a respeito de qualquer uma delas, mas apenas destacar a 

importância de cada uma, pois, conforme Durkheim (2002, p. 52) “não sabemos a 

priori quais as idéias que estão na origem das diversas correntes entre as quais se 

divide a vida social, nem sequer se existem; só depois de as ter seguido até às 

fontes saberemos de onde provêm”. 

Todo o conjunto de pessoas que vivem em um mesmo contexto social gera 

um novo paradigma, que é diferente da simples soma dos indivíduos. A partir do 

momento em que se tem um agrupamento de pessoas que ocupam determinado 

espaço físico, a vida se torna comunitária. A ação de um indivíduo não mais atinge 

somente a ele, mas interfere no todo. Tem-se uma sociedade, ou uma micro-

sociedade. 

“O ‘homem vive em sociedade’ significa que está unido a outros homens e o 

ato desta ligação implica em que ele tenha que estabelecer regras de convivência, 

regras de conduta” (TEIXEIRA, 1998, p. 33). 

Vásquez (2001, p. 23), afirma que “a ética é a teoria ou a ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade”. 

A vida comunitária entre os homens requer a existência de crenças morais, 

compartilhadas, e de normas aceitas, demarcando a conduta certa e errada, a lícita 

e a ilícita. A falta desses elementos traria o caos social. 

A preocupação com a vida em comunidade remete aos princípios da filosofia, 

à condição básica humana de que o homem é um ser social e, portanto, precisa dos 

outros para sobreviver. Isto pode ser verificado neste pensamento de Aristóteles 

(384-322 a.C.): 

 

O homem é por natureza um animal destinado a viver na polis, um ser com 
vocação para a associação política. Mas a condição básica da existência da 
polis é a ética. Para que a polis possa surgir e se manter é preciso que os 
homens compartilhem de valores comuns e tenham uma mesma percepção 
do que é justo, pelo menos para a grande maioria dos homens da sociedade 
em questão. (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, livro VI, 114b) 
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Cabe ainda comentar que: 

 

Voltada para a retidão moral dos atos humanos, a ética é uma ciência prática, 
de caráter filosófico. Sob esse prisma, sabe-se que o conhecer não tem 
sentido em si, mas sim por se dirigir à ação, buscando o bem do homem. 
Assim, a atividade humana pode ser encarada como um fazer uma obra 
(filosofia da arte), ou agir (moral ou ética), no caso em que as ações 
realizadas pelo homem orientam-no para atingir seu bem absoluto e supremo. 
(ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001. p. 42) 

 

Observa-se que a ética é uma ciência prática, embora não essencialmente 

prática. Ela é especulativa, no que diz respeito a seu método e objeto, porém não 

abrange aí o ato concreto de produção de uma obra. No entanto, a ética passa à 

categoria de arte, uma vez que seu fim reside na definição das regras gerais da 

ação, mas não em sua aplicação, a qual é de domínio das artes essencialmente 

práticas. 

Assim, como ciência prática, a ética não se detém no conhecimento da 

verdade em si, mas em sua aplicação na conduta livre do homem, fornecendo 

normas necessárias para o reto agir. É, por esse aspecto, uma ciência normativa 

(ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001). 

Aristóteles (384-322 a.C.) já dizia que “não se estuda ética para saber o que é 

a virtude, mas para aprender a tornar-se virtuoso e bom; de outra maneira, seria 

uma estudo completamente inútil” (Ética a Nicômaco, livro II, 1104a). 

Nos vários momentos da história da humanidade, pode-se perceber as 

transições dos conceitos morais e reflexões sobre a ética vigente no decorrer das 

transformações do pensamento do homem, que influenciaram as diferentes formas 

da sociedade. 

Durante o feudalismo, na Idade Média, a ética que norteava as relações era 

baseada num código moral, “denominado por vezes, ética da corporação cristã, o 

que se deve ao fato de que a sociedade era encarada como uma única corporação” 

(HUNT, 2005, p. 15). Essa versão medieval da tradição judaico-cristã também foi 

chamada de ética paternalista-cristã. 
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A ética paternalista-cristã e as obrigações que impunha aos ricos com relação 

aos pobres, e dos pobres com relação aos ricos, eram a base de todas as relações 

econômicas e sociais do feudalismo. Os valores e crenças que norteavam a conduta 

do homem medieval derivavam dessa ética. O importante não era a posse da 

riqueza, mas sim o uso que se fazia dela. Atribuía-se aos homens ricos a 

responsabilidade de administrar suas fortunas no interesse  de Deus, procurando 

aliviar o sofrimento dos necessitados e promover o bem-estar de seus irmãos 

(HUNT, 2005). 

Uma série de mudanças profundas, que se prolongaram por vários séculos, 

culminaram na dissolução do feudalismo e, com ele, a da ética paternalista-cristã. 

Em seu lugar, surgiria o capitalismo, fundamentado na ética individualista. 

O capitalismo promoveu diversas mudanças nas organizações e na visão de 

mundo da época. As atividades capitalistas visavam ao lucro, e este objetivo era 

incompatível com as normas e tradições impostas pelo feudalismo (NOVAES, 1992). 

 

A acumulação da riqueza e a obtenção do lucro foram legitimadas por uma 
moral particular (a chamada ética protestante) e não por outra, que manteve a 
hegemonia durante séculos (a moral católica). Isso indica que entre as morais 
travam-se embates, da mesma maneira que ocorre entre ideologias políticas 
e econômicas. (NOVAES, 1992, p. 159) 

 

Se o trabalho, como fator de enriquecimento pessoal, era proibido na Idade 

Média, legitima-se agora, na ética da sociedade capitalista. A riqueza não é mais 

vista como pecado, mas considerada de acordo com a vontade de Deus. 

Essa nova concepção de mundo é baseada numa visão mecanicista e 

materialista, em que não há lugar para a modalidade de explicação teológica, 

ficando assim comprometido seu otimismo ético (NOVAES, 1992). 

Com o capitalismo, surgiu a necessidade de uma nova ética para embasar e 

justificar seus objetivos. Ocorreu o afastamento da concepção teológica, em que as 

relações emanavam de Deus e o excedente da produção devia ser entregue à 

Igreja. Emergiu uma concepção filosófica individualista, o liberalismo clássico, 

segundo a qual era possível imaginar o lucro como algo dissociado do ‘pecado’ e, 

dessa forma, algo moralmente bom e aceito. O protestantismo e as filosofias 
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individualistas deram sustentação a esse novo entendimento sobre a ética 

individualista (NOVAES, 1992). 

Depois da Revolução Industrial, e até hoje, a sociedade era principalmente do 

tipo urbano e industrial. Colocava em evidência os empresários como mitos, pessoas 

admiráveis que estavam ajudando a sociedade. Essa visão retoma, ao menos em 

parte, a antiga visão medieval da ética paternalista-cristã: “tinha como finalidade 

apresentar os novos magnatas da indústria e das finanças como homens generosos 

e paternalistas, que colocavam o bem-estar social acima dos seus interesses 

pessoais” (HUNT, 1991, p. 24). 

Num certo momento, o homem, vivendo em sociedade, passou a dividir os 

encargos da produção. Essa divisão tornou-se progressivamente mais complexa. 

Então, para organizar essa sociedade emergente, surgiu o Estado. Mais adiante, 

surge a empresa como um instrumento do homem para atender às necessidades da 

sociedade no que se refere a bens e serviços, necessidades não só econômicas, 

mas de realização, porque o homem se realiza no trabalho. Entretanto, este objetivo 

primordial foi se perdendo ao longo do tempo, quando se começou a valorizar 

demasiadamente a produção em detrimento do homem (TEIXEIRA, 1998). 

A discussão sobre a relação entre capitalismo e ética ganhou maior fôlego 

especialmente depois que as experiências de gestão japonesa começaram a 

chamar a atenção do mundo ocidental. Como as organizações japonesas 

desenvolveram seu sistema de gestão, mostraram que, no capitalismo desenvolvido 

naquela nação, eram muito significativas as noções oriundas da cultura tradicional 

oriental, pautada em relações hierárquicas rígidas, grande lealdade entre os atores 

organizacionais e em contrapartidas explícitas, tanto os capitalistas e gerentes 

quanto para os trabalhadores. Esse padrão estaria profundamente vinculado a uma 

ética do trabalho, baseada no confucionismo, doutrina filosófica que atribui 

centralidade ao trabalho, valorizando a disciplina, a realização e o esforço 

sistemáticos. A noção que se difundiu foi de que é possível compatibilizar 

capitalismo e ética, sendo que os desdobramentos dessa relação trariam muitos 

benefícios, tanto de natureza social quanto econômico-produtiva, tendo como 

exemplo mais significativo a experiência japonesa (FONSECA, 1993). 
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Solomon (1992) entende que o capitalismo nada tem a ver com a força bruta 

ou a riqueza de alguns, mas se deve a uma capacidade de produzir cidadãos 

responsáveis e comunidades prósperas, ainda que com algumas desigualdades. 

Fonseca (1993, p. 59) defende a tese, oriunda de Adam Smith, de que o 

avanço do sistema capitalista só se viabiliza mediante a criação da chamada ‘infra-

estrutura moral’. Apesar de a concepção de liberalismo econômico ser um dos 

aspectos mais destacados da obra de Smith, grande parte de seu trabalho discute a 

necessidade de se criar regras para regular o capitalismo, relativizando a noção de 

auto-regulação pura da ‘mão invisível’. Fonseca (1993) resgata essa idéia, 

demonstrando que a ética deve ser vista como um fator de produção, ou seja, ela se 

constitui em elemento que agrega eficiência ao sistema capitalista. 

Revisitando a trajetória histórica das economias capitalistas centrais, 

constata-se que esse sistema só se instaurou e se dinamizou nos países nos quais 

surgiram regras morais bastante rígidas, que coibiram o egoísmo desenfreado. Para 

Fonseca (1993, p. 65), a idéia de que o capitalismo é “uma verdadeira selva”, na 

qual sempre impera a lei do mais forte, e de que o cálculo utilitarista guia a ação das 

pessoas, não tem referências históricas. Para esse autor, constata-se exatamente o 

contrário: o capitalismo só se consolidou onde se sedimentou profundamente a infra-

estrutura moral, ou melhor, o alicerce moral. Os Estados Unidos, a Alemanha e a 

Inglaterra seriam exemplos de nações que criaram normas morais muito rígidas e 

desenvolveram economias dinâmicas e sólidas. 

Max Weber é um autor clássico no estudo da relação entre o avanço do 

capitalismo e a ética. Segundo esse autor (1947), a chamada ética protestante, 

pautada na valorização do trabalho e da realização material, mas principalmente em 

códigos de conduta bastante rígidos, constituiu-se em um dos principais fatores para 

o desenvolvimento do sistema capitalista nos países não-católicos da Europa 

Ocidental. 

Segundo Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), até 1960, questões éticas 

relacionadas com as empresas eram muitas vezes discutidas em termos teológicos. 

A ética social católica revelava preocupação com a moralidade nos negócios, os 

direitos dos trabalhadores, o salário mínimo, a defesa de valores humanistas, em 

contraste com os valores materialistas, e a melhora das condições de vida dos 
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pobres. A ética do trabalho protestante estimulava o indivíduo a ser frugal, trabalhar 

arduamente e alcançar os melhores resultados financeiros no sistema capitalista. Na 

década de 1960, a sociedade norte-americana voltou-se para o estudo de causas; 

surgem atividades empreendidas por indivíduos, grupos ou organizações em defesa 

dos seus direitos como consumidores. Na década de 1970, a ética empresarial 

começou a desenvolver-se como campo de estudo; aumentou a preocupação das 

empresas com sua imagem pública e, à medida que cresciam as demandas sociais, 

muitas delas compreenderam que deviam enfrentar de maneira mais direta as 

questões éticas. Nos Estados Unidos, na década de 1980, professores e 

administradores reconheceram a ética empresarial como campo de estudo; também 

tornou-se preocupação importante de grandes empresas norte-americanas; 

chegaram a ser constituídas comissões de ética e política social para tratar desses 

assuntos. O Congresso norte-americano, na década de 1990, aprovou diretrizes 

transformando em lei de incentivos para que as empresas tomassem medidas com 

vistas a prevenir condutas condenáveis, como a elaboração de programas internos 

eficazes de cumprimento de normas éticas. As empresas estão sendo consideradas 

responsáveis pela má conduta de seus empregados. 

A tendência atual parece ser a de passar de iniciativas éticas de base legal 

para iniciativas cujas raízes estejam na cultura ou na integridade das empresas nas 

quais a ética esteja presente como um dos valores fundamentais. As empresas 

reconhecem que programas eficientes de ética são bons para o desempenho de 

suas atividades. Organizações que desenvolveram níveis mais altos de confiança 

funcionam com mais eficácia (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 

 

2.2 Diferença entre ética e moral  

 

De George (1990) define moral como: 

 

um termo usado para abranger as práticas e atividades que são consideradas 
significativamente certas ou erradas; as regras que governam as atividades; e 
os valores que estão incrustados, fomentados e perseguidos por tais práticas 
e atividades. (DE GEORGE, 1990, p. 19, tradução nossa) 
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A ética, tantas vezes interpretada como sinônimo de moral, aparece 

exatamente no instante em que se sente a necessidade de aprofundar o significado 

da moral. 

Geralmente, a ética apóia-se em outras áreas do conhecimento, como a 

antropologia e a história, para analisar o conteúdo da moral. Ela é o tratamento 

teórico em torno da moral e da moralidade. 

A ética também estuda a responsabilidade do ato moral. A decisão de agir 

numa situação concreta é um problema prático-moral, mas investigar se a pessoa 

pode escolher entre duas ou mais alternativas de ação e agir de acordo com sua 

decisão constitui um problema teórico-ético, pois verifica a liberdade ou o 

determinismo ao qual os atos estão sujeitos. 

Para Velásquez (1998), uma pessoa começa a praticar a ética quando, frente 

a determinada situação, busca e questiona os padrões morais absorvidos durante 

seu desenvolvimento. Nesse instante, o indivíduo encontra argumentos contra e a 

favor desses padrões e testa se deve continuar a acreditar neles. Assim, o objetivo 

específico da ética é determinar, tanto quanto possível, se certos padrões morais – 

ou julgamentos morais baseados nesses padrões – são mais ou menos certos. 

As normas são os meios pelos quais os valores morais de um grupo social 

são manifestados e acabam adquirindo um caráter regulatório e obrigatório. A 

palavra ‘moral’ tem sua origem no latim mos/mores, que significa ‘costumes’, no 

sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábitos (RIOS, 2001, p. 9; 

ALENCASTRO, 1997, p. 21; VÁSQUEZ, 2001, p. 13). A moral pode ser entendida, 

então, como um conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções 

histórico-sociais. 

A ética, assim, aceita a existência da história da moral, tomando como ponto 

de partida a diversidade de morais no tempo, entendendo que cada sociedade tem 

sido caracterizada por um conjunto de regras, normas e valores, não se identificando 

com os princípios e normas de nenhuma moral em particular, nem adotando atitudes 

indiferentes ou ecléticas diante deles (ALENCASTRO, 1997). 

A ética reflete os costumes e a moral estabelecidos, reflete as relações 

humanas fundamentais, que podem variar ao redor do mundo. Não se trata de algo 
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superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga 

moral. Idéias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido 

definem a nossa realidade. 

“Virtudes e vícios compõem o caráter (ethos) de uma pessoa, sendo bom 

aquele que sente prazer na virtude e dor no vício”  (ARISTÓTELES, Ética a 

Nicômaco, livro II, 1106b). 

A distinção entre padrões morais e não-morais não é simples, pois esses 

padrões são múltiplos no espaço e dinâmicos no tempo. Os padrões morais podem 

ser conceituados como uma construção social da realidade, ao espelhar a 

coletividade que os constrói e cultiva (BERGER; LUCKMAN, 2002). 

Segundo Aristóteles (384-322 a.C.), a virtude moral é adquirida como 

resultado do hábito, isto é, da repetição de atitudes moralmente aceitas. 

 

A virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde ter-se formado o 
seu nome (ethiké) por uma pequena modificação na palavra ethos (hábito). 
Por tudo isso, evidencia-se que nenhuma das virtudes morais surge em nós 
por natureza. (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, livro II, 1103b) 

 

Com isso, Aristóteles deixa um caminho para se pensar sobre as atitudes 

éticas, pois se pode imaginar que os comportamentos, em grande parte, podem ser 

transformados. Isto pode ser realizado de várias formas. Pode-se, por exemplo, 

inspirar atitudes morais por meio de uma imagem, pela criação de normas ou, ainda, 

pela criação e manutenção de hábitos nos indivíduos. 

É relevante enfatizar que os fundamentos da moral estão relacionados com a 

forma de vida adotada pelos seres humanos, sua opção por fazer o bem porque é 

certo fazê-lo, e evitar o mal porque é errado praticá-lo. Seres racionais e portadores 

de inteligência estabelecem as bases de sua existência a partir dos relacionamentos 

sociais, que são determinantes na definição de seus valores e de sua conduta 

perante o grupo. Na vida em sociedade, uns dependem dos outros para a 

concretização dos objetivos individuais e coletivos, exigindo uma postura 

cooperativa. Se a harmonia e o bem-estar dependem dessa interdependência entre 
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os indivíduos, o relacionamento humano norteado pela moral é um requisito básico 

de existência, pois é a moral que determina a retidão da conduta humana. 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001, p. 49), citam filosofia moral como “os 

princípios ou regras que o indivíduo emprega para decidir o que é certo ou errado”.  

A filosofia moral determina como conflitos de interesses humanos devem ser 

resolvidos e como otimizar benefícios mútuos de pessoas que vivem em grupo. É 

uma perspectiva moral ideal, que proporciona princípios abstratos para orientar a 

vida social do indivíduo. 

Existem muitas filosofias morais, todas complexas. Ferrell, Fraedrich e Ferrell 

(2001) limitam-se àquelas que mais se aplicam à ética nos negócios. Focalizam os 

conceitos fundamentais para ajudar a compreender o processo de tomada de 

decisões éticas no mundo das empresas. Ressalte-se que não são somente esses 

fatores que devem ser levados em consideração antes de se tomar uma decisão. 

Com essa cautela, são apresentados a seguir, no Quadro 1, sete tipos de filosofia 

moral. 

 

Teleologia   Afirma que os atos são moralmente certos ou aceitáveis se produzem um 
                                                            resultado desejado, como a realização de interesse próprio ou utilidade. 
            
Egoísmo  Define como ações certas ou aceitáveis aquelas que maximizam o interesse 
    particular do indivíduo, da maneira por ele definida.    
            
Utilitarismo  Define ações certas ou aceitáveis como aquelas que maximizam a utilidade 
    total ou o bem maior para o maior número de pessoas.   
            
Deontologia  Concentra-se na preservação dos direitos do indivíduo e nas intenções associa- 
    das a um comportamento particular, e não em suas conseqüências. 
            
Relativismo  Avalia subjetivamente a natureza ética, com base nas experiências do 
    indivíduo e do grupo.       
            
Ética da  Pressupõe que o que é moral em uma dada situação não é apenas o que a 
 Virtude   moralidade convencional exige, mas também o que a pessoa amadurecida, 
    de bom caráter moral, considera apropriado.    
            
Justiça  Avalia a natureza ética com base na eqüidade: distributiva, processual, e no 
      que interessa a inter-relações.         
Quadro 1 – Comparação das filosofias morais aplicadas em decisões empresariais 
Fonte: FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001, p. 52. 
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2.3 Ética individual versus ética profissional  

 

Segundo Alencastro (1997), ética profissional é um conjunto de normas de 

conduta que devem ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Seria 

a ação reguladora da ética agindo no desempenho das profissões, fazendo com que 

o profissional respeite seu semelhante quando no exercício da sua profissão. A ética 

profissional estudaria e regularia o relacionamento do profissional com sua clientela, 

visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural 

em que exerce sua profissão. 

No entanto, parece uma tendência do ser humano a de defender, em primeiro 

lugar, seus interesses próprios. O valor ético do esforço humano é variável em 

função de seu alcance frente à comunidade. Se o trabalho executado só tem como 

finalidade auferir renda, em geral, tem seu valor restrito. Aquele que apenas se 

preocupa com lucros geralmente tende a ter menor consciência de grupo. 

Desde a infância, uma pessoa está sujeita à influência do meio social, por 

intermédio, primeiramente, da família e, depois, da escola, dos amigos, dos meios 

de comunicação de massa, entre outros. Vão sendo adquiridas, aos poucos, idéias 

morais - é o aspecto social da moral se manifestando. A decisão de acatar  

determinada norma é sempre fruto de uma reflexão pessoal consciente, que pode 

ser chamada de interiorização (ALENCASTRO, 1997). 

Aristóteles considera que a ausência de interiorização das normas gera 

comportamentos que só podem ser regulados por medo das punições: 

 

Com efeito, as pessoas em sua maioria não obedecem naturalmente ao 
sentimento de honra, mas somente ao de temor, e não se abstêm da prática 
das más ações por causa da baixeza destas, mas por temer a punição; 
vivendo segundo os ditames das emoções elas buscam seus próprios 
prazeres e meios de chegar a eles, e evitam os sofrimentos contrários, e não 
têm sequer uma noção do que é nobilitante e verdadeiramente agradável, já 
que elas nunca experimentaram tais coisas. (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 
livro III, 1114a) 
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Piaget (1986), estudioso do desenvolvimento infantil, realizou um estudo 

sobre o desenvolvimento do critério moral. Segundo ele, a formação da consciência 

moral na pessoa segue quatro etapas. 

A primeira etapa é chamada de anomia, que significa ‘sem lei’ (do grego: a = 

negação e nomos = lei). É a etapa do comportamento puramente instintivo, que se 

orienta apenas pelo prazer e pela dor. A criança procura o prazer e foge da dor, sem 

relacioná-los a qualquer norma moral. Nos adultos, a anomia revela um nível muito 

baixo de moralidade, falta de responsabilidade e de ideal moral. 

A segunda etapa é denominada heteronomia, que quer dizer lei estabelecida 

ou imposta por outrem (do grego: héteros = outros e nomos = lei). Nesta fase, a 

criança obedece às ordens para receber recompensa ou evitar castigo, 

relacionando-as com normas morais. Nos adultos, é o indivíduo que observa as leis 

só para não sofrer as conseqüências (punições). 

A terceira fase é a socionomia, a lei interiorizada no indivíduo (do latim: socius 

= companheiro/colega e do grego: nomos = lei). Nesta etapa, os critérios morais da 

criança vão se afirmando por meio de suas relações com outras crianças. Ela vai 

interiorizando as noções de responsabilidade, justiça, obrigação e respeito; começa 

a não fazer aos outros o que não gostaria que fizessem a ela; age sempre buscando 

a aprovação ou evitando a censura dos outros. Entre os adultos, é o caso do 

indivíduo que segue as leis porque se preocupa consigo mesmo e, sobretudo, com o 

que os outros pensam dele. 

A autonomia (do grego autos = próprio e nomos = lei) é a última, e a mais 

elevada etapa do desenvolvimento da consciência moral, e significa lei própria. Nela, 

a criança já interiorizou as normas morais e passa a comportar-se de acordo com 

elas. Nos adultos, é o indivíduo que se orienta pelas leis da sociedade e por seus 

próprios princípios internos de conduta. 

A conduta do ser humano pode tender ao egoísmo, mas para os interesses 

de toda a sociedade, é preciso que se acomode às normas, porque estas devem 

estar apoiadas em princípios de virtude. 
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Sung e Silva (1995) analisam essa colocação: 

 

Os próprios ardorosos defensores da cultura capitalista perceberam que não 
se pode levar muito a sério a tese de que a defesa do interesse individual 
gera bem-estar da coletividade. Com a difusão e aceitação generalizada 
desta tese na sociedade, os indivíduos que trabalham nas empresas 
começaram também a defender os seus interesses particulares sem levar em 
consideração o interesse da coletividade em questão, a empresa. Com isso, 
os executivos passaram a defender mais os interesses particulares do que o 
dos acionistas, gerando sérios problemas de corrupção e investimentos 
‘duvidosos’ de dinheiro das empresas privadas. 

Além disso, quando o espírito da defesa do interesse próprio é o mais forte 
numa empresa, é impossível criar o espírito de equipe, um item fundamental 
para aumentar a produtividade da empresa, tão necessária num mercado 
competitivo. 

Basicamente estes dois problemas levaram os executivos e os teóricos da 
administração a se debruçar sobre questões éticas. Perceberam que a 
ausência de ética e a simples defesa do interesse próprio põem em perigo a 
sobrevivência das empresas e, portanto, dos seus próprios empregos. É o 
instinto de sobrevivência falando mais alto que as teorias aprendidas na 
escola. (SUNG; SILVA, 1995, p. 66) 

 

Ventura (2004) realizou uma pesquisa para verificar a existência de coerência 

entre os comportamentos e atitudes demonstrados na vida pessoal e na vida 

profissional dos executivos. De acordo com essa pesquisa, não há correlação entre 

as situações pessoais e as situações profissionais apresentadas, ou seja, parece 

não haver coerência entre os comportamentos éticos demonstrados na vida pessoal 

e na vida profissional dos executivos.  

Solomon (1992, p. 161) argumenta em favor “do que pensamos de nós 

mesmos e a maneira como nos comportamos são moldados através e por meio das 

várias instituições das quais somos membros, começando pela família, escola e 

culminando na empresa”.  Portanto, pode-se entender como pode ocorrer um conflito 

no âmbito das virtudes, exatamente pelas diferenças que resultam dos múltiplos 

vínculos comunitários. 
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A honra de alguém [...] nunca é solitária. Ela é a honra da comunidade que a 
pessoa representa; defender a própria honra implica defendê-la enquanto 
representante daquela comunidade.  

A tragédia da ética empresarial não consiste, o mais das vezes, no conflito de 
interesses, porém, num sentido conflitivo de honra, o conflito dos diferentes 
papéis: como empregado da empresa, como um amigo de seu superior 
imediato, ou como um membro da comunidade maior. (SOLOMON, 1992, p. 
223) 

 

Solomon (1992) ainda admite uma diferença entre a vida real do gerente e o 

que se proclama ser sua vida na corporação: a vida real nem sempre é uma questão 

de mérito, nem sempre o ser bem sucedido ocorre em razão do trabalho duro, ou de 

bons resultados; ao contrário, as posições gerenciais, em sua maior parte, 

dependem de outros para o ser bem sucedido, podem depender daqueles sobre os 

quais não possuem poder de controle ou supervisão. Em situações como essas, o 

mérito está desconectado da virtude. 

Os valores individuais ligados à formação, à família do indivíduo, são 

importantes. No entanto, pesquisas indicam que “provavelmente a qualidade ética 

do grupo do trabalho, e não do desenvolvimento moral, é o mais importante para a 

determinação do comportamento das pessoas na empresa” (FERRELL; 

FRAEDRICH; FERRELL, 2001, p. 97).  

 

2.4 A ética na organização  

 

O termo ética, anteriormente reservado aos filósofos e praticamente 

desconhecido do grande público, apareceu com força na linguagem e na prática das 

organizações e instituições modernas. No entanto, afirma Enriquez (1997): 

 

Quando se examina com atenção o movimento do pensamento e da ação, 
que dá à ética um valor essencial, não se pode deixar de considerar de que 
se trata, por um lado, de um sinal de mal-estar profundo que afeta a 
sociedade ocidental e, de outro, uma tentativa de tratar desse mal, quer 
procurando transformar o sintoma em sinal de cura, quer buscando descobrir 
suas raízes e significados. (ENRIQUEZ, 1997, p. 7)  
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Alguns dos problemas éticos enfrentados pela empresa são: corrupção, 

utilização de informações privilegiadas em benefício próprio, revelação de segredos 

estratégicos, assédio sexual, manipulação de dados e informações sigilosas, desvio 

de matéria-prima e/ou produtos acabados, desvio de dinheiro, sonegação de 

impostos, oferta e/ou demanda de propinas, destruição de meio ambiente, entre 

outras. Velásquez (1992) acrescenta a esse rol de problemas éticos algumas 

práticas não-éticas no mercado, tais como: fixação de preço; manipulação de oferta; 

acordos exclusivamente para vendas; vendas casadas em que o comprador recebe 

o produto que vende mais se também compra um produto que não tem um mercado 

tão amplo; padronização de preços pelos fabricantes, evitando a concorrência entre 

os varejistas; discriminação de preços, pela qual o mesmo produto é vendido mais 

barato para alguns compradores e mais caro para outros. 

Nota-se o quão sério é o problema da ética nas empresas, e ele se reflete 

diretamente na sociedade, que acaba pagando muito caro por isso, pois o custo 

econômico da corrupção e das fraudes é sempre repassado ao preço final do 

produto que será adquirido pelos indivíduos. Mas o que mais preocupa é o custo 

moral e social, pois a partir do momento em que tais atitudes são consideradas 

aceitáveis pela sociedade, os valores deixam de representar para as pessoas as 

virtudes básicas e necessárias para sua existência, construindo-se uma realidade 

cada vez mais difícil de ser vivida. 

As empresas na busca interminável do retorno financeiro e as metas cada vez 

mais difíceis, aos altos lucros, tornam-se um terreno fértil à proliferação de 

comportamentos não-éticos. Estes comportamentos impõem desafios às pessoas e 

empresas para sua transformação moral e ética, pois se trata de atitudes que 

resultaram na perda de confiança e respeito, fato que reforçou o caráter 

individualista e egoísta da sociedade, colocando cada indivíduo na luta pela 

preservação somente de seu espaço e de seus interesses (CHANLAT, 1992) 

Isso não justifica o sentimento de impotência e a omissão de todos num 

momento no qual a palavra de ordem é mudança, principalmente uma mudança 

moral e ética. Pode-se observar que as pessoas se interessam e se preocupam com 

a verdade, a realidade e o conhecimento do mundo (SHAW, 1996). 
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A preocupação com o respeito aos padrões éticos de comportamento não 

chega a constituir uma novidade. Em passado recente, essa era uma preocupação 

do empresário, como indivíduo, e não da empresa, como ente capaz de assumir, ela 

própria, compromissos éticos. É a evolução, no sentido em que a questão ética se 

torna menos pessoal e mais institucional (TEIXEIRA, 1998). 

O imperativo ético depende cada vez menos do caráter e da vontade isolada 

do chefe, e decorre cada vez mais de um conjunto de circunstâncias estruturais, 

internas e externas. 

Teixeira (1998, p. 93) afirma que a “ética é uma parte essencial do setor 

empresarial, não uma idéia abstrata, imposta de fora. Ela aprovisiona a base sobre a 

qual o mundo empresarial está organizado e o contexto no qual ele opera.” 

“A maioria das pessoas concordaria em que altos padrões éticos exigem que 

empresas e indivíduos observem princípios morais válidos” (FERRELL; 

FRAEDRICH; FERRELL, 2001, p. 119). Entretanto, estes autores afirmam que 

alguns aspectos específicos devem ser levados em conta quando se aplica a ética 

no mundo dos negócios. 

Em primeiro lugar, para sobreviver, as empresas têm que obter lucro. Se os 

lucros são conseguidos por meio de má conduta, isso significa que a empresa terá 

vida curta. Em segundo lugar, a empresa deve equilibrar seu desejo de obter lucro 

com as necessidades e os desejos da sociedade. Manter esse compromisso exige 

acomodações ou trocas compensatórias. A fim de lidar com esses aspectos 

peculiares ao mundo empresarial, a sociedade formula regras, tanto legais quanto 

implícitas, para orientar as empresas em sua tarefa de alcançar o lucro de maneira a 

não prejudicar nem os indivíduos nem a sociedade como um todo. 

Não se pode acreditar que a conduta ética nos negócios, ou em qualquer 

outra área, seja algo óbvio, que não necessita de discussão. Afinal, a maioria dos 

valores, como honestidade, justiça, confiança, bondade e respeito ao próximo, faz 

parte da formação de cada pessoa. Portanto, não estaria totalmente errado pensar 

que as pessoas julgarão bem e agirão corretamente, agindo de acordo com esses 

princípios. Desse modo, “a ética parece, no início, fora das preocupações dos 

dirigentes que desejam essencialmente mobilizar as energias. Mas tal interpretação 

é enganosa” (ENRIQUEZ, 1997, p. 11). 
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A maioria das definições de ética empresarial diz respeito a regras, padrões e 

princípios morais sobre o que é certo ou errado em situações específicas. Assim, “a 

ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam o comportamento 

no mundo dos negócios” (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001, p. 123). 

Se um comportamento específico exigido é certo ou errado, ético ou antiético, 

é assunto freqüentemente determinado pelos stakeholders, públicos com algum 

vínculo com a empresa, tais como investidores, clientes, grupos de interesse, 

empregados, agentes do sistema jurídico vigente e a comunidade. Embora estes 

grupos não estejam necessariamente certos, suas opiniões influenciam a aceitação 

ou rejeição, pela sociedade, da empresa e de suas atividades. 

Caso a ética não possa se colocar a serviço das organizações, isto não 

impede que estas possam ocultar o problema da ética “sob pena de serem 

abandonadas ou traídas por seus membros, tornados mais perversos que elas 

próprias e deixando-se levar ao não-senso, uma vez que mais nada, nenhuma 

organização, nenhuma doutrina, é capaz de dar um sentido às suas vidas” 

(ENRIQUEZ, 1997, p. 14). 

Shaw (1996) afirma que a construção da doutrina ética empresarial resulta 

mais especificamente de uma compreensão de demandas sociais em termos morais, 

de uma exigência da sociedade no sentido de moralizar os negócios. A ética 

empresarial se propõe exatamente a operar na região de transição entre demandas 

ditas morais da sociedade e a gestão das empresas. Esse é um trabalho que se 

desenvolve visando essencialmente a dotar as empresas de uma capacidade que se 

supõe lhes faltar, transformando-as, de alguma maneira, para que possam se 

apossar dessa moralidade e utilizá-la em suas práticas de negócios. 

Segundo Teixeira (1998, p. 111), são princípios gerais de ética empresarial o 

“não utilizar recursos da empresa para fins pessoais de negócios que conflitem com 

os interesses da empresa, nem praticar atos que impliquem em prejuízo à empresa” 

e, ainda, “o cumprimento das leis e regulamentos governamentais em todo o país, 

vendo neles instrumentos que devem ser aplicados, podendo ser certos e errados 

para uma determinada pessoa”. 

Entretanto, a busca de altos resultados financeiros relega a um segundo 

plano a dimensão ética das práticas em negócios. A insensibilidade é, portanto, 
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resultado de um represamento da potencialidade ética dos indivíduos. De George 

(1990) relata um certo mito sobre a amoralidade dos negócios: 

 

O mito descreve de que maneira as empresas norte-americanas e as pessoas 
que nelas trabalham percebem a si mesmas e são percebidas pelos outros: 
elas estão preocupadas com o lucro, com a produção de bens e serviços e 
com a atividade comercial. De acordo com o mito, essas pessoas não estão 
preocupadas com a moralidade – elas são a-morais. Isto não quer dizer que 
sejam i-morais. A maioria das pessoas envolvidas nos negócios simplesmente 
sente que não se espera que nos negócios haja uma preocupação com a 
moralidade. (DE GEORGE, 1990, p. 3, tradução nossa) 

 

Continuando sua análise, De George (1990) entende que, ao não se 

preocuparem com a dimensão moral, as empresas, na figura da pessoa que está 

negociando, muitas vezes acabam agindo imoralmente, não por um desejo de fazer 

o mal, mas simplesmente porque, ao perseguirem o lucro, descuidam de algumas 

conseqüências de suas ações.  

Se a falta de conhecimento moral nos negócios é apenas uma desatenção, é 

preciso derivar daí a legitimidade do projeto de moralização. Para tornar válida a 

empreitada, é preciso comprovar a falsidade do mito da amoralidade dos negócios. 

A sociedade parece emitir sinais de uma avaliação negativa das práticas das 

empresas quanto a preocupações de natureza moral (DE GEORGE, 1990). Assim, 

se ela atestar a falsidade do mito, não será necessário comprová-la, e o argumento 

em favor da moralização dos negócios torna-se uma evidência: 

 

Se de fato os negócios fossem vistos como amorais, se deles não se 
esperasse um comportamento ajustado a regras morais, mas simplesmente 
um agir de maneira a elevar os lucros, então não haveria surpresa, choque ou 
tumulto, quando se agisse imoralmente nos negócios. (DE GEORGE, 1990, p. 
4, tradução nossa) 

 

Aqui se legitima a ética empresarial, pois a reação do público é oferecida 

como prova de uma moral, no âmbito da sociedade, a respeito dos negócios. 

Desfaz-se a idéia de que os negócios das empresas são imorais por princípio. 
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As questões levantadas pela sociedade compõem ‘uma nova dimensão 

moral’, que impulsiona uma reação das empresas, no sentido de se capacitarem a 

enfrentar o novo contexto. Ainda que algumas delas se sintam pouco impelidas a 

reagir, outras se mobilizam numa atitude mais positiva, buscando aconselhamento, 

para compartilhar a perplexidade diante desses problemas e de como responder à 

intensificação das demandas do público. A partir de então, “um surpreendente 

número de conferências, reuniões e simpósios acabam sendo patrocinados pelas 

empresas” (DE GEORGE, 1990, p. 5, tradução nossa). A temática é mais 

freqüentemente relacionada a valores, a questões de ética empresarial, e às 

maneiras de orientar e promover as chamadas auditorias sociais.  

 

As empresas não estão estruturadas para lidar com questões de moralidade e 
valores, seus gerentes não são treinados nas escolas de administração para 
fazê-lo. Portanto, muitas empresas têm enfrentado um novo dilema. Elas 
estão agora começando a sentir que devem responder a demandas que 
envolvem valores sociais, que devem levar em consideração questões morais 
nas suas deliberações, mas elas não sabem como fazer isto. (DE GEORGE, 
1990, p. 5, tradução nossa) 

 

As empresas confrontam-se com um novo fator contingencial, que se 

expressa por meio de uma moral da sociedade, indutora de demandas de ordem 

moral. As organizações se encontram despreparadas para lidar com isso. 

Necessitam ser ensinadas, treinadas e estruturadas para fazê-lo, pois, como afirma 

De George (1990, p. 5, tradução nossa), “os líderes não são treinados nas escolas 

de administração para fazê-lo”. Este papel é o da ética empresarial. 

Carroll (2000), em seu artigo, afirma que a ética empresarial parece que 

ganhou mais espaço ao longo dos anos e representa hoje uma preocupação central: 

 

O que era antes relegado à publicação em obscuras revistas acadêmicas 
torna-se agora tema de manuais às dúzias. A ética vem se tornando o 
assunto definitivo de nossa era, afetando os lucros e a credibilidade das 
empresas, bem como a segurança pessoal e a sustentabilidade da economia 
global. (CARROLL, 2000, p. 36, tradução nossa) 

 



 

 

47 

 

A ética empresarial parece ter conduzido satisfatoriamente a transição que se 

propunha a promover, pois se percebe que houve um deslocamento da preocupação 

moral para o âmbito da empresa.  A ética transformou-se de fator contingencial em 

necessidade, transformou-se num problema de gestão para as empresas. Mas, 

apesar de tudo, no artigo de Carroll (2000), a insensibilidade moral dos gerentes 

está muito viva e presente. 

Mesmo com o esforço das empresas em torno da ética, Carroll (2000) revela 

que há muito ainda a ser feito, porque a percepção do público a respeito de 

honestidade e padrões éticos dos executivos não se alterou ao longo dos anos: 

 

Quando, em 1977, a primeira pesquisa Gallup solicitou ao público que 
avaliasse a honestidade e padrões éticos dos executivos, somente 19% do 
público considerou-os ‘muito elevados’ ou ‘elevados’. Quando a mesma 
solicitação foi feita em 1998, as mesmas considerações representaram 21% 
das respostas. Isto é uma melhora, estatisticamente irrelevante, para todo 
este período de 20 anos. (CARROLL, 2000, p. 34, tradução nossa) 

 

As funções econômicas, sociais e políticas que as empresas desenvolvem na 

sociedade implicam em responsabilidade que, se não forem enfrentadas e 

assumidas, representarão um comportamento antiético delas frente à sociedade 

(TEIXEIRA, 1998). 

Na sua melhor forma, a ética proporciona bem-estar à maior parte da 

população. Ela procura preencher as necessidades humanas, enquanto oferece às 

pessoas a chance de progredir na vida pelo trabalho árduo e pelo conhecimento. 

Para a empresa que resolve implantar valores e padrões éticos, são 

necessárias diversas mudanças internas. É necessária uma nova postura 

organizacional, envolvendo mais diálogo e abertura, de modo que se possa discutir 

as possíveis divergências nas visões da diretoria e dos empregados, no tocante a 

valores e condutas. 

A tarefa da ética empresarial é a essência do projeto de moralização das 

práticas de negócios. A eliminação de ações moralmente condenáveis pelo público, 

tais como suborno, corrupção e pagamentos suspeitos, deve passar 



 

 

48 

 

necessariamente pela conscientização moral das pessoas que realizam negócios 

para a empresa (TEIXEIRA, 1998). 

A liderança é considerada essencial para melhorar o desempenho das 

organizações que se esforçam para aumentar a consistência ética (ARRUDA; 

NAVRAN, 2000, p. 30). As ações e os comportamentos dos líderes pesam 

significativamente mais que suas palavras ou as políticas escritas. Quando as 

mensagens não são congruentes, os empregados ponderam qual delas deve ser 

considerada. A sinceridade dos líderes acima do supervisor imediato é posta em 

dúvida. As pessoas são forçadas a se apoiar nas opiniões de seus pares ou em 

suas próprias crenças para descrever os limites de um comportamento eticamente 

adequado. Então, têm que contrabalançar essas visões com aquilo que acreditam 

ser o que a organização realmente quer ou espera. 

Por essa razão, a ética deve ser vista pelas empresas como um desafio 

renovado, e os esforços para construí-la devem ser permanentes: 

 

Em resumo, enquanto as empresas, em sua busca para serem socialmente 
responsáveis, objetivam combinar (1) rentabilidade, (2) obediência à lei, (3) 
engajamento em comportamentos éticos, e (4) filantropia, elas continuarão a 
enfrentar novos e contínuos desafios éticos. (CARROLL, 2000, p. 37, 
tradução nossa) 

 

 A afirmação de Carroll indica, certamente, que a ética empresarial 

transformou-se num empreendimento obrigatório. Não é mais possível imaginar que 

os gestores das empresas possam descuidar dessa dimensão ética, tão essencial 

aos negócios. 

 

2.5 Ética Empresarial e Responsabilidade social 

 

Os conceitos de ética empresarial e responsabilidade social são muito 

próximos e usados como sinônimos, mas seus significados são diferentes. Como foi 

citado anteriormente, a ética empresarial compreende princípios e padrões que 

norteiam o comportamento no ambiente empresarial, o qual será julgado como certo 
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ou errado, ético ou antiético pelas pessoas envolvidas. A ética serve como base para 

a responsabilidade social; não há responsabilidade social sem ética empresarial. A 

responsabilidade social nas empresas consiste na obrigação delas com os seus 

stakeholders (clientes, proprietários, empregados, comunidade, fornecedores e 

governo), com a comunidade como um todo (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 

2000; DONALDSON; DUNFEE, 1994; FREEMAN, 1984). 

Donaldson (2001) tentou demonstrar como a ética pode trazer vantagens 

competitivas para as nações. Uma das características apontadas nesse artigo é a 

existência de uma cooperação social mais intensa. Nota-se que, nações onde a 

ética está mais presente, resulta em uma maior qualidade das práticas de 

responsabilidade social, considerado pelo autor, uma vantagem competitiva para as 

nações.  

Para Ashley (2004, p. 6), a “responsabilidade social pode ser definida como o 

compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de 

atos e atitudes que a afetam positivamente, de modo amplo, ou a alguma 

comunidade de modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que 

tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com 

ela”. 

Para Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000, p. 7) “responsabilidade social á a 

obrigação que a empresa assume para com a sociedade. Ser socialmente 

responsável implica maximizar os efeitos positivos e minimizar os negativos”. 

“A responsabilidade social empresarial é entendida como o relacionamento 

ético da empresa com todos os grupos de interesse que influenciam ou são 

impactados pela sua atuação (stakeholders), assim como o respeito ao meio 

ambiente e investimento em ações sociais” (GARCIA, 2002, p. 56). 

O economista Milton Friedman (1970), em seu artigo, afirma que a primeira 

responsabilidade da empresa é o lucro e que o melhor resultado da empresa, em 

última análise, beneficiará o maior número de pessoas possível, gerando mais 

empregos e contribuindo com o pagamento de impostos. 

 Nash (2001, p. 55) considera importante entender a posição de Friedman, 

“pois sua sugestão básica de que a busca do lucro é o ato socialmente mais 
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benéfico que uma empresa possa empreender tem em grande parte seduzido muitos 

administradores a pensar que a perseguição efetiva do lucro – desde que legal – é 

por si própria garantia de altos padrões morais”. 

Carroll (1991) sugere quatro tipos de responsabilidades sociais: as dimensões 

legal, ética, econômica e filantrópica.  

A dimensão legal são as leis e os regulamentos promulgados ou baixados 

pelo governo para estabelecer padrões de comportamento responsável. Espera-se 

que as empresas operem de forma transparente, como é estabelecido pelos 

legisladores. As leis reguladoras são criadas, pois a sociedade não confia que as 

empresas façam o que é certo em algumas áreas, como segurança do consumidor e 

proteção ambiental. Esta falta de confiança constitui o ponto central da dimensão 

legal. 

A dimensão ética diz respeito a comportamentos e atividades esperados ou 

proibidos no que interessa ao empregado, à comunidade e à sociedade, mesmo que 

não previstos em lei. Os stakeholders, incluindo consumidores, empregados, 

fornecedores, acionistas e a comunidade, têm uma preocupação com o que é 

eqüitativo, justo ou está de acordo com o respeito ou a proteção dos seus direitos. A 

responsabilidade de natureza ética inclui padrões, normas ou expectativas que vão 

além do cumprimento de leis e regulamentos. “Bons cidadãos empresariais adotam 

valores e princípios que não admitem que sejam postos em risco simplesmente para 

cumprir metas internas da empresa” (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2000, p. 

78).  

A dimensão econômica da responsabilidade social refere-se à maneira como 

os recursos para a produção de bens e serviços são distribuídos no sistema social. 

Ter responsabilidade econômica significa produzir bens e serviços de que a 

sociedade necessita e quer, a um preço que possa garantir a continuação das 

atividades da empresa, de forma a satisfazer suas obrigações com os investidores e 

maximizar os lucros para seus proprietários e acionistas. 

A dimensão filantrópica diz respeito às contribuições das empresas à 

sociedade, que espera que elas contribuam para a sua qualidade de vida e o bem-

estar da sociedade. A empresa deve contribuir com ações efetivas para a melhoria 
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da qualidade de vida de diversos aspectos relacionados com os interesses dos 

diferentes stakeholders envolvidos. 

A pirâmide de responsabilidade social é apresentada na Figura 1. Ela retrata 

os quatro componentes ou dimensões, começando pela noção básica do negócio, 

que é o desempenho econômico. Ao mesmo tempo, é esperado que a empresa 

obedeça à lei, que é a forma como a sociedade verifica o comportamento aceitável 

ou não do negócio. Em seguida vem a responsabilidade da empresa de ser ética, 

isto é, a obrigação de fazer o que é correto, justo e claro e agir com respeito e 

proteção aos interessados (stakeholders). Finalmente, são esperadas as atitudes 

cidadãs das empresas, por meio das responsabilidades filantrópicas; espera-se que 

elas contribuam com recursos humanos e financeiros à comunidade para melhorar a 

qualidade de vida (CARROLL, 1991).  

 

 

Figura 1 – A pirâmide de responsabilidade social incorporada 
Fonte: CARROLL, 1991, p. 42, tradução nossa. 
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A prática da responsabilidade social não se resume apenas a uma dessas 

dimensões. A empresa deve agir em todas essas dimensões simultaneamente: deve 

se esforçar para ter lucro, obedecer à lei, ser ética e ter atitudes cidadãs, buscando 

sempre uma conduta ética que contribua para a melhoria da qualidade de vida de 

toda a sociedade. A ética e a responsabilidade social não podem ser apenas um 

enfoque reativo de enfrentar questões à medida que surgem. A responsabilidade 

social como conceito só poderá ser incorporada ao processo diário de tomada de 

decisões se as empresas incluírem em sua cultura e em sua estratégia as 

preocupações de natureza ética (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2000). 

Quando se fala de ética e responsabilidade social, deve-se buscar o 

envolvimento do empregado, para que ele aja e tome suas decisões por acreditar 

naquilo que faz e por achar que é o correto a ser feito.  O envolvimento e a 

confiança dos empregados são importantes para a questão da responsabilidade 

social. Por outro lado, essas práticas devem fazer parte da cultura e dos valores da 

empresa, e não ficar apenas nas palavras.  

Recentes abordagens sobre ética empresarial apontam, sobretudo na Europa, 

para questões de governança e códigos de ética. Tal enfoque vem sendo 

amadurecido no âmbito acadêmico internacional, com vistas à ética dos investidores, 

acionistas e proprietários das empresas. Por afastar-se da preocupação central da 

presente Tese, propositadamente não foi objeto de maiores análises. 

 

2.6 A empresa ética  

 

Os gestores de muitas empresas reconhecem hoje que suas 

responsabilidades vão além de meramente obedecer à lei e obter um retorno 

financeiro competitivo para seus proprietários. O utilitarismo, que “avalia as ações 

em termos de garantir o maior bem para o maior número de pessoas, já não é o 

único critério pelo qual julgar as decisões empresariais” (ROBBINS, 2001, p. 20). Ele 

vigorava quando o desempenho organizacional era avaliado por metas estreitas 

como eficiência, produtividade ou maximização dos lucros. 
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À medida que os líderes passaram a ter mais consciência do número de 

interessados aos quais devem satisfazer, ampliaram seus critérios de decisão para 

incluir o respeito e a proteção de direitos básicos dos indivíduos, como privacidade, 

expressão, julgamento justo, e garantir que as regras sejam aplicadas de modo 

eqüitativo e imparcial (NASH, 2001). 

Quando o controle de atitudes éticas é feito pela sociedade e pelo mercado, 

as empresas vão descobrindo que a ética é um dos fatores que melhoram os 

resultados, porque facilita a aceitação de seus produtos e serviços. 

As empresas consideram como seus “atos podem ser percebidos pelos 

clientes, órgãos do governo, acionistas e pela comunidade em geral, bem como o 

impacto que o rumo de cada curso alternativo de ação pode produzir sobre os 

diversos interessados” (DAFT, 2002, p. 311). 

Os argumentos em favor do trabalho de inserção de uma preocupação ética 

nas empresas dizem respeito à percepção e à identificação de demandas morais do 

público. A moralidade ou imoralidade de uma ação da empresa deve ser decidida de 

acordo com a avaliação do público. O locus da moralidade é sempre a sociedade. 

Sua reação às práticas e procedimentos de negócios atribuídos aos gestores 

constituem fator decisivo para o seu julgamento moral (DE GEORGE, 1990). 

Cada vez mais, as empresas se preocupam com um comportamento ético 

que garanta qualidade em produtos e serviços, que proteja o ambiente, que atente 

para as necessidades dos empregados, clientes e investidores. A conduta ética se 

torna um bom negócio, na medida em que traz resultados econômicos 

compensadores. 

Percebe-se que se a ética empresarial se afirma pela moralização dos 

negócios, é a moral da gerência seu lugar de referência. Em um artigo intitulado ‘Em 

busca do gerente moral’, Carroll (1987) retrata um gerente dotado de juízo moral, um 

homem que transcende o paradigma puramente econômico e legal da empresa, 

para entendê-la como um lugar em que existem múltiplas responsabilidades; 

sensível às expectativas da sociedade, ele sabe que deve ir além do compromisso 

monetário com os acionistas. Aquele que possui o juízo moral é descrito como 

portador de nada menos que seis características, ou capacidades operativas, que 

Carroll afirma serem: “imaginação moral”, “identificação e ordenação moral”, 
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“avaliação moral”, “tolerância à ambigüidade e discordância”, e “integração de 

competências gerenciais e competências morais”, “senso ou sentido de obrigação 

moral” (CARROLL, 1987, p. 13, tradução nossa). 

Primeiramente, o gerente moral possui o que se chama “imaginação moral”: 

uma habilidade de perceber que “a rede de relações econômicas em competição é, 

também, uma rede de relações éticas e morais” (CARROLL, 1987, p. 13, tradução 

nossa). Quem possui esse tipo de imaginação é sensível às questões éticas 

envolvidas nas decisões de negócios e empenha-se em investigar as áreas em que 

as decisões e os comportamentos gerenciais têm chance de prejudicar as pessoas. 

A segunda característica é a aptidão de “identificação e ordenação moral”, que 

significa poder discernir a relevância de fatores morais que estão em jogo numa 

situação de decisão, bem como a habilidade de ver as questões morais como 

possíveis de serem manejadas. Esse tipo de aptidão, que, segundo Carroll, só pode 

se desenvolver pela repetição, é fundamental, pois uma decisão errada “expõe a 

empresa não apenas ao criticismo do público, como também a intermináveis ações 

legais” (CARROLL, 1987, p. 13, tradução nossa). A terceira característica é a 

“avaliação moral”, que reside na capacidade de julgar. São relevantes para esta 

característica: princípios claros, processos de balancear os fatores morais e a 

habilidade de antecipar as conseqüências morais e econômicas de uma decisão. 

A quarta característica está na “tolerância à ambigüidade e discordância”. De 

acordo com Carroll (1987), muitos gerentes reclamam desse aspecto, sobretudo 

porque não entendem que uma decisão ética é tão ambígua quanto a grande 

maioria das decisões. Por estarem habituados a decidir sobre questões financeiras, 

comerciais etc., têm a impressão de que não estão lidando com ambigüidade nesses 

casos. A clareza, ao se deparar com questões éticas, necessita também de hábito 

para se enraizar. Assim, com a prática, elimina-se a impressão de insegurança que a 

ética provoca na maioria dos gerentes. 

 A quinta característica é a habilidade de “integrar competências gerenciais e 

competências morais”. Como diz Carroll, todos os escândalos, a que foram expostas 

as mais diversas empresas, são a culminância de uma seqüência de decisões, e 

seus resultados evidenciam que questões éticas estavam envolvidas: 
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O gerente amoral vê as questões éticas como isoladas e independentes das 
decisões e competências gerenciais, mas o gerente moral vê toda a decisão 
em curso, como uma decisão à qual deva ser integrada uma perspectiva 
ética. Esta visão, que vislumbra o futuro, é uma habilidade essencial para a 
gerência moral. (CARROLL, 1987, p. 14, tradução nossa) 

 

O último aspecto que distingue o gerente moral é um “senso ou sentido de 

obrigação morais”,  que constitui o fundamento de todas as demais capacidades. 

Este sentido implica a compreensão de uma preocupação com a imparcialidade, 

justiça e dever para com as pessoas, grupos e comunidade. 

Carroll (1987) afirma que esse modelo de homem, designado como gerente 

moral, deve fornecer a base para o trabalho de auto-análise e introspecção de que 

os gerentes necessitam. Esse é o método pelo qual se movem da imoralidade em 

direção à moralidade. O trabalho pessoal e introspectivo dos gerentes é essencial, e 

parece mesmo preceder a educação moral em importância: 

 

Muitos têm sugerido o treinamento em ética empresarial, que é uma 
prescrição de grande potencial. Entretanto, enquanto os gerentes sênior não 
abraçarem completamente os conceitos de gerência moral, a transformação 
cultural nas empresas, que é essencial para o florescimento de gestão ética, 
não irá acontecer. (CARROLL, 1987, p. 15, tradução nossa) 

 

De acordo com Arruda, Whitaker e Ramos (2001), em todo o mundo, não 

apenas no Brasil, nota-se uma volta à moralidade. A empresa pouco transparente 

hoje não pode garantir sua sobrevivência no mercado. A honestidade, a lealdade, a 

competência são valores muito prezados por clientes, consumidores e fornecedores. 

Uma falha da empresa em algum desses princípios pode ser suficiente para que 

uma organização ligada a ela rompa seu contrato ou seus negócios por um bom 

tempo, ou para sempre. 
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2.7 Código de conduta  

 

Embora a generalização de códigos éticos seja um fenômeno das últimas 

décadas, podem ser encontrados exemplos de códigos de conduta e regulamentos 

internos de serviços e empresas praticamente desde a Revolução Industrial. 

Todavia, a “existência de códigos éticos, tal como são hoje entendidos, é 

relativamente recente” (RODRIGUES; CUNHA, 2000, p. 319). 

Os códigos de conduta foram originalmente publicados no final da década de 

1970 por muitas empresas norte-americanas, sob a forma de pequenos livretos, 

superficialmente semelhantes aos Dez Mandamentos judaico-cristãos ou ao ‘livrinho 

vermelho’ de Mao Tsé Tung. Foram inspirados em políticas corporativas já 

existentes acerca de conflitos de interesse, legislação antitruste e temas 

semelhantes. Foram escritos principalmente no final dos anos 70 e início dos anos 

80, em linguagem normativa, como: “Você não deve fazer isso”, ou: “os empregados 

não devem fazer aquilo”. O intuito era limitar o comportamento do empregado e 

fornecer uma base à rápida punição das transgressões (RODRIGUES; CUNHA, 

2000, p. 320). 

Ainda, segundo esses autores, nesses primeiros códigos de conduta, o 

empregado parecia ser visto como um inimigo da organização. Seu comportamento 

diário era controlado e, com muita freqüência, o termo ‘proibido’ vinha à tona. 

Trazendo esse tipo de mensagem negativa e embutindo uma imagem pessimista do 

comportamento do empregado, tais códigos não eram aprendidos, no sentido mais 

amplo da palavra.  

Esses códigos, sob a forma de livretos ou cartilhas, estavam disponíveis para 

exibição em auditorias de conduta empresarial, mas não pareciam suficientemente 

úteis como forma de inspirar comportamentos corretos. 

Os primeiros anos da década de 1980 mostraram o início de uma 

conscientização, no sentido de que a ênfase nas proibições não punha fim à má 

conduta dos empregados nas organizações. Teixeira (1991, p. 59) afirma que “para 

se ter um empregado digno de confiança é necessário que ele seja colocado num 

ambiente de trabalho em que a confiança é fomentada”. 
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Stevens (1994) analisa vários trabalhos sobre códigos de ética na literatura 

dos anos de 1980. Lembra que a responsabilidade criminal das empresas, a respeito 

da conduta de seus empregados, é um fenômeno do século XX. Por esta razão, o 

autor sugere que os códigos representam um aspecto defensivo das empresas, 

visando a contornar sua responsabilidade legal quanto às ações dos empregados. O 

problema da imagem pública das empresas também impulsiona a criação de códigos 

de ética corporativos. Stevens (1994) lembra que o escândalo de Watergate, nos 

Estados Unidos, funcionou como impulsionador de um maior questionamento sobre 

as práticas empresariais, tornando a opinião pública mais favorável à 

regulamentação governamental e mais crítica em relação às empresas.  

Stevens (1994, p. 63, tradução nossa) descreve os códigos de ética como 

“documentos escritos que tencionam impactar no comportamento do empregado”. 

As empresas tentam gerenciar a ética por meio de mensagens escritas. O autor 

caracteriza os códigos, ainda, como “ferramentas gerenciais que visam formatar 

mudanças”. O essencial é que os códigos “são mensagens pelas quais as 

corporações desejam dar uma forma ao comportamento do empregado, e efetuar 

mudanças por meio de declarações explícitas sobre os comportamentos desejáveis”.   

Os empregados devem ser estimulados a levantar questões a respeito de 

condutas que parecem duvidosas. Uma comunicação mais aberta e um diálogo 

entre dirigentes e dirigidos constituem um bom caminho para enfocar possíveis más 

condutas e afastá-las logo no início. Deve-se constantemente sensibilizar os 

empregados a identificar práticas questionáveis. Os valores básicos da organização, 

tais como compromissos com a honestidade, qualidade do produto e serviço ao 

cliente, devem ser constantemente enfatizados. O código de conduta deve estar 

firmemente ancorado na cultura dos valores da empresa. 

O código de ética e os princípios éticos, ainda que possam ter uma essência 

universal, dependem fundamentalmente da sua inserção em determinado país, em 

determinada cultura (TEIXEIRA, 1991). 

Wood (2000) sugere que os códigos busquem a proteção da empresa, mas 

aponta que as preocupações com a aderência dos códigos vêm ganhando espaço.  

Visando a elaborar um quadro de análise dos códigos, Wood (2000) agrupou as 

prescrições neles contidas em sete categorias significativas: 
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a) conduta no interesse da empresa;  

b) conduta contra a empresa;  

c) leis citadas;  

d) agências reguladoras governamentais referidas;  

e) tipos de procedimentos de ajustamento e obrigação de cumprimento; 

f) penalidades para comportamento ilegal;  

g) informações gerais. 

Uma parte importante do esforço de Wood (2000) consiste na comparação 

entre as prescrições quanto a condutas ‘contra a empresa’ e condutas ‘no interesse 

da empresa’. A categoria ‘conduta no interesse da empresa’ refere-se àquelas 

prescrições que buscam regular as relações entre empregados e os públicos da 

empresa (stakeholders). Os códigos examinados enfatizam as normas que devem 

regular tais relações com os stakeholders, mais citados, que incluem: clientes, 

fornecedores, agentes do governo, investidores, os próprios empregados 

(preocupações de saúde e segurança) e os consumidores. Sob a categoria ‘conduta 

contra a empresa’ estão as prescrições que buscam regular a conduta no trabalho. A 

grande ênfase recai sobre a responsabilidade legal e ética dos empregados. Os 

códigos das empresas revelam consistentemente o conflito de interesses entre 

empregados e empresa, a integridade das informações de arquivo e a divulgação de 

informações confidenciais. 

Ao comparar as duas categorias, Wood (2000) sugere que, apesar da 

alegação propalada pelas empresas de que os códigos de ética existem para a 

proteção de seus públicos (stakeholders), seu conteúdo tende a enfatizar a proteção 

da própria empresa. 

Entretanto, as relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os 

diversos campos de conduta humana podem ser reunidas em um instrumento 

regulador. 

O reconhecimento de que os padrões mínimos estabelecidos na lei ficam 

aquém do desejado e de que a auto-regulação é vantajosa em relação à 

regulamentação governamental tem contribuído para a criação de um consenso a 
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favor da elaboração de códigos éticos, no nível das empresas e de outras 

organizações, bem como de grupos profissionais e associações setoriais 

(RODRIGUES; CUNHA, 2000). 

É inequívoco que a pessoa tenha sua individualidade, sua forma de realizar 

seu trabalho, mas também o é se uma norma comportamental reger a prática, no 

que concerne a sua conduta, em relação a seus semelhantes. 

Nos últimos anos, muitos códigos surgiram no Brasil, como resposta a 

demandas do mercado. Entre elas, encontra-se a de imagem corporativa, que pode 

denotar uma preocupação maior com o marketing do que com a ética. 

Arruda (2002, p. 24), ao analisar códigos de ética de algumas organizações 

brasileiras, notou que “parece predominar neles a preocupação com a ética como 

comportamento correto das pessoas e para com as pessoas, manutenção dos 

valores éticos fundamentais e esforço por abolir práticas como o suborno e os 

pagamentos facilitadores”. Quase com o mesmo nível de consciência, os códigos 

parecem indicar a obediência às leis, especialmente no tocante à sociedade e às 

relações de trabalho. A seguir, fica patente também o respeito aos interesses do 

consumidor, voltado para a atenção à necessidade de consumo, a revelação de 

informação e a prática respeitosa de marketing. 

Esta análise dos códigos criados no Brasil mostra a existência de motivação 

clara para compreender as necessidades específicas das respectivas organizações. 

Mais do que conteúdo, o que elas buscam é uma estrutura lógica de documentos 

orientados para os stakeholders. Em geral, as penalidades dos códigos de ética se 

identificam com as previstas em leis, para as respectivas punições. Do ponto de 

vista empresarial, o máximo que pode ocorrer é a dispensa ou o desligamento dos 

empregados, fornecedores ou clientes (ARRUDA, 2002). 

Em relação às penalidades previstas, Wood (2000) informa também que a 

maioria dos códigos menciona a aplicação de penalidades internas, tendo como 

pena máxima possível a demissão ou o processo judicial. Os textos dos códigos de 

ética procuram determinar, com certa precisão, a punição das condutas em casos 

extremos. No entanto, apresentam brechas, razão pela qual prevêem a revisão das 

sanções aplicáveis. Wood (2000) conclui que: 
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Normalmente, as companhias apresentam uma declaração principal que 
amarra a penalidade ao grau de gravidade percebido para a infração. 
Portanto, fazem os códigos menos prescritivos e introduzem um grau de 
flexibilidade. Isto permite julgar cada situação de acordo com seus méritos. 
(WOOD, 2000, p. 291, tradução nossa) 

 

2.7.1 A função dos códigos de ética  

 

Moreira (1999, p. 33) descreve os códigos de ética como “documentos 

escritos que tencionam impactar no comportamento do empregado”. As empresas 

tentam gerenciar e articular a ética por meio de mensagens escritas. O autor 

caracteriza os códigos como ferramentas gerenciais que visam provocar mudanças. 

Assim, os códigos são mensagens por meio das quais as corporações desejam dar 

uma forma ao comportamento do empregado e efetuar mudanças pelas declarações 

explícitas sobre os comportamentos desejáveis. É fundamental que se tenha 

presente que o código deve fazer parte de um processo, cujo objetivo final é mudar 

a cultura da empresa. 

Entretanto, Teixeira (1991), diz que a mudança de padrões de conduta ética 

é, necessariamente, um processo complexo e lento, dentro do qual o código escrito 

tem um papel limitado. 

A existência do código será inútil se o empregado tiver crenças diferentes das 

do conjunto da empresa. É muito interessante a colocação, baseada na prática 

organizacional, de que “é absolutamente necessário que a pessoa acredite nos 

valores da empresa, não adianta penalizar, simplesmente não funciona” (TEIXEIRA, 

1991, p. 66). 

Parece que a maioria dos códigos de ética tem se revelado de baixa eficácia. 

Em geral, eles são adotados depois de um grande escândalo, transmitidos aos 

empregados e rapidamente esquecidos. Na realidade, existe uma grande distância 

entre o que está escrito no código de ética e a forma pela qual os dirigentes e 

empregados da empresa se comportam no dia-a-dia. 

O código precisa refletir o desejo da alta administração de que a empresa 

cumpra os valores, as regras e as políticas que sustentam um clima ético 

(FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 
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Os códigos são declarações formais do que a empresa espera em matéria de 

conduta. Refletem, entretanto, ou devem refletir, o desejo da alta administração de 

informar os empregados. Aparentemente, a expectativa de leitura dessas 

declarações formais não corresponde a tal pretensão. O argumento de que sua 

especificidade é portadora de um ‘poder razoável’ para ‘coibir má conduta’ parece, 

em si mesmo, discutível. Pois, se devem representar a afirmação do ‘desejo’ dos 

dirigentes no cumprimento ‘dos valores, regras e políticas’ para produzir a ética, a 

eficácia dessas declarações dependerá de um discurso suficientemente bem 

articulado para se sobrepor à diversidade potencial dos empregados, o que parece 

duvidoso. Ao se enfatizar a objetividade, sugere-se que os códigos sejam 

elaborados visando ultrapassar a multiplicidade de pontos de vista na empresa, 

estabelecendo o padrão ético, o desenho exato da fronteira entre o ético e o 

antiético na empresa. Nada mais afeito às doutrinas gerenciais: as prescrições 

devem ser capazes de garantir o reconhecimento do que é aceitável (FERRELL; 

FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 

A extensão e o conteúdo dos códigos de ética variam muito, mas a natureza 

formal do código é normalmente assegurada pela assinatura das partes. A empresa 

tende a exigir de cada empregado que assine uma declaração de que leu o código e 

o subscreve (RODRIGUES; CUNHA, 2000). 

A linguagem dos códigos de ética, prescritiva e freqüentemente utilizada em 

tom de comando, transmite uma mensagem de conformidade e de obediência. 

Corresponde a uma hierarquia das relações interpessoais bastante estrita e a um 

rígido controle dos empregados. 

A ética não é prescritiva. Nenhum simples conjunto de regras pode dizer 

como se comportar de modo moral ou ético em todas as situações. 

Os códigos de conduta, quando documentados, são escritos como políticas 

das empresas e servem de orientação geral do comportamento. Entretanto, as 

interpretações dessas orientações variam de um indivíduo para outro. 

Os códigos significam a limitação da liberdade de ação e exigem 

interpretação. No entanto, parece que esta interpretação pode provocar situações de 

dilemas éticos. 
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Wood (2000) considera que o conteúdo dos códigos de ética estabelece um 

conjunto de valores articulados, basicamente, em torno de três eixos: 

a) a continuidade da empresa;  

b) a recomendação de obediência, subordinação e comprometimento dos 

empregados;  

c) a legitimidade do poder hierárquico de julgar e punir.  

Desse modo, a eficácia do código depende da medida em que ele é 

comunicado, utilizado e se enquadra na cultura ética da organização. Ele define as 

normas coletivas do que é ou não aceitável. Tais normas influenciam os processos 

cognitivos individuais e as estratégias de resolução de dilemas éticos. Além disso, 

elas “fornecem as regras internas que os empregados necessitam para legitimar as 

suas opções em face de dilemas éticos” (RODRIGUES; CUNHA, 2000, p. 326). 

Assim, não é tanto a existência do código de ética que parece relevante, mas a 

importância que a organização atribui às questões éticas que a sua existência 

indica. 

  

2.8 Cultura organizacional e clima ético  

 

Muitos autores se manifestam sobre a cultura de uma organização. Para 

Srour (1998), nas organizações, a cultura impregna todas as práticas e constitui um 

conjunto preciso de representações mentais, um complexo muito definido de 

saberes. O autor explica que estes são reflexos de representações mentais, cujas 

manifestações, na concepção do autor, assumem formas variadas: princípios, 

valores e códigos; conhecimentos, técnicas e expressões estéticas, tabus, crenças e 

pré-noções; estilos, juízos e normas morais; tradições, usos e costumes; 

convenções sociais, protocolos e regras de etiqueta; estereótipos, clichês e motes; 

preconceitos, dogmas e axiomas; imagens, mitos e lendas; dogmas, superstições e 

fetiches. 

O autor trata da cultura organizacional, afirmando que esta é aprendida, 

transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança biológica ou genética, mas de 
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uma aprendizagem socialmente condicionada. A cultura organizacional exprime, 

então, a identidade da organização. É construída ao longo do tempo e serve de 

chave para distinguir diferentes coletividades (SROUR, 1998). 

Para Daft (1999), a cultura de uma organização geralmente começa com um 

fundador ou um líder pioneiro que articula e implanta idéias e valores particulares 

como visão, uma filosofia ou uma estratégia comercial.  

Já para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), a força da cultura na gestão 

empresarial é clara. A cultura organizacional passa a ser a mente da organização, a 

crença comum que se reflete nas tradições e nos hábitos, bem como em 

manifestações mais perceptíveis, nas histórias, símbolos, ou mesmo edifícios e 

produtos. 

A cultura da organização pode provocar mudanças nas estratégias, nas 

estruturas, no sistema financeiro e nos procedimentos, chegando a ocasionar, 

inclusive, mudanças no comportamento de seus membros. Entretanto, mudança 

comportamental não implica necessariamente em mudança cultural, pois esta 

envolve socialização do comportamento. A mudança comportamental produz uma 

transformação cultural quando há incorporação de valores e crenças condizentes 

com a cultura estabelecida pela organização. É freqüente se mencionar que 

qualquer mudança é difícil, pois a cultura já está estabelecida e aceita, sendo este 

mais um mecanismo de defesa do grupo que definiu os pressupostos vigentes 

contra a necessidade de revê-los diante de novas realidades (FREITAS, 1991; 

MALIK, 1992).  

Cultura, então, é um processo cumulativo de conhecimento, e sua utilização 

fornece ao homem possibilidades de adaptação ao ambiente. Segundo Geertz 

(1989), esse conhecimento se expressa por meio de símbolos partilhados entre os 

membros. Isto significa que se pode saber o que fazer em determinadas situações, 

mas não se consegue prever qual seria o comportamento dentro delas. Assim, o 

estudo da cultura situa-se no entendimento e descrição dos códigos de símbolos 

que são partilhados pelos membros de determinada cultura.  

Segundo Montana e Charnov (2003, p. 62), cultura organizacional é “a soma 

total dos valores, costumes, tradições e propósitos que fazem com que uma 

empresa seja singular. Com freqüência ela é identificada como o caráter da uma 
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organização”. Em geral, a cultura organizacional incorpora a visão dos fundadores 

da empresa e dos principais profissionais do mundo dos negócios. Muitas vezes, os 

valores iniciais são os que guiam e influenciam os dirigentes atuais. 

Para Schein (1984), cultura organizacional é o conjunto de pressupostos 

básicos que um grupo criou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna. Por terem funcionado 

suficientemente, esses pressupostos são considerados válidos e ensinados a novos 

membros, como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a tais 

problemas da organização. 

A concretização da cultura, então, dá-se por meio de seus elementos. Isto 

fornece aos membros da organização o direcionamento para os relacionamentos 

intra-organizacionais. A assimilação desses elementos ocorre de várias formas, 

entre elas, a linguagem, o que lhe dá um caráter concreto, necessário para o 

atendimento entre os indivíduos. Os elementos mais citados na cultura são os 

valores, as crenças e pressupostos, os ritos e cerimônias, as histórias e mitos, os 

tabus, os heróis, as normas e a comunicação (FREITAS, 1991). 

Do ponto de vista de Schein (1984), a organização como um todo vivenciou 

experiências comuns e pode existir uma cultura organizacional que prevaleça sobre 

as subculturas das unidades. Ele atribui grande importância ao papel dos 

fundadores da organização no processo de moldar seus padrões culturais. Os 

primeiros líderes, ao desenvolverem formas próprias de equacionar os problemas da 

organização, acabam por imprimir a sua visão de mundo aos demais e também a 

sua visão do papel que a organização deve desempenhar no mundo. Para Schein, 

não é possível compreender a cultura sem o seu aspecto dinâmico, como é 

aprendida, passada para a frente e transformada, o que faz compreender a cultura 

como um processo contínuo de formação e mudança que está presente em todos os 

aspectos da experiência humana (SCHEIN, 1984; 2001). 

Schein (1984) afirma que a cultura de uma organização pode ser entendida 

em vários níveis: artefatos, valores e pressupostos básicos, conforme o Esquema 1. 
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Esquema 1 – Níveis da cultura organizacional 
Fonte: SCHEIN, 1984, p. 6, tradução nossa. 

 

Nível dos artefatos são as coisas que uma pessoa vê, ouve e sente quando 

encontra um novo grupo cuja cultura não lhe é familiar. Os artefatos estão em 

qualquer lugar, e as pessoas podem aprender sobre uma cultura prestando atenção 

neles. São os aspectos observáveis da cultura. Fornecem informações sobre como o 

grupo constrói o seu ambiente e os padrões de comportamento entre seus membros. 

É o ambiente constituído da organização, representado por sua arquitetura, 

tecnologia, comportamentos visíveis, manuais de instruções e procedimentos, 

disposição dos escritórios, comunicações abertas etc. 

Nível dos valores adotados são os motivos pelos quais os membros de um 

grupo se comportam de determinada forma. Schein (1984) acredita que a maioria 

das culturas organizacionais pode ser rastreada pelos valores adotados, 

Artefatos e 
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comportamentais 
visíveis e audíveis 
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estabelecidos pelos fundadores da cultura. São os valores que governam o 

comportamento das pessoas, que constituem os fundamentos para os julgamentos a 

respeito do que está certo e errado, ou seja, o código ético e moral do grupo. São o 

nível intermediário, entre o consciente e o inconsciente, os conjuntos de princípios 

que definem os artefatos. 

Nível dos pressupostos básicos são crenças que os membros da organização 

tomam como seguras. Normalmente são considerações não ditas ou escritas, que 

determinam como os integrantes do grupo percebem, pensam e sentem. Os 

pressupostos tornam-se paradigmas inconscientes e invisíveis, que determinam 

como os membros de um grupo percebem, pensam e sentem o mundo externo, a 

natureza da realidade, do tempo e do espaço, a natureza da atividade humana e das 

relações humanas (SCHEIN, 1984). 

Compreender os mecanismos de formação da cultura organizacional 

possibilita entender, entre vários outros aspectos, como os problemas são 

resolvidos, como as pessoas se comunicam, como se relacionam e cobram 

desempenho, como as negociações são conduzidas, como são tomadas as 

decisões e quais são as questões prioritárias para a liderança. 

A cultura organizacional é proporcionada, em parte, pelos líderes. Uma de 

suas funções mais decisiva é a criação, o gerenciamento e, em alguns casos, a 

destruição de uma cultura. A liderança tem um papel crucial, principalmente nos 

momentos em que as respostas tradicionais não funcionam mais, ou quando uma 

mudança radical de ambiente exige novas respostas. Nesse sentido, cultura e 

liderança encontram-se conceitualmente entrelaçadas (SCHEIN, 1984). 

Para Schein, a cultura está sempre em evolução, pois há constantemente 

alguma forma de aprendizado acontecendo sobre como se relacionar com o 

ambiente externo e como gerenciar as situações internas da organização. Considera 

que o aprendizado não é apenas cognitivo, é também emocional, uma vez que 

envolve o grupo em busca de soluções para problemas apresentados pelos 

ambientes externos e internos, os quais criam incertezas e ansiedades (SCHEIN, 

1984; 1996). 
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Nessa constante evolução, pode haver mudanças culturais nos artefatos e 

valores, sem que ocorram alterações nos pressupostos básicos, os quais têm a 

função de defender o grupo das incertezas. 

Os pressupostos são considerados pelo autor como a parte mais profunda da 

cultura organizacional, que não sofre mudanças ou transforma-se muito lentamente.  

Schein sugere que o caminho para a compreensão da cultura organizacional 

está no entendimento dos pressupostos básicos, por meio de entrevistas complexas, 

da observação e da investigação conjunta. 

Do ponto de vista de Schein (1984, p. 7, tradução nossa) “se as pessoas da 

organização apresentam vivências comuns, pode existir uma forte cultura 

organizacional que prevaleça sobre as várias subculturas das unidades”. Também, 

em um processo histórico, na convivência diária, subculturas podem surgir pela 

experiência de cada departamento. Neste caso, áreas da organização se fecham em 

subculturas próprias, com suas crenças compartilhadas específicas.  

A força da cultura de uma organização tem influência sobre o comportamento 

ético dos seus administradores. “Se a cultura for forte e adotar padrões altamente 

éticos, haverá uma influência poderosamente positiva sobre o comportamento ético 

dos líderes” (ROBBINS, 2001, p. 289). Contudo, se a organização não possuir uma 

cultura forte e conhecida pelos líderes, estes contarão mais com as normas 

subculturais para orientar seu comportamento, ou seja, os padrões dos grupos de 

trabalho e dos departamentos terão influência maior sobre o comportamento ético 

nas organizações.  

A cultura pode ser examinada a fim de verificar se os sinais éticos enviados 

aos empregados serão compreendidos e apreendidos. Daft (1999) indica algumas 

questões para analisar o impacto da cultura da empresa sobre a ética: 

a) Identificar os líderes da organização. Que valores eles representam? 

Enfrentando um dilema ético ambíguo, que decisão eles tomariam, e por 

quê? 

b) Quais são alguns importantes rituais organizacionais? Como eles 

promovem ou desestimulam o comportamento ético? Quem obtém as 
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recompensas: pessoas com integridade, ou indivíduos que usam métodos 

antiéticos para serem bem sucedidos? 

c) Quais são as mensagens éticas enviadas para os novos empregados na 

empresa? Devem eles obedecer à autoridade a todo custo, ou é aceitável 

e até mesmo desejável o questionamento da autoridade? 

d) A análise das histórias e mitos da organização revela pessoas que 

defendem o que é certo, ou está em conformidade com as características 

valorizadas? As pessoas são demitidas ou são promovidas nessas 

histórias? 

e) Existem condições para discutir dilemas éticos? Esse diálogo é 

rotineiramente incorporado e estimulado no processo de tomada de 

decisão? 

f) Há processos de socialização informais? Que normas de comportamento 

ético e antiético são promovidas? 

Os líderes fornecem modelos de papéis que tanto podem apoiar como refutar 

a tomada de decisão ética. Com respeito aos rituais da empresa, altos padrões de 

ética são afirmados e comunicados com premiação pública e cerimônias. Mitos e 

histórias podem reforçar a ética. 

Daft (2002, p. 309) entende que “o fator isolado mais importante nos padrões 

éticos é o papel da alta direção, no sentido de corporificar compromisso, liderança e 

exemplo de valores éticos”. O diretor executivo e outros gerentes de alto nível 

devem estar comprometidos com determinados valores e exercer constante 

liderança na defesa e renovação desses valores. 

Os líderes são responsáveis pela criação e manutenção de uma cultura que 

diariamente enfatize a importância do comportamento ético para todos os 

empregados. Quando o líder se envolve em práticas antiéticas, ou não age de modo 

firme e decisivo em resposta a práticas de outras pessoas, essa atitude se espalha 

pela organização. 

Os códigos formais de ética e os programas de treinamento revelam-se 

inúteis, se os líderes não estabelecem altos padrões de conduta ética e não se 

mantêm à altura destes (DAFT, 202). 
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Há ainda um aspecto importante a considerar sobre qualquer cultura 

organizacional. Dependendo da natureza da cultura, padrões éticos diferentes 

podem guiar o comportamento de membros da organização. A alta liderança tem um 

papel importante na criação e manutenção de padrões éticos elevados, mas os 

líderes, em todos os níveis, estabelecem a atmosfera ética em suas áreas de 

influência ou de responsabilidade imediata no trabalho. Isso pode ser conseguido 

assegurando-se que a orientação da cultura organizacional comunique um desejado 

clima ético. Este pode ser identificado como um conjunto compartilhado de 

entendimentos a respeito do que é considerado um comportamento eticamente 

correto na organização (SCHERMERHORN JR., 1999).  

Com todas as complicações da sociedade moderna e o local de trabalho, um 

clima ético positivo pode expandir enormemente o impacto da cultura organizacional 

sobre o desempenho. 

Para promover o comportamento ético no local de trabalho, as empresas 

devem fazer da ética parte integrante da cultura da organização. 

O clima organizacional pode ser genericamente compreendido como as 

percepções compartilhadas de ‘como as coisas são por aqui’. Segundo Santos 

(2000), os autores Forehand e Gilmer1 definem clima organizacional como: 

o conjunto de  características que descrevem uma organização e que: a) 
distingue uma organização da outra; b) mantém-se de certa forma 
permanentemente e c) influencia o comportamento dos indivíduos na 
organização. (FOREHAND; GILMER, 1964, apud SANTOS, 2000, p. 39) 

 

Santos (2000), informa ainda que autores como Litwin e Stringer2 definem 

clima organizacional como: 

um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho, 
percebidas direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e trabalham 
neste ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas 
pessoas (LITWIN; STRINGER, 1968, apud SANTOS, 2000, p. 39)  

 

                                                 
1 FOREHAND, G. A.; GILMER, B. H. Environmental variation in studies of organization behavior. 
Psichological Bulletin, v. 62, iss 2, p. 361-382, 1964. 
2 LITWIN, G. H.; STRINGER, R. A. Motivation and organizational climate. Cambridge, MA: Harvard Business 
School, Division of Research, 1968.  
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Fleury (2002, p. 291), refere-se ao conceito de clima organizacional como “a 

percepção que as pessoas têm da organização em que trabalham, percepção que 

pode ser influenciada por fatores conjunturais internos e externos à empresa”. 

Segundo a autora, o conceito diz respeito às políticas, práticas e procedimentos 

formais e informais da organização, como também indica os objetivos da 

organização e os meios adequados para atingi-los. 

O clima ético é um tipo particular de clima organizacional, podendo ser 

definido como um componente da cultura organizacional (VICTOR; CULLEN; 

BRONSON, 1993). Inclui as prescrições, proscrições e permissões atinentes às 

obrigações morais, isto é, responde às questões básicas: O que é correto fazer? 

Como lidar com as questões éticas? 

Para De George (1990), o clima ético é representado por valores, práticas e 

procedimentos que envolvem comportamentos e atitudes morais da instituição. 

Assim como a ética empresarial, o clima ético provê tanto o conteúdo moral das 

decisões – o que deve ser feito – quanto o processo e a prática de tais decisões – 

como deve ser feito – no relacionamento dos indivíduos dentro da empresa e na 

interação da organização com os stakeholders. 

O papel da cultura externa, expresso nas normas e valores da comunidade e 

na determinação do clima ético, foi analisado por Bourne e Snead (1999). Dessa 

pesquisa surgiram seis dimensões de clima ético: 

a) Ambiente cultural: dimensão baseada na descrição de como os 

respondentes percebiam a cultura de sua própria organização. Nesse 

item, foram considerados, entre outros aspectos: o tratamento digno, 

respeitoso e justo; a integridade e a honestidade no tratamento com o 

empregado; a confiança na liderança; a discriminação; a clareza na 

comunicação. 

b) Interação com os stakeholders externos: questões associadas à relação da 

empresa com os grupos de interesse com os quais ela opera. Foram 

considerados aspectos como integridade e honestidade no trato com 

clientes, consumidores e fornecedores, bem como a comunicação com 

agências governamentais. 
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c) Ética dos empregados: referente às expectativas e ações éticas dos 

empregados. O relacionamento honesto entre os companheiros e o uso de 

ativos da empresa para fins pessoais foram alguns dos itens avaliados 

nessa dimensão. 

d) Situações de conflito ético: dimensão associada a temas como recebimento 

ou oferecimento de brindes, presentes, favores, propina ou suborno, 

práticas comuns em alguns setores ou empresas. 

e) Clima geral: baseado na crença ligada a práticas éticas dos gerentes de 

uma região e em determinados ramos de negócios. 

f) Determinantes do comportamento ético: buscam avaliar as origens dos 

valores éticos, o papel da religião na formação do comportamento ético, a 

possibilidade de o comportamento ético ser ensinado e a necessidade de 

leis para forçar a empresa a tratar com justiça seus empregados, clientes 

e fornecedores. 

Os resultados apontam para a existência de uma microcultura baseada nas 

normas e valores da comunidade, a qual influencia a cultura e o clima ético nas 

organizações. 

Arruda e Navran (2000) estabelecem um modelo, originalmente proposto por 

Navran e depois desenvolvido em conjunto, cujo princípio básico é o da congruência 

ou consistência: a pessoa, individualmente, e a organização, como um todo, são 

mais eficientes quando há congruência entre os valores e as crenças sobre como o 

trabalho deve ser realizado e as expectativas e exigências da organização em 

relação à melhora de desempenho. O conjunto de expectativas percebidas e 

exigidas é denominado clima ético. 

Os indicadores e medidas de clima ético do modelo de Arruda e Navran 

(2000) permitem levantar os resultados de consistência ética, dentro de onze 

dimensões do clima ético, apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Indicadores de clima ético do modelo de Arruda e Navran 
Fonte: ARRUDA; NAVRAN, 2000, p. 33. 

 

A seguir descreve-se o que cada indicador avalia e o motivo de sua utilização. 

a) Indicador 1: sistemas formais – são os métodos, as políticas e os 

procedimentos que claramente identificam qual é o negócio, quando, 

como, onde e por que ele se realiza. Quando os sistemas formais contêm 

um direcionamento ético claro, os empregados têm uma compreensão 

correta das expectativas e exigências. Quando não são claros, ou quando 

a mensagem ética varia entre os sistemas, os indivíduos buscam outro 

ponto de referência para uma orientação definitiva, uma dimensão 

Indicadores Medidas 
1. Sistemas formais Regras e manuais. 
  Sistemas de controle. 
2. Mensuração Sistemas de avaliação. 
3. Liderança Políticas escritas e mensagens. 
4. Negociação Acordos. 
5. Expectativas Sistemas de seleção, promoção e correção. 
6. Consistência Palavras e ações da organização. 
7. Chaves para o Lançamento de produtos. 
    sucesso Auxílio a um mentor. 
  Experiência em posições-chave. 
8. Serviços ao cliente Contato com clientes. 
  Manifestações de cortesia. 
  Treinamentos. 
9. Comunicação Comunicação de regras. 
  Informação, orientação e reforço. 
  Esclarecimento de dúvidas. 
  Rapidez, precisão e punição em relação 
  ao cumprimento das normas. 
10. Influência dos pares Sistema informal de comunicação e 
  educação. 
  Apoio dado aos colegas. 
  Apoio recebido dos colegas. 
11. Consciência ética Relações pessoais. 
  Assédio sexual. 
  Uso dos ativos da empresa. 
  Pagamentos facilitadores. 
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tipicamente de liderança. Quando os sistemas não se referem à questão 

ética, a mensagem é que não existe um padrão ético. 

b) Indicador 2: mensuração – de todos os modelos formais, as medidas são 

os meios mais críticos que a organização possui para comunicar às 

pessoas o que realmente é importante. As pessoas tendem a prestar mais 

atenção àquilo que é avaliado e medido, pois é justamente o mensurável 

que a organização traduz em recompensa. A integridade dos sistemas é 

tão importante quanto sua estrutura. Os sistemas formais contribuem para 

a congruência ética, até o ponto em que se revelam confiáveis para 

representar as reais expectativas da organização. 

c) Indicador 3: liderança – este é um fator crítico para a melhora do 

desempenho das organizações que se esforçam para aumentar a 

consistência ética. As ações e os comportamentos dos líderes pesam 

significativamente mais que suas palavras ou as políticas escritas. 

d) Indicador 4: negociação – os empregados rotineiramente se engajam em 

uma negociação como estratégia para resolver um conflito. Negociam 

prazos, compromissos, alocações de recursos, atribuição de tarefas e 

exigências específicas. A integração dos valores organizacionais à 

negociação ajuda a mudar o foco para resultados mutuamente benéficos. 

A negociação se torna um processo para desenvolver soluções ótimas, em 

vez de uma competição para determinar quem ganhará ou quem perderá. 

e) Indicador 5: expectativas – a organização tem suas exigências formais e 

informais para alcançar bons resultados. Essas são as expectativas que a 

organização tem com relação a seus empregados. Os empregados 

comparam as expectativas com as suas próprias percepções a respeito de 

suas capacidades pessoais. Juntas, essas comparações formam a base 

de motivação dos empregados, para ir ao encontro das exigências da 

organização, visando melhorar seus resultados. 

f) Indicador 6: consistência – a consistência ética ocorre quando todas as 

palavras e ações da organização levam as pessoas a concluir que o 

mesmo conjunto de valores éticos é válido a qualquer momento. Esta se 
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fortalece com a lealdade, o apoio e a confiança no líder, que pessoalmente 

dá exemplo de conduta e tem a humildade de retificar quando erra. 

g) Indicador 7: chaves para o sucesso – elas existem em qualquer 

organização. As questões éticas surgem quando essas chaves não são 

universalmente acessíveis, quando conflitam com a posição ética 

declarada pela organização ou com os valores pessoais amplamente 

aceitos pelos empregados. 

h) Indicador 8: serviço ao cliente – quando uma organização tem um padrão 

ético para seus clientes e outro para seus empregados, podem surgir 

problemas. A maioria dos empregados tem dificuldade de tratar os clientes 

sistematicamente melhor do que a organização os trata. Se a organização 

trata com respeito seus empregados, estes tendem a transmitir esse 

respeito aos clientes. 

i) Indicador 9: comunicação – toda organização possui expectativas e 

exigências em relação a seus empregados. Quando ela não consegue 

comunicar eficazmente aquilo que espera de seus empregados, reduz-se 

a probabilidade de que alcance os resultados esperados. 

j) Indicador 10: influência dos pares: esta influência existe em todos os 

negócios, indústrias e profissões. As pessoas contam com seus colegas 

para direção, validação e reforço. Quando a organização falha em 

comunicar adequadamente seus padrões éticos e suas expectativas, os 

empregados compensarão essa falha aumentando sua confiança no apoio 

dado pelos colegas. A organização também pode influenciar o apoio dos 

colegas como parte do sistema informal de comunicação e educação. 

k) Indicador 11: consciência ética – este indicador de clima ético não está 

definido no modelo original de Navran. Como fruto do trabalho em 

conjunto do CENE/EAESP/FGV – Centro de Estudos de Ética nas 

Organizações, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas -, esse indicador foi criado no Brasil para avaliar 

questões mais características do país. Ele aborda ações de ordem política, 

uso de ativos da empresa, assédio sexual, cumprimento de obrigações 

fiscais, pagamento de suborno ou propina, entre outros temas. 
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Para Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), a avaliação do clima ético pode 

contribuir para identificar os aspectos culturais que dão origem a conflitos éticos. 

Para se tornar verdadeiramente ética, a empresa deve, em primeiro lugar, buscar 

consciência entre os valores que norteiam a gestão de pessoas, refletidos nas 

práticas e políticas de recursos humanos e na sua estratégia de atuação. Os 

empregados são expostos rotineiramente a várias fontes de influência, pressão e 

conflitos internos e externos à organização. Quando a empresa envia sinais 

ambíguos, pode gerar tensão no comportamento dos seus empregados, afetando 

não só suas escolhas e decisões, como também a identidade organizacional. 

 

2.9 Confiança 

 

2.9.1 Importância da confiança 

 

A impossibilidade de controlar a ação dos outros, ou apenas de entender as 

suas motivações, apresenta-se como uma das maiores barreiras aos 

relacionamentos interpessoais, inibindo os indivíduos a demonstrar suas intenções 

no que tange a determinados comportamentos. Uma vez que as pessoas precisam 

se relacionar, acabam por desenvolver determinados mecanismos de proteção, sem 

os quais não conseguiriam manter mais do que relacionamentos esparsos e 

ocasionais. A confiança tem-se mostrado um mecanismo eficiente de reduzir essa 

incerteza. Sem confiança, as pessoas seriam confrontadas com a complexidade de 

considerar todas as possíveis ocorrências antes de tomar uma atitude que envolva 

um relacionamento. 

Sahay (2003) escreveu um artigo abordando a importância da confiança para 

as relações. Segundo o autor, durante a década de 1990, o conceito de confiança se 

tornou recorrente na literatura, por reduzir a incerteza no relacionamento. De acordo 

com esse estudo, os relacionamentos estáveis induzem a comportamentos 

desejáveis, reduzem a necessidade de contratos formais e facilitam a resolução de 

conflitos. Adicionalmente, argumenta que qualquer parceria é forjada em condições 

de prosperidade e adversidade. Essas condições se alteram com o decorrer do 
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tempo. Tais mudanças podem exercer um efeito direto ou indireto na percepção de 

uma das partes, no sentido de que a outra está tentando agir com oportunismo. Para 

diminuir essas percepções negativas, que aumentam os custos e diminuem a força 

de uma parceria, torna-se vital que os parceiros confiem uns nos outros. Altos níveis 

de confiança permitem o foco nos benefícios de longo prazo do relacionamento. 

Sahay (2003) aponta que a confiança, acompanhada de outras características 

comportamentais, determina a longevidade do relacionamento. O compromisso 

somente aparece na presença de confiança, corroborando a teoria de Morgan e 

Hunt (1994). A confiança e o compromisso permitem que o parceiro corra maiores 

riscos, pois crê e espera que a outra parte não venha a agir com oportunismo. 

A confiança exerce um papel central na continuidade do relacionamento. 

Morgan e Hunt (1994, p. 24, tradução nossa) afirmam que os “relacionamentos 

baseados na confiança são extremamente valorizados, a ponto de as partes 

desejarem comprometer-se voluntariamente nestes relacionamentos”. Os autores 

testam e confirmam a hipótese de que “a confiança é o principal determinante do 

compromisso” (MORGAN; HUNT, 1994, p. 24, tradução nossa). A falta de confiança 

dificulta o estabelecimento de compromisso na relação entre as pessoas e, 

conseqüentemente, impacta negativamente a intenção de continuidade desse 

relacionamento. 

Para Luhmann (1979), a confiança é um pré-requisito do comportamento e 

constitui um fato básico da vida social. A falta de confiança estimula a necessidade 

de controle de comunicação defensiva, que degrada a eficiência da comunicação, 

resultando no desestímulo à vontade de assumir riscos. 

 

2.9.2 Definições de confiança 

 

Uma vez que a literatura sobre confiança é muito ampla e variada, encontrar 

uma definição desse construto que seja comum a todas as áreas do conhecimento 

parece uma tarefa infrutífera. Entretanto, alguns esforços foram empreendidos com o 

objetivo de se encontrar similaridades entre as diferentes visões. Por exemplo, em 

sua revisão da literatura, Shapiro, Sheppard e Cheraskin (1992) agregaram as 
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diferentes perspectivas sobre o conceito de confiança em três grupos distintos. O 

primeiro inclui a visão dos teóricos da personalidade, que se detiveram 

principalmente nos traços da personalidade de cada indivíduo e sua influência sobre 

a disposição a confiar, bem como nos fatores contextuais que conformam essa 

disposição. O segundo grupo compreende a visão de sociólogos e economistas, que 

enxergam a confiança como um fenômeno institucional. A terceira visão é a dos 

psicólogos, os quais mantiveram seu foco nas transações interpessoais que ocorrem 

entre os indivíduos e que criam ou destroem confiança nos níveis interpessoal e 

grupal. 

Schurr e Ozanne (1985, p. 939, tradução nossa) definem confiança como “a 

crença de que a palavra ou promessa da outra parte é crível e que esta irá cumprir 

suas obrigações na relação de troca”. Garbarro (1987) conceitua confiança como a 

crença na competência e na integridade do parceiro. Enquanto a primeira 

abordagem está relacionada com as características comportamentais (integridade, 

intenções, previsibilidade, abertura, discrição), a segunda reside na qualificação do 

parceiro (expertise operacional, habilidade interpessoal e de negociação, 

discernimento). Para Anderson e Weitz (1989, p. 310, tradução nossa), a confiança é 

“a crença de uma das partes, de que suas necessidades serão preenchidas no 

futuro pelas ações tomadas pela outra parte”. Anderson e Naruns (1990) apresentam 

a confiança de uma empresa no seu relacionamento com outra. A organização A 

acredita que a organização B praticará ações que trarão resultados positivos para A. 

Ao mesmo tempo, A crê que B não agirá de forma inesperada, o que redundaria em 

resultados negativos para A. Moorman, Zaltman e Deshpande (1992, p. 315, 

tradução nossa) explicam a confiança como sendo a “predisposição em se contar 

com um parceiro de troca no qual se pode confiar”. 

Giddens (1991, p. 41) define confiança como “crença na credibilidade de uma 

pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em 

que essa crença expressa uma fé na probidade ou amor de um outro, ou na 

correção de princípios abstratos”. 

Dyer e Chu (2000) definem confiança como a crença de uma das partes de 

que a outra não irá explorar as vulnerabilidades da primeira, com base em três 

expectativas: 
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a) O parceiro se comportará de acordo com os compromissos previamente 

acordados. 

b) O parceiro fará ajustes em casos de mudanças de mercado, os quais 

serão percebidos como justos. 

c) O parceiro não tirará vantagem da situação, caso haja oportunidades para 

tanto. 

Assim, Dyer e Chu (2000) caracterizam a confiança como construto formado 

por três componentes: previsibilidade, justiça e boa vontade. Os autores salientam 

que as organizações não são capazes de confiar umas nas outras. A confiança é 

desenvolvida por um indivíduo em relação a outro ou a um grupo de indivíduos. 

Em termos gerais, Sahay (2003, p. 556, tradução nossa) define confiança 

como uma “expectativa de resultados que uma parte pode obter, baseada nas ações 

a serem desempenhadas pela outra parte, em uma interação caracterizada pela 

incerteza”. A confiança é um fenômeno que contribui para o reforço das relações 

interpessoais. 

Em todas as definições, a confiança aparece como uma crença baseada nas 

ações futuras do parceiro. Sahay (2003) afirma que pesquisadores de diferentes 

disciplinas interpretam a confiança de maneiras distintas. Os pesquisadores 

comportamentais a definem como uma expectativa a respeito do comportamento dos 

outros. Os economistas e sociólogos estão interessados em como incentivos são 

criados para reduzir a incerteza e aumentar a confiança nas interações. Agregando 

as duas abordagens, a definição de confiança pressupõe duas perspectivas: 

a) A confiança é vista como uma crença, sentimento ou expectativa quanto à 

lealdade do parceiro, resultante de suas intenções, integridade e 

competência. 

b) A confiança é vista como um comportamento ou intenção de 

comportamento, refletindo uma fé no parceiro, envolvendo vulnerabilidade 

e incerteza por parte de quem confia. Da mesma forma, a incerteza é 

crítica para a existência da confiança. Não havendo vulnerabilidade ou 

incerteza, não há a necessidade de se confiar. 
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Dessa forma, espera-se que essas duas perspectivas estejam presentes num 

relacionamento pautado pela confiança. Quando alguém confia no parceiro, mas não 

precisa contar com ele, a confiança é limitada. Por outro lado, Sahay (2003) sugere 

que são as relações de poder que imperam quando se precisa contar com o 

parceiro, mesmo sem confiar nele. 

Entretanto, para Morgan e Hunt (1994), a vulnerabilidade pela exposição ao 

risco é uma abordagem desnecessária e redundante. Os autores alegam que não se 

pode tomar atitudes que envolvam risco ao se considerar o parceiro não confiável. A 

confiança genuína implica em que, se existir a crença de que um parceiro pode 

contar com o outro, então existirá a intenção implícita: “Se alguém está confiante, 

está predisposto; se não está predisposto, não está genuinamente confiante” 

(MORGAN; HUNT, 1994, p. 23-4, tradução nossa). 

 Em um trabalho de revisão da literatura, Zucker (1986) também se preocupa 

em compreender os processos pelos quais a confiança é construída. Agrupa os 

diferentes conceitos com três diferentes visões. Na primeira, a confiança depende 

das características daquele que confia e suas suposições sobre as características 

daquele em quem se depositará a confiança. As características daquele que confia 

compreendem as disposições gerais dos indivíduos, isto é, assume-se que eles 

apresentam tendências, naturais ou adquiridas, que os dispõem a confiar ou não nos 

outros. Aquele que confia determina o seu grau de confiança de acordo com as suas 

crenças sobre as características daquele em quem se depositará a confiança, como 

honestidade, integridade, competência e benevolência. 

Na segunda visão, de acordo com Zucker (1986), a confiança também pode 

ser vista como o resultado de um processo de interação entre as partes, isto é, a 

confiança em quem se confiará.  

Na terceira visão, aquele que confia se baseia em mecanismos institucionais, 

formais ou informais. Caso a confiança seja violada, as penalidades serão aplicadas. 

Além das colocações de Zucker (1986), duas outras abordagens sobre a 

formação da confiança ainda podem ser apresentadas. Uma delas, compartilhada 

principalmente por economistas, é a visão calculadora, segundo a qual os indivíduos 

fazem suas escolhas de confiança com base na racionalidade derivada dos custos e 

benefícios a serem obtidos (SHAPIRO; SHEPPARD; CHERASKIN, 1992). Os 
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defensores dessa abordagem postulam que um indivíduo deixa de confiar em outro 

pela falta de incentivos para tanto. Finalmente, a visão baseada na cognição afirma 

que a confiança depende das primeiras impressões ou sinais rápidos de natureza 

cognitiva. 

Tem merecido maior atenção na literatura a visão que postula que a confiança 

é construída de maneira gradual, por meio de interações contínuas. Por elas, os 

indivíduos formam suas crenças em relação à habilidade, integridade e intenções do 

parceiro. Este, por sua vez, influencia sua confiança naquele parceiro. Ao utilizar 

essa visão de formação de confiança, Morgan e Hunt (1994) definiram que a 

confiança existe quando um parceiro crê na integridade e pode contar com um 

parceiro de troca. 

McKnight e Chervany (1998) sugerem que a confiança se apóia fortemente 

nas características daquele que confia, em suas suposições sobre as características 

daquele em quem se depositará a confiança, e em fatores institucionais. Desta 

forma, os autores consideram que a confiança existe quando alguém acredita e 

deseja contar com a outra parte. Implícito nesse conceito está o fato de que aquele 

que confia: a) tem crenças positivas sobre a benevolência, competência e 

honestidade da outra parte e que esta se comportará de forma previsível; b) tem a 

intenção de contar com a outra parte em uma dada situação. 

Hosmer (1995) levou em consideração a natureza do trabalho como uma 

condição para a confiança, levando em consideração a desigualdade de posições na 

empresa, verificando as relações do superior e subordinado. Verificou que a 

confiança era uma condição essencial para a promoção eventual de um 

subordinado. Propôs cinco características das pessoas confiáveis, apesar do grau 

ser diferente dependendo da posição (superior ou subordinado) da pessoa: 

a) Integridade – a reputação para honestidade e veracidade por parte do 

indivíduo confiado. 

b) Competência – o conhecimento técnico e habilidade para executar o 

trabalho. 

c) Consistência – bom julgamento e controle em diversas situações. 

d) Lealdade – benevolência, vontade em proteger, apoiar, e encorajar outros. 
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e) Franqueza – vontade para compartilhar idéias e informações com os 

outros. 

Rousseau, Sitkin e Burt (1998, p. 395, tradução nossa) definem confiança 

como “um estado psicológico que compreende a intenção para aceitar a 

vulnerabilidade baseada em expectativas positivas das intenções e comportamento 

de outro”. Para Kramer (1999, p. 463, tradução nossa), confiança é “um estado de 

percepção de vulnerabilidade derivada da incerteza de um indivíduo sobre os 

motivos, intenções ou ações potenciais de outros indivíduos dos quais ele depende”. 

Das definições dos autores mencionados pode-se extrair uma conclusão 

principal: sem vulnerabilidade a confiança não se torna necessária, uma vez que os 

resultados do comportamento adotado não oferecem nenhuma probabilidade de 

conseqüências negativas para aquele que deposita sua confiança. Para que a 

confiança seja necessária, a pessoa que confia deve perceber que, quando confiar, 

estará pior se sua confiança não for correspondida do que se ela não confiar. 

Existem ainda duas formas evidentes de conceituar confiança na literatura: a 

confiança como uma expectativa cognitiva ou afetiva (SELIGMAN, 1997), ou como 

um comportamento de risco (MCALLISTER, 1995) ou disposição para esse 

comportamento (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). Para Kasperson, Golding e 

Tuler (1992), a confiança é um construto multidimensional, o qual compreende as 

dimensões cognitiva, emocional e comportamental. A dimensão cognitiva, 

proporciona a fundação que permite distinguir as pessoas ou instituições que são 

dignas de confiança ou desconfiança. A dimensão afetiva, complementar à anterior, 

refere-se à ligação emocional existente entre as pessoas envolvidas na relação. 

Finalmente, a dimensão comportamental reflete as variações em importância das 

duas dimensões anteriores.  

A concepção da confiança como um construto multidimensional e interativo 

permite distinguir dois subtipos de confiança. A confiança interpessoal, que se refere 

à confiança entre pessoas e é baseada em percepções pessoais ou de grupo em 

relação aos motivos e intenções de outros indivíduos. Essa forma de confiança está 

mais relacionada com a dimensão afetiva e mantém-se no relacionamento 

interpessoal. O outro subtipo é a confiança institucional, que se refere à confiança 

depositada em agentes interpessoais, como as instituições sociais, políticas e 



 

 

82 

 

econômicas. Essa forma de confiança está mais dependente dos aspectos 

cognitivos e racionais, devido ao caráter anônimo desses sistemas (SELIGMAN, 

1997).  

A distinção entre a confiança em pessoas e a confiança em instituições foi um 

passo importante em relação a esse conceito, na medida em que facilita a 

investigação, proporcionando quadros teóricos e processos de desenvolvimento 

distintos.  

 

2.9.3 Confiança cognitiva 

 

É importante salientar a distinção entre confiança comportamental e confiança 

cognitiva. Para Cowles (1996, p. 274, tradução nossa), a confiança cognitiva refere-

se “à extensão na qual um indivíduo avalia a probabilidade subjetiva de 

confiabilidade” e a confiança comportamental diz respeito ao “comportamento 

adotado por alguém, em função da crença sobre a confiabilidade do outro”. Portanto, 

é possível que alguém adote um comportamento de confiança mesmo sem ter 

atingido a confiança cognitiva. Da mesma forma, é possível que, ainda que um 

indivíduo tenha chegado ao estado de confiança cognitiva, seu comportamento não 

resulta necessariamente desse estado. 

Morrow Jr., Hansen e Pearson (2004) argumentam que a confiança 

interpessoal tem um elemento cognitivo, pois os indivíduos escolhem em quem 

confiarão, com base no que acreditam ser ‘boas razões’. A procura de ‘boas razões’ 

sugere um processo pelo qual alguém determina que uma pessoa, grupo ou 

organização é confiável. Portando, a chave para entender o componente cognitivo 

da confiança passa pela compreensão do processo pelo qual os indivíduos chegam 

a esse julgamento da confiabilidade de um indivíduo, grupo ou organização. Os 

autores usam o termo ‘processo cognitivo’ para se referir à reflexão cuidadosa e 

metódica utilizada para determinar se um indivíduo, grupo ou organização é 

confiável. Esse processo envolve a consideração de evidências empíricas, ou provas 

concretas do comportamento pregresso da outra parte. As evidências ou provas são 

formadas pela avaliação tanto dos atributos da relação como das características da 
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outra parte. Os atributos e características estão relacionados com as habilidades, a 

competência, a previsibilidade de comportamento e a organização. 

Complementando o exposto sobre o processo cognitivo, Morrow Jr., Hansen e 

Pearson (2004) afirmam que o processo de desenvolvimento da confiança está 

fundamentado em aspectos afetivos. Os autores descrevem o componente afetivo 

da confiança como subjetivo em sua natureza, sendo o seu desenvolvimento 

baseado nos sentimentos e nas emoções que um indivíduo nutre pelo outro. Em 

outras palavras, a confiança apoiada em aspectos afetivos é formada pelos instintos, 

intuições e sentimentos de que a outra parte é confiável. Os autores sugerem que os 

aspectos antecedentes desse tipo de desenvolvimento de confiança são: a 

similaridade de valores, a proximidade, os sentimentos de camaradagem, a amizade 

e a empatia. Os estados afetivos experimentados influenciam as percepções quanto 

à confiabilidade dos parceiros. Os sentimentos positivos de afeto contribuem para a 

percepção de que o outro não agirá com oportunismo. Os sentimentos negativos 

contribuem para os parceiros demandarem salvaguardas adicionais. 

Em resumo, enquanto o processo cognitivo examina como alguém 

desenvolve boas razões para confiar no outro, o processo afetivo avalia os  

laços emocionais da confiança existente entre as partes. A influência desses dois 

antecedentes depende do histórico das experiências entre os parceiros. Por 

exemplo, a confiança nos vizinhos pode ser formada principalmente por aspectos 

afetivos, pois esses indivíduos parecem pessoas legais. Contudo, ao se considerar 

um empreendimento de negócios com esses vizinhos, a confiança também deverá 

ser influenciada pelos aspectos cognitivos. 

 

2.10 Ética e confiança: aspectos positivos e negati vos 

 

A importância da ética é debatida sob uma grande variedade de pontos de 

vista para as empresas. Alguns consideram os programas de ética uma atividade 

cara, que só traz vantagens para a sociedade. Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) 

dizem que pesquisas e exemplos mostram que é vantajoso para a empresa ser 

considerada ética pelos empregados, pelos clientes e pelo público em geral. As 
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vantagens da ética em decisões de negócios incluem aumento da eficiência nas 

operações diárias, dedicação dos empregados, melhoramentos na qualidade dos 

produtos, processo de tomada de decisão mais eficiente e eficaz, fidelidade do 

cliente e melhor desempenho financeiro. 

Quase todas as decisões e atividades empresariais têm um aspecto ou uma 

relevância moral inerente, que implica, muitas vezes, em variações sobre a 

qualidade da confiança (NASH, 2001). Sistemas complexos de serviços e 

transações exigem trabalho de equipe eficiente, que não pode ser obtido sem 

cooperação. Os resultados não podem ser conseguidos, mesmo sob imposição de 

leis, sem que haja confiança e respeito mútuo entre os parceiros. Se não for possível 

confiar nas pessoas de outras unidades da empresa para contar a verdade dos fatos 

e receber somente créditos merecidos, não haverá necessidade de padrões 

pessoais de honestidade, a menos que levem a uma retribuição demonstrável. 

As empresas que criam um clima de confiança reconhecido por todos 

constroem um recurso valioso, que lhes facilita obter um melhor desempenho. A 

reputação da empresa produz um efeito poderoso sobre suas relações com clientes, 

empregados, fornecedores e investidores. As empresas consideradas éticas 

freqüentemente contam com uma base forte e leal de consumidores e de 

empregados, por causa da confiança e dependência mútua que existe nesses 

relacionamentos. Quando os empregados percebem que sua empresa mantém um 

clima ético, é mais provável que procurem desempenhar bem o seu trabalho e se 

sintam satisfeitos. Empregados satisfeitos geram clientes satisfeitos, e estes geram 

investidores satisfeitos. 

Apesar disso, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) afirmam que é controverso o 

conceito de ética nos negócios, como contribuição desejável e importante para as 

atividades das empresas. Devido às despesas e aos compromissos que têm que 

assumir, as organizações recusam-se a instituir um programa eficaz de ética, por 

não acreditarem que os benefícios compensem os custos.  Os autores ainda 

ressaltam que a ética na empresa tem outros méritos, quando aplicada. Além do 

melhoramento do desempenho, melhora a integridade da empresa, aumenta a 

contribuição à sociedade e exerce influência positiva sobre empregados, clientes e 

lucros.  
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O Esquema 2 possibilita a formação de uma idéia geral da relação entre ética 

e atuação da empresa, mostrando como a confiança está inserida nesse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – O papel da ética no desempenho da empresa 
Fonte:  FERRELL, FRAEDRICH, FERRELL, 2001, p. 215. 

 

O fortalecimento das relações com os empregados é importante, pois a maior 

parte do tempo em que as pessoas permanecem acordadas, estão se preparando 

para o trabalho, trabalhando, ou indo e voltando do trabalho. 

A confiança pode ser vista como uma virtude que cria a predisposição para 

gerar a crença na conduta dos outros, ao mesmo tempo que leva a assumir o risco 

de que o esperado comportamento não ocorra. Quando ser digno de confiança se 

torna parte do caráter de um indivíduo, outros se mostram dispostos a iniciar com ele 

relacionamentos baseados nessa característica.  Se um indivíduo for digno de 
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confiança, fazer a coisa certa será parte do seu caráter, e ele se tornará um modelo 

a ser seguido pelos colegas (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 

Por razões de produtividade e trabalho em equipe, é essencial que os 

empregados, dentro e entre departamentos em toda a empresa, compartilhem da 

idéia geral de confiança mútua. A influência de níveis mais altos de confiança é 

maior em relações dentro de departamentos ou grupos de trabalho, embora seja 

também fator importante nas relações entre os departamentos da empresa.  

A conseqüência de programas que criam um clima de trabalho digno de 

confiança é que eles tornam o indivíduo mais disposto a confiar e a agir com base 

nas decisões e ações dos colegas. Os relacionamentos que merecem confiança 

entre gerentes, subordinados e a alta direção contribuem para maior eficiência no 

processo de tomada de decisão.  

Husted (1998) adverte sobre os limites da confiança, lembrando que as 

relações de confiança podem dar origem a efeitos poucos éticos, como 

camaradagem, favoritismo e personalismo. O interesse pela confiança nas relações 

mais pessoais poderá levar a abusos, se houver um ‘excesso’ de confiança. Há 

necessidade de limites, para que os abusos sejam minimizados quando existirem 

princípios éticos na organização. 

Flores e Solomon (1998) afirmam que a confiança é mal entendida quando é 

vista como uma forma de conhecimento, uma idéia, ou um recurso. Ela não é um 

auxílio para a eficiência ou ferramenta de negócio. É uma atitude, emoção ou 

sentimento ligado ao caráter da pessoa. É uma virtude que se possui para melhorar 

as relações com outras pessoas. Em tais relações, a confiança aparece como uma 

habilidade social e um tema de responsabilidade pessoal (HUSTED, 1998; 

BRENKERT, 1998).   

Brenkert (1998), Flores e Solomon (1998) concordam com a idéia de que a 

confiança envolve uma atitude para com outras pessoas. Consiste em verificar as 

situações em que uma pessoa é vulnerável e nas quais há riscos, posto que outras 

pessoas têm habilidades que podem prejudicar vários bens ou interesses, e sobre as 

quais se está sendo depositada a confiança. Ryan e Buchholtz (2001) afirmam que a 

confiança requer risco: sem risco, a confiança não é necessária. 



 

 

87 

 

Bejou, Ennew e Palmer (1998) sugerem que, quando é baixa a confiança, a 

empresa entra em decadência, os relacionamentos se deterioram, resultando em 

manobras políticas, lutas internas e ineficiência geral. Reduzindo-se o cumprimento 

de padrões éticos, a lealdade do empregado à empresa fraqueja, a qualidade dos 

produtos piora, os consumidores se afastam e a rotatividade dos empregados 

aumenta. 

À medida que a empresa estipula metas para os empregados, exigindo que 

eles alcancem objetivos diários ou semanais, independentemente das necessidades 

dos consumidores, deteriora-se a confiança que os empregados depositam na 

empresa. Tais deliberações podem dar origem a uma disputa interna por clientes, 

resultando em atos antiéticos. A confiança começa no nível individual, com 

empregados que merecem confiança. Em seguida, no nível organizacional, os 

empregados precisam ter confiança recíproca, transformando o grupo de trabalho 

em uma equipe unida, com uma visão comum (SOULE, 1998). Táticas 

manipuladoras, para levar o empregado a trabalhar no nível desejado pela empresa, 

prejudicam o clima ético. Com metas quase impossíveis de cumprir, poderão ocorrer 

casos de luta interna, por diretrizes que dividem a equipe e conduzem a má conduta. 

Se o empregado perder a confiança na empresa, não será fácil recuperá-la, e vice-

versa. “Confiança também é algo frágil. Tal como uma xícara de porcelana, uma vez 

trincada nunca mais será a mesma” (HANDY, 2002, p. 35, tradução nossa). 

O uso de manipulação e de táticas para obter resultados de curto prazo faz 

com que os empregados realizem o que a companhia quer, porém não contribuirá 

para um desempenho sustentado no longo prazo. Se a confiança for pequena, ou 

não existir, tampouco haverá alicerces para um bom resultado permanente. 

Num sentido figurativo, a confiança pode ser comparada a uma cola, a uma 

substância aderente que mantém unida a empresa, permitindo que ela se concentre 

na eficiência, na produtividade e nos lucros. Despertar a confiança eleva a 

motivação humana. Traz para um primeiro plano o que de melhor há no ser humano. 

“Risco e confiança se entrelaçam entre si” (GIDDENS, 1991, p. 42). A 

confiança normalmente reduz ou minimiza os riscos aos quais os indivíduos são 

expostos. Há circunstâncias nas quais os padrões de risco estão institucionalizados 

no interior de estruturas abrangentes de confiança; como exemplo, pode-se citar o 
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mercado de ações, viajar de aviões e esportes radicais. O risco aceitável, designado 

como conhecimento indutivo fraco (GIDDENS, 1991), é central para a manutenção 

da confiança. 

Uma empresa pode elevar o seu patamar de confiança quando oferece aos 

seus empregados um plano de compra de ações. Além disso, dar aos empregados a 

oportunidade de participar do planejamento ajuda a criar um ambiente que pode 

elevar os lucros. Eles podem trabalhar em equipe em um ambiente em que se 

sentem seguros e contribuem para uma melhor interação com clientes, reforçando a 

confiança (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 

Para Flores e Solomon (1998), a confiança é mantida principalmente por meio 

de conversas e diálogos, assim como por vários movimentos, gestos e formas de 

comportamento. Deve constituir uma rotina o cumprimento de promessas e 

compromissos.  A criação de confiança envolve a criação de relações, não 

simplesmente as interações esporádicas. Ela não surge simplesmente do nada, 

necessita ser trabalhada. As relações de confiança estão sujeitas a contínuas 

negociações e discussões. Brenkert (1998) entende que o desenvolvimento da 

confiança pode ocorrer de uma maneira sincera, manifestada por contrato face a 

face, não formal, pela reputação. 

A criação desse valor atinge seu objetivo quando fundada em elementos 

essenciais: indicadores de integridade e de bom senso, representação honesta, 

exatidão e preocupação com os outros (NASH, 2001). Tais elementos também 

devem estar em sintonia com algumas das receitas mais freqüentes para a obtenção 

de melhores resultados: inovar, ouvir o cliente, fazer com que as coisas aconteçam 

para os outros. Muitas normas éticas que contribuem para a confiança – 

honestidade, justiça, preocupação com os outros – são coerentes e cruciais para o 

estabelecimento de relacionamentos mutuamente capacitantes. 

Quando os pares, dentro da organização, levam em conta os direitos e os 

interesses dos outros, ao tomarem decisões que os afetam, níveis mais altos de 

confiança na empresa devem ser evidentes. A relação entre conduta ética e 

confiança é de atração. Identifica-se um impacto positivo do clima ético da empresa 

sobre a dimensão da confiança (LOE; FERRELL, 1997).  



 

 

89 

 

A lealdade e a cooperação dependem da confiança, mas o interesse próprio 

raramente favorece um vocabulário e uma ética que as reconheçam diretamente 

(NASH, 2001). Para Ryan e Buchholtz (2001), um comportamento de confiança 

ocorre quando uma pessoa conta com outra, arrisca algo e busca atingir 

determinado objetivo. 

A ética e a confiança adicionam valor à organização, tornando-a um lugar 

melhor para se trabalhar. Os empregados se empenham mais e o entusiasmo é 

sentido por todas as pessoas da empresa. São valores que fazem com que o 

empregado se orgulhe da empresa, passando a ter um papel mais ativo. 

Quando há um alto grau de confiança entre os membros de uma organização, 

a cooperação ocorre de forma espontânea, uma vez que as pessoas trabalham de 

acordo com normas éticas comuns. Em organizações de baixo nível de confiança, a 

cooperação não é espontânea. Sistemas de regras e regulamentos, previamente 

negociados e implementados, por vezes de forma coercitiva, substituem a confiança 

para assegurar a cooperação. Este aparato legal, que visa ao controle e à coerção 

para forjar a cooperação, agrega um ônus às atividades econômicas, ônus que as 

sociedades e organizações de alto nível de confiança não têm de pagar, o que as 

torna mais eficiente a do ponto de vista econômico (FUKUYAMA, 1996). 

Os Quadros 3 e 4, apresentados a seguir, resumem os principais 

apontamentos dos autores citados sobre os aspectos positivos e negativos que a 

ética e a confiança representam para as organizações. 
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                                                  Ética 
Aspectos positivos  Aspectos negativos  
Traz vantagens para a empresa, clientes e 
empregados. 

Não traz vantagens para a 
empresa. 

Aumenta a eficiência nas operações. Programas de ética são caros. 
Estimula a dedicação do empregado. Aumentam os custos. 
Melhora qualidade do produto.  
Torna a tomada de decisão mais eficiente e 
eficaz.  
Melhora a integridade.  
Exerce influência positiva sobre os 
empregados.  
Gera boa reputação.  
Melhora o clima na organização.  
Dá mais segurança aos empregados.  
Corrige e melhora o comportamento dos 
empregados.  
Quadro 3 – Ética: aspectos positivos e negativos. 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese a partir das referências. 
 
 
 
                                              Confi ança 
Aspectos positivos Aspectos negativos 
Possibilita o respeito mútuo. O risco é aumentado. 
Gera boa reputação para clientes, 
empregados, fornecedores e investidores. 

Pode facilitar o oportunismo. 

Diminui o controle. Gera camaradagem, favoritismo, 
personalismo. 

Fortalece as relações. Facilita o abuso nas relações mais 
pessoais. 

Gera crença de boa conduta.  
Melhora o processo de tomada de 
decisão. 

 

Une os empregados.  
Transforma grupos em equipes.  
Gera lealdade, cooperação.  
Eleva a motivação.  
Quadro 4 – Confiança: aspectos positivos e negativos. 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese a partir das referências. 
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2.11 Hipótese de pesquisa 

  

 Quando se verifica o comportamento estratégico das empresas em seu 

mercado de atuação, torna-se possível identificar a coerência entre discurso e 

prática, ou seja, a consciência moral e ética de cada ato. 

 

Se as pessoas que trabalham juntas em um empreendimento confiam umas 
nas outras porque elas estão operando de acordo com um conjunto comum 
de normas éticas, os negócios custarão menos. Tal sociedade será mais 
capaz de inovar organizacionalmente, já que o alto grau de confiança 
permitirá o surgimento de uma maior variedade de relacionamento social. 
(FUKUYAMA, 1996, p. 248). 

 

No momento em que o relacionamento tradicional entre as empresas e seus 

empregados vem sendo profundamente alterado, toda questão envolvendo 

confiança está se tornando delicada. Um crescente número de empresas está 

percebendo que a necessidade interna de confiança se espelha no mundo externo 

(FUKUYAMA, 1996).  

O comportamento ético, seja de um indivíduo, seja da organização, deve ser 

bom, justo e honrado. Muitos comportamentos empresariais causam ofensa porque 

não são éticos, mas em alguns casos, pelo fato de que a ética pode variar de 

pessoa para pessoa, de empresa para empresa, de cultura para cultura, o problema 

é que diferentes princípios éticos então sendo aplicados dentro e fora da empresa. 

Algumas violações éticas também são violações legais, como no caso de fraude e 

corrupção, outras não são. Uma empresa pode eventualmente, de forma legal, 

aumentar a verdade ao defender seus produtos ou fornecer aos clientes um valor 

menor que o real. 

Como não existem organizações sem pessoas, em que as relações 

interpessoais fornecem a energia para o sistema funcionar e conduzir o negócio, 

permitindo atingir metas cada vez mais audaciosas, os gestores precisam entender e 

estabelecer melhorias contínuas nessas relações, solidificando valores e crenças, 

atitudes e comportamentos que possam facilitá-las. Nesse prisma, a ética e a 

confiança aparecem como fatores determinantes na condução dessas relações. 
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A partir da leitura revisada, contendo os determinantes de ética e de 

confiança, a seguinte hipótese foi elaborada: 

 

A existência da ética e da confiança nas relações e ntre as pessoas nas 

organizações promove um clima organizacional adequa do, resultando em uma 

melhora no desempenho dos empregados. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada na operacionalização da 

pesquisa desta Tese. O objeto do estudo é conhecer se a existência de uma relação 

de ética e confiança entre as pessoas promove uma melhora no desempenho do 

empregado nas empresas. O tema foi escolhido porque, apesar de sua importância 

para as organizações, não tem sido objeto de muitas investigações. Além disso, as 

empresas vêm ressaltando a importância da ética em todas as áreas, especialmente 

nas relações interpessoais existentes na organização, e a relevância da confiança 

em facilitar as relações no trabalho.  

No capítulo anterior, foi feita uma revisão bibliográfica, oferecendo 

fundamentação teórica sobre ética e confiança. Foram demonstrados os aspectos 

positivos e negativos que esses conceitos promovem para as organizações. Neste 

capítulo, será tratada a fase quantitativa da pesquisa, por meio do dimensionamento 

da amostra, do refinamento de coleta de dados e das análises estatísticas 

empregadas. 

 

3.1 Desenho metodológico da pesquisa 

 

Este estudo lida com a ética e a confiança nas relações existentes na 

organização, visando a identificar de que maneira e em que medida promove uma 

melhora no desempenho dos empregados nas organizações. O interesse pelo tema 

foi despertado pelos desafios enfrentados pela atividade do autor desta Tese como 

gestor de uma organização e pela revisão dos conceitos apresentados. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa preocupa-se em 

descrever algo mensurando características de eventos, objetos, pessoas ou 

atividades (HAIR et al., 2005).  Tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.  
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Os estudos descritivos podem oferecer um panorama ou descrição dos 

elementos administrativos em um dado momento no tempo e fornecem dados 

transversais (MALHOTRA, 2001). Os dados são coletados em um único momento do 

tempo e sintetizados estatisticamente. Os surveys de amostra caracterizam os 

estudos transversais. Geralmente, as medidas são tomadas por meio de um 

questionário. 

Uma das possíveis alternativas para verificar a hipótese formulada nesta Tese 

seria a realização de um levantamento (survey) associado à utilização de um método 

de análise apropriado.  Survey é “um procedimento para coleta de dados primários a 

partir de indivíduos” (Hair et al., 2005, p. 157). Os dados podem variar de crenças, 

opiniões, atitudes e estilos de vida até informações gerais sobre o indivíduo, tais 

como gênero, idade, educação e renda, bem como as características de uma 

empresa, como lucro e número de empregados.  

Os métodos de coleta de dados de survey compreendem duas categorias 

amplas: administração de questionários para o próprio respondente e entrevista. 

Para esta Tese, foram aplicados questionários com vistas a coletar dados 

quantitativos de um maior número de indivíduos de maneira relativamente rápida e 

conveniente.  

A partir da revisão bibliográfica sobre ética e confiança e, em particular, da 

existência de ética e confiança nas relações interpessoais e da experiência do autor 

desta Tese, como profissional de empresa e como professor de ética empresarial, foi 

definida a estrutura do questionário a ser aplicado a determinada amostra. 

Procurou-se identificar quais aspectos, ligados e adicionados ao 

conhecimento encontrado na literatura, comporiam o questionário para a pesquisa 

quantitativa sobre ética e confiança. Com esse intuito, foram aplicados 362 

questionários. 

A análise de dados foi realizada com o uso do programa estatístico SPSS 

versão 12.0, por meio da aplicação e análise de confiabilidade das escalas com o 

uso do coeficiente α de Cronbach e estatísticas descritivas, para uma melhor 

compreensão dos dados. 

A fase quantitativa da pesquisa é discutida nos tópicos a seguir. 
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3.2 Referencial teórico 

 

O referencial teórico é estabelecido à parte da revisão da literatura, com o 

intuito de formar um corpo de conhecimentos para a compreensão do tema e de 

subsidiar a análise posterior dos dados coletados na fase quantitativa. Para este 

estudo, foram utilizadas as seguintes bibliotecas e bancos de dados: 

• Biblioteca da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio 

Vargas, São Paulo.  

• Biblioteca da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 

São Paulo. 

• Banco de Dados do ABI – Inform/Proquest.  

• Banco de Dados Business Source Premier da EBSCO. 

Esse levantamento possibilitou a identificação de possíveis relações entre os 

conceitos de ética e confiança com comportamento dos indivíduos nas 

organizações, permitindo mais ampla compreensão da hipótese elaborada. 

 

3.3 Fase quantitativa da pesquisa 

 

Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário tendo por base as 

informações obtidas na revisão da literatura e dos conhecimentos e experiências 

adquiridos como gestor de empresas e professor de ética empresarial em Faculdade 

de Administração. 

 

3.3.1 Questionário 

 

Para verificar como ocorreram as relações entre os níveis hierárquicos da 

empresa, o questionário foi dividido em cinco blocos. Em cada bloco, o respondente 

deveria lembrar-se de uma ou mais pessoas que possuíam algum tipo de 
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relacionamento na organização, seja seu superior, seu par ou seu subordinado. Em 

um bloco de questões, ainda o respondente deveria lembrar-se da empresa, no que 

se refere a suas normas formais, valores ou pressupostos básicos. 

Os blocos de questões e suas preocupações foram estes: 

Bloco A: 29 questões pensando na empresa em que trabalha. 

Bloco B: 10 questões pensando nos subordinados ou em pessoas de nível 

hierárquico inferior ao do respondente. 

Bloco C: 17 questões pensando nos superiores imediatos ou em pessoas de 

um nível hierárquico superior ao do respondente. 

Bloco D: 24 questões pensando nos pares na empresa. 

Bloco E: 5 questões para mapear as informações sobre a empresa e 10 

questões para verificar o perfil do respondente. 

A separação das questões em blocos baseou-se na necessidade de verificar 

questões éticas e de confiança nas diversas formas de relação existentes 

internamente na organização. 

As questões do bloco A, que implicavam que o respondente pensasse na 

empresa em que atua, envolvem questões relacionadas ao código de ética, sua 

aplicação e controle; clima ético; padrões de ética e confiança; relações de 

confiança; atitudes éticas e de confiança; questões sobre projetos sociais, 

ambientais e políticos. 

No bloco B, em que as questões implicam que o respondente pensasse nos 

subordinados ou em uma pessoa de nível hierárquico inferior ao dele, basearam-se 

em atitudes e comportamentos éticos e de confiança e como é o relacionamento 

entre essas pessoas. 

As questões do bloco C, que implicavam que o respondente pensasse em seu 

superior imediato ou em uma pessoa de nível hierárquico superior ao dele, 

relacionam-se com o comportamento e as atitudes do subordinado com relação ao 

seu superior, como avalia o seu superior e como é a relação entre essas pessoas. 

As questões do bloco D, que implicavam que o respondente pensasse em 

seus pares na organização para responder, tratam das relações existentes entre os 
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pares da empresas, suas atitudes e comportamentos, como são tratadas as 

informações entre essas pessoas. 

As perguntas do bloco E objetivaram mapear o perfil da empresa em que os 

respondentes atuam: origem do capital majoritário, ramo de atividade, número de 

empregados e localização. Também procuraram mapear o perfil do respondente: 

sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade, tipo de emprego, religião, natureza 

do trabalho, remuneração e tempo de trabalho na empresa.  

No caso do bloco E, replicou-se o bloco D do questionário da pesquisa 

realizada pela Profa. Dra. Adriana M. Ventura, com pequenos ajustes para melhor 

adequação da amostra selecionada. Tal procedimento foi realizado, porque, com o 

questionário aplicado nesta Tese, as informações descritivas da empresa e dos 

entrevistados foram compiladas de maneira completa e eficaz (VENTURA, 2004, p. 

227, 228). 

O questionário foi entregue em mãos aos respondentes da pesquisa pelo 

pesquisador.   

Seguindo as recomendações de DeVellis (1991), as escalas foram compostas 

de questões positiva e negativamente orientadas em cada bloco, para checar o ‘viés 

da resposta afirmativa’, ou seja, a tendência do respondente de responder 

automaticamente, sem prestar atenção, pontuando igualmente todas as respostas.  

Com exceção da questão 3 do bloco A, que envolve uma resposta aberta, as 

demais respostas das perguntas foram mensuradas utilizando-se uma escala de 

classificação Likert de cinco pontos com 1 = Nunca (discordando totalmente) e 5 = 

Sempre (concordando totalmente). 

Malhotra define a escala de Likert: 

 

É uma escala de medida com cinco categorias de respostas que vão de 
“discordo totalmente” a “concordo totalmente”, e que exige que os 
participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância  com 
cada uma de uma série de afirmações relacionadas com os objetivos de 
estímulo. (MALHOTRA, 2001, p. 255). 
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A vantagem em utilizar a escala de Likert é a facilidade de construção e 

aplicação. Os respondentes da pesquisa entendem rapidamente como utilizar a 

escala. 

Também foi disponibilizado, nos questionários, um espaço para sugestões, 

comentários ou abordagem de assuntos não tratados na pesquisa. 

 

3.3.2 Composição das perguntas do questionário 

 

As perguntas do questionário foram elaboradas com base no referencial 

teórico e na experiência do autor desta Tese, foram feitas questões para conhecer 

as atitudes, os comportamentos ou as posturas dos respondentes da pesquisa sobre 

determinadas situações. 

Serão apresentados nos quadros 5, 6, 7 e 8 os autores e as páginas onde são 

localizados no referencial teórico, que originou a elaboração das questões. 

Lembrando que as questões foram adaptadas para se verificar o tema sugerido e 

também pelo interesse do pesquisador em conhecer o resultado de determinado 

assunto. 
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  Questão Autor Pág. 

1 Você conhece o código de conduta de sua profissão? Rodrigues e Cunha 57 

2 Sua empresa tem código de ética ou código de conduta? Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 62, 63 

3 Onde o código de ética da sua empresa fica guardado? Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 

62, 63 

4 Com que freqüência você consulta o código de ética por 
mês? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 

62, 63 

5 Algum funcionário foi punido por não seguir as regras e 
valores escritos no código de ética de sua empresa? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 62, 63 

6 O código de ética deve ser consultado antes de fechar um 
negócio com o consumidor? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 

62, 63 

7 O código de ética deve ser consultado antes de fechar um 
negócio com o fornecedor? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; 
Wood 

62, 63 

8 Existem algum mecanismo de comunicação sobre os 
comportamentos abti-éticos na empresa? Moreira 61 

9 Os cliente têm interesse em conhecer o padrão ético da 
empresa? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell 89 

10 O padrão ético da empresa garante um produto/serviço de 
qualidade? 

De George; Ferrell, Fraedrich e Ferrell 54, 89 

11 A empresa tem um elevado clima ético? Arruda e Navran; Loe e Ferrer 73, 94 

12 O comportamento ético ajuda sua empresa a auferir mais 
lucro? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell 94 

13 O padrão ético existente na empresa é motivo de orgulho 
aos empregados? Ferrell, Fraedrich e Ferrell 94 

14 As relações de confiança existentes na empresa aumenta 
a dedicação do empregado? 

Sahay 84 

15 Os mecanismos de controles existentes na empresa 
sugnifica falta de confiança no empregado? 

Shapito, Sheppard e Cheraskin 85 

16 A empresa pratica tomada de decisões descentralizadas 
porque possui uma cultura ética estabelecida? Arruda   60 

17 A empresa pratica tomada de decisões descentralizadas 
porque tem confiança nos seus empregados? Fukuyama 95 

18 É importante que a empresa invista em projetos 
ambientalistas? 

Carroll 78 

19 É importante que a empresa invista em projetos sociais? Carroll 78 

20 É importante que a empresa faça doações para políticos 
que melhor representem os interesses da empresa? 

Carroll 78 

21 
Quando você observa padrões poucos éticos de algumas 
autoridades públicas, isso influencia seu comportamento 
ético na empresa? 

Carroll 78 

22 O padrão ético de sua empresa lhe transmite segurança? Ferrell, Fraedrich e Ferrell 94 

23 Você utiliza a linha telefônica da empresa para uso 
pessoal? 

Brown; Arruda, Whitacker e Ramos; 
Teixeira 

33, 35, 49 

24 Você utiliza a linha telefônica da empresa para uso pessoal 
não se importando com o tempo de utilização? 

Brown; Arruda, Whitacker e Ramos; 
Teixeira 33, 35, 49 

25 
Você pega a caneta fornecida pela empresa para trabalhar 
e leva para sua casa, entendendo que isto não irá trazer 
prejuízo para a empresa? 

Brown; Arruda, Whitacker e Ramos; 
Teixeira 

33, 35, 49 

26 Você é pressionado para cumprir tarefas? Chanlat 47 

27 Você tem medo de ser demitido? Bejou, Ennew e Palmer 92 

28 O ambiente de trabalho da empresa é bom? Arruda e Navran; Loe e Ferrer 73, 94 

29 Nesta empresa você pode confiar nos colegas de trabalho? Sahay 84 

Quadro 5 – Origem das questões do Bloco A 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese 
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  Questão Autor Pág. 

1 Você fica satisfeito quando seu subordinado lhe dá uma 
informação exclusiva/confidencial? 

McKnight e Chervany 86 

2 
Se o seu subordinado lhe fornece alguma informação 
importante, isso faz com que você acredite que ele está 
comprometido com sua liderança? 

McKnight e Chervany 86 

3 As relações de confiança que existem entre você e seus 
subordinados, lhe dá mais segurança? 

Sahay 84 

4 Uma pessoa pode mudar de comportamento, quando lhe 
é esclarecido que seus atos são anti-eticos? 

McKnight e Chervany 86 

5 Se o seu subordinado tomar uma decisão que você 
acredita ser pouco ética, você perde a confiança nele? McKnight e Chervany 86 

6 É necessário construir mecanismos para controlar seus 
subordinados, para reduzir riscos? 

Fukuyama 95 

7 Os mecanismos de controle diminuem a confiança do 
funcionário em relação ao seu superior? 

Fukuyama 95 

8 Seus subordinados o pressionam para tomar decisões? Chanlat 47 

9 Se o seu subordinado faz um comentário pouco ético, 
você passa a nãoconfiar nele? 

Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 

93 , 94 

10 Se você gosta de seu subordinado, você passa a confiar 
nessa pessoa? Giddens 83 

Quadro 6 – Origem das questões do Bloco B 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese 
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  Questão Autor Pág. 

1 Quando surge um problema, você confia na decisão do 
seu superior? 

De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

2 Você acata uma ordem do seu superior, simplesmente 
pela confiança que tem por ele? De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

3 Você aceita realizar um trabalho, que seu superior lhe 
solicitou, mesmo que considere o trabalho anti-ético? De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

4 
Se o código de ética estabelece uma regra, você será 
capaz de transgredir essa regra, pela confiança da 
garantia de não punição que seu superior lhe deu? 

De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

5 
Se o seu supervisor for obrigado a tomar uma decisão 
que você acredita ser pouco ética, você perde a 
confiança nele? 

De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

6 Você comunicaria uma atitude anti-ética do seu superior, 
mesmo que tenha afinidade por ele? 

De George; Carroll; Nash 50, 52, 54 

7 Você fica satisfeito quando seu superior lhe dá uma 
informação exclusiva/confidencial? McKnight e Chervany 86 

8 
Se o seu superior lhe passa alguma informação 
importante, isso faz com que você se sinta mais 
comprometido? 

Morgan e Hunt 82 

9 O superior do departamento passa todas as informações 
que recebe para todos os membros, isto une a equipe? Saray 84 

10 Se você gosta de seu superior, você passa a confiar 
nessa pessoa? 

Giddens 83 

11 
Se o seu superior lhe confidencia um deslize qualquer, 
você comenta com outras pessoas (de sua confiança) 
esta falha? 

Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 93 , 94 

12 Seu superior confia em você, isto aumenta sua lealdade 
por ele? 

Garbarro; Sahay 83, 84 

13 Seu superior já o excluiu de alguma atividade que foi 
realizada pelo departamento? 

Zucker 85 

14 Esta atitude abalou a confiança que você mantém por 
ele? Zucker 85 

15 Você é pressionado pelo seu superior para cumprir suas 
tarefas? 

Chanlat 47 

16 São necessários controles para reduzir riscos? Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 

93 , 94 

17 Você tem medo de ser demitido pelo seu superior? Bejou, Ennew e Palmer 92 

Quadro 7 – Origem das questões do Bloco C 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese 
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  Questão Autor Pág. 

1 As relações de confiança que existem no seu 
departamento, lhe transmitem mais segurança? 

Ryan e Buchholtz 92 

2 É motivador trabalhar com pessoas em quem você 
confia? Fukuyama 95 

3 É bom trabalhar com pessoas honestas, íntegras, com 
fortes valores éticos? Nash; Loe e Ferrell 94 

4 

Você tem acesso a uma informação importante, que 
trará um grande benefício para quem a conhecer, você 
compartilha com as pessoas de sua confiança, mesmo 
sabendo que o benefício reduz, a cada nova pessoa que 
souber dessa informação? 

Soule 93 

5 É arriscado contar informações para pessoas de sua 
relação, na qual você confia? 

Brenkert; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz; Giddens 92, 93 

6 Você compartilha todas as informações com as pessoas 
de sua confiança na empresa? 

Soule 93 

7 
Você usa de sua intuição para confidenciar alguma 
informação da empresa, mesmo que conheça a pessoa 
há pouco tempo? 

Morrow Jr, Hansen e Pearson 88 

8 Você já foi excluído de sua equipe de trabalho? Bejou, Ennew e Palmer 92 

9 Isso diminui sua confiança por eles? Bejou, Ennew e Palmer 92 

10 Você já discutiu seriamente com outro colega de 
trabalho, para defender sua opinião? 

Husted; Handy 92, 93 

11 Isso afetou sua confiança em relação a esse colega? Husted; Handy 92, 93 

12 Você conta aos seus parceiros de confiança, a conversa 
que ouviu por acaso? 

Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 

93 , 94 

13 Se alguém desabafar com você sobre um problema, 
você comenta com colegas de sua confiança? 

Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 

93 , 94 

14 Quando está passando por algum problema, você conta 
para as pessoas de sua confiança na empresa? 

Handy; Flores e Solomon; Ryan e 
Buchholtz 93 , 94 

15 Você confia em outra pessoa pela boa impressão que 
esta lhe passa? 

Brenkert 94 

16 
Você confia em outra pessoa, após algum tempo de 
convivência na empresa, percebendo ser correta e de 
bom caráter? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Nash 91, 94 

17 Você confia nas pessoas, pois você não tem nada o que 
esconder, você é uma pessoa transparente? Nash  94 

18 Se você gosta de alguém na empresa, você passa a 
confiar nesta pessoa? 

Morrow Jr, Hansen e Pearson 88 

19 Nesta empresa dá para confiar nos colegas? Nash 94 

20 Quando alguém é punido por não ter um comportamento 
esperado pela empresa, você concorda com a punição? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell; Teixeira; Wood 62, 63 

21 Se uma injustiça é praticada e não lhe afeta diretamente 
em nada, você se expõe para tentar corrigir tal injustiça? 

Bejou, Ennew e Palmer 92 

22 
Você passa e-mails proibidos pela empresa (como 
correntes, piadas etc.) para os colegas da empresa, em 
quem você confia? 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell 91 

23 

Quando um colega, em quem você confia, lhe diz que 
usa os recursos da empresa para benefícios próprios 
(por exemplo: acrescentar valores de gastos pessoais no 
acerto de contas de uma viagem paga pela empresa; 
solicitar reembolso para a empresa de almoço com 
amigos pessoais; etc.). Você também passa a praticar 
esses atos, mesmo que seja contra os princípios éticos, 
estabelecidos no código de ética? 

Bejou, Ennew e Palmer 92 

24 Os profissionais éticos são mais produtivos? Ferrell, Fraedrich e Ferrell 89 

Quadro 8 – Origem das questões do Bloco D 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese 

 



 

 

103 

 

3.3.3 Amostragem 

 

A população que este estudo buscou é de jovens que estão iniciando sua 

carreira profissional, que estejam atuando na Grande São Paulo e que tenham 

conhecimento de conceitos de ética empresarial. Optou-se por aplicar o questionário 

em alunos do curso de Administração, do Centro Universitário Nove de Julho, 

porque esta universidade está localizada próxima ao centro da cidade de São Paulo, 

com fácil acesso, tanto usando condução própria como o transporte público. Estes 

alunos atuam profissionalmente em diversos bairros da região pesquisada.  

Malhotra (2001) classifica as técnicas de amostragem como sendo de caráter 

probabilístico e não probabilístico. Na amostragem probabilística as unidades 

amostrais são escolhidas ao acaso, enquanto na amostragem não probabilística o 

pesquisador pode, arbitrária ou conscientemente, selecionar os elementos a serem 

incluídos na amostra. Segundo o autor, as amostras não probabilísticas podem 

oferecer boas estimativas das características da população, mas não permitem uma 

avaliação precisa dos resultados amostrais, e os resultados não são estatisticamente 

projetáveis para a população. 

O tipo de amostragem utilizado nesta pesquisa foi intencional e por 

conveniência. Foram aplicados 362 questionários, sendo que quatro foram 

eliminados por estarem apenas parcialmente preenchidos. Os 358 questionários 

válidos utilizados na pesquisa foram obtidos junto a alunos de graduação do curso 

de Administração do Centro Universitário Nove de Julho, entre 20 e 29 de novembro 

de 2006. 

Esses alunos estavam cursando o 6º e o 8º semestres do curso e foram 

escolhidos por duas razões. Uma delas é que, como os do 6º semestre realizaram 

mais da metade do curso (totalizando 117 alunos, 32,7% da amostra) e os do 8º 

semestre estão terminando o curso (totalizando 241 alunos, 67,3% da amostra), 

estão atuando em empresas, como empregados ou estagiários. A outra razão é que 

esses alunos estão concluindo a disciplina Ética Aplicada à Administração e, devido 

a uma mudança na matriz curricular do curso, a disciplina é oferecida nos dois 

semestres (no caso dos os alunos do 6º semestre, por causa da nova matriz 
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curricular, e no caso dos alunos do 8º semestre, por causa da antiga matriz 

curricular). 

 

Tabela 1 - Quantidade de questionários aplicados. 
Questionários alunos 6º sem. alunos 8º sem. Total 
Aplicados 120 242 362 
Devolvidos 120 242 362 
Rejeitados 3 1 4 
Total 117 241 358 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

O pesquisador considera importante que o respondente da pesquisa esteja 

atuando em uma organização e conheça conceitos de ética, para poder avaliar a 

aplicação do conceito de ética na organização e responder as questões sobre 

relações de confiança. 

Apesar dessa preocupação, a amostra é claramente considerada como não-

probabilística, devido ao fato de ter sido escolhida com base no julgamento pessoal 

e conveniência do pesquisador, cabendo-lhe arbitrar e decidir sobre sua 

composição. Costumeiramente, as técnicas de amostragem não-probabilística 

incluem amostras por conveniência, por julgamento, por quota e a amostra tipo bola 

de neve, na qual um respondente indica outro, conforme Malhotra (2001). 

Devido ao fato de não ser possível determinar a probabilidade de selecionar 

um elemento particular para inclusão da amostra, as estimativas obtidas não são 

estatisticamente projetáveis para a população. 

 

3.4 Plano da amostra 

 

A amostra por conveniência, composta de 358 alunos que responderam ao 

questionário adequadamente, foi selecionada por critério de acesso. A permissão 

para que os alunos respondessem aos questionários foi obtida previamente dos 

professores. Os questionários, impressos em papel, foram respondidos durante o 

horário regular de aulas. 
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Vários cuidados operacionais foram tomados para garantir a qualidade nas 

respostas obtidas: 

a) Contato com professores conhecidos e que tivessem proximidade com as 

turmas de alunos participantes da amostra. 

b) A solicitação verbal aos respondentes para que respondessem todas as 

questões, não deixando nenhuma sem resposta. 

c) O comprimento do questionário, o qual, apesar de conter grande 

quantidade de perguntas, foi respondido de forma bastante rápida, porque 

as respostas implicavam somente que o respondente marcasse com ‘x’ na 

alternativa escolhida. 

d) O estímulo apresentado para a resposta – a oferta aos respondentes de 

um resumo da pesquisa com as principais conclusões do estudo. 

e) O perfil das pessoas que receberam o questionário – as quais, no caso 

desta pesquisa, espera-se que tenham certo grau de envolvimento e 

interesse por trabalhos acadêmicos. 

f) Evitou-se solicitar ao respondente que informasse dados pessoais que 

pudessem provocar inibições, o que poderia reduzir a taxa de retorno dos 

questionários. Informou-se aos respondentes que os dados sobre renda 

pessoal seriam tratados de forma agrupada. 

g) Os questionários respondidos eram colocados em um envelope pardo, 

impossibilitando qualquer identificação dos respondentes. 

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

As técnicas estatísticas empregadas nas análises foram: estatísticas 

descritivas (médias e freqüências), análise de confiabilidade α de Cronbach 

(Cronbach, 1951) e escores padronizados. 

A análise descritiva utilizou as médias e a distribuição de freqüência das 

variáveis, objetivando um conhecimento preliminar do banco de dados. 
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A análise de confiabilidade é uma técnica utilizada para avaliar se as medidas 

ou itens especificados como pertencentes a determinado construto dizem mesmo 

respeito ao construto que está sendo investigado. Esse procedimento é uma medida 

de grau do consistência entre os diversos itens que compõem uma escala (HAIR et 

al., 1998). Malhotra (2001) recomenda a utilização do α de Cronbach para verificar a 

confiabilidade da consistência interna de um conjunto de itens. Para Malhotra (2001) 

e Peterson (1994), valores abaixo de 0,60 são insatisfatórios. Já DeVellis (1991) 

indica que os intervalos de α para escalas devem obedecer às seguintes 

recomendações: valores de α entre 0,65 e 0,70 são minimamente aceitáveis; valores 

de α entre 0,70 e 0,80 são adequados; valores de α entre 0,80 e 0,90 são muito 

bons; para valores de α acima de 0,90, o pesquisador deve pensar em reduzir a 

escala. Hair et al. (2005) afirmam que um nível aceitável de confiabilidade indica que 

os respondentes estão respondendo às perguntas de maneira coerente. 

A validade da escala aferida por meio do coeficiente α de Cronbach é 

tradicionalmente utilizada por pesquisadores e de reconhecida eficiência 

(PETERSON, 1994) para esse fim. Seu cálculo foi feito com o software SPSS v. 

12.0. 

Serão utilizados escores padronizados, através das somas padronizadas dos 

valores de todas as questões, das somas padronizadas referente às questões sobre 

ética e das somas padronizadas referente às questões sobre confiança, 

respectivamente. 

 

3.6 Pré-teste 

 

Antes de se proceder ao estudo final, realizou-se um estudo quantitativo 

preliminar com três professores3 e dez alunos da mesma instituição de ensino 

                                                 
3 Os três professores são: 

1) Prof. Pedro Adilson Rocha, formado em Administração de Empresas e Psicologia, especialista em 
marketing e gestão de pessoas, mestre em Psicologia da Educação e doutor em Educação pela PUC-SP, 
atuou vinte anos em empresas privadas, é professor universitário desde 1989, ministra as disciplinas 
Ética Aplicada à Administração e Psicologia Aplicada à Administração no curso de Administração do 
Centro Universitário Nove de Julho – Uninove. 

2) Profa. Lucimar da Silva Itelvino, formada em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, mestre 
em Administração e mestre em Educação pela Uninove, com mais de quinze anos de atuação em 
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superior na qual foi aplicado o questionário. Malhotra (2001, p. 290) afirma que “o 

pré-teste se refere ao teste do questionário em uma pequena amostra de 

entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais”. O pré-

teste foi realizado com o objetivo de refinar o questionário.  

A aplicação do questionário aos professores poderia ser uma limitação, mas 

eles foram informados de que estavam fazendo parte de um pré-teste de um 

questionário que seria aplicado aos alunos do curso de Administração. 

Primeiramente, foi solicitado aos professores que respondessem aos questionários 

pensando em sua atividade profissional. Depois, foi-lhes entregue novamente o 

mesmo questionário, para que relessem as questões pensando nos alunos que iriam 

responder, com o objetivo de criticar e sugerir alterações necessárias, seguindo as 

orientações de Gil (1991): clareza e precisão dos termos, adequação da quantidade 

de perguntas, redação das perguntas, ordem das perguntas e entendimento dos 

objetivos da pesquisa. Os professores não fizeram nenhuma sugestão ou crítica com 

relação às questões apresentadas e consideraram que os alunos poderiam 

responder sem dificuldades. 

O mesmo questionário foi aplicado a dez alunos do curso de Administração 

de Empresas. Esses dez alunos foram selecionados em determinado dia, antes do 

horário de início da aula. Foi solicitado aos dez primeiros alunos que chegaram que 

respondessem ao questionário de pesquisa. Foi-lhes informado que se tratava de 

um pré-teste de um questionário a ser aplicado às turmas do curso e pedido que 

analisassem se as questões estavam formuladas de forma clara e objetiva e que 

fizessem sugestões de mudanças. Após responderem, informaram que as questões 

estavam claras e que haviam conseguido responder sem nenhum problema.  

Foi medido o tempo necessário para responder às questões do questionário, 

que se mostrou adequado. 

 

 

                                                                                                                                                         
empresas privadas, é professora universitária desde 2000, ministra a disciplina Ética Aplicada à 
Administração no curso de Administração do Centro Universitário Nove de Julho – Uninove. 

3) Profa. Magda Salles, formada em Psicologia, especialista em gestão de pessoas pela Fundação Getulio 
Vargas, com quinze anos de atuação em empresas privadas, é professora universitária desde 2006, 
ministra as disciplinas Comportamento Organizacional e Psicologia Aplicada à Administração no curso 
de Administração do Centro Universitário Nove de Julho - Uninove. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados e testes estatísticos, 

iniciando com as respostas das questões do bloco E, objetivando recolher as 

informações sobre a empresa e dos respondentes da pesquisa, para conhecer o 

perfil dos entrevistados e da empresa em que atuam. Em seguida, serão analisados 

os resultados dos blocos A, B, C e D. Esses resultados serão também contrapostos 

ao que foi mencionado na revisão bibliográfica, estabelecendo-se discussões acerca 

de cada tema. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Foram obtidos 358 questionários válidos. Entre os entrevistados havia 146 

homens (40,8%) e 212 mulheres (59,2%), todos alunos matriculados no curso de 

Administração do Centro Universitário Nove de Julho.  

 

4.1.1 Informações sobre os respondentes 

 

Quanto à faixa etária, a maioria dos respondentes tem entre 18 e 35 anos de 

idade, sendo que 52% estão na faixa de 18 e 25 anos e 40,8%, na faixa de 26 e 35 

anos, resultado já esperado, por se tratar de alunos que estão na metade ou 

concluindo o curso de graduação. A Tabela 2 e o Gráfico 1 apresentam a 

distribuição dos respondentes em termos de faixa etária. 
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Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

  

Gráfico 1 – Faixa etária 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

No que se refere ao estado civil dos respondentes, eles são em sua maioria 

solteiros (78,8% da amostra), como mostram a Tabela 3 e o Gráfico 2, apresentados 

a seguir. 

 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de freqüência segundo a faixa etária dos respondentes 
Faixa etária Nº de pessoas % 
Entre 18 e 25 anos 186 52,0% 
Entre 26 e 35 anos 146 40,8% 
Entre 36 e 45 anos 25 7,0% 
Entre 46 e 60 anos 1 0,3% 
Total 358 100,0% 

Tabela 3 – Distribuição de freqüência segundo o estado civil dos respondentes 
Estado civil Nº de pessoas % 
Solteiro 282 78,8% 
Casado 68 19,0% 
Separado 7 2,0% 
Outros 1 0,3% 
Total 358 100,0% 
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Gráfico 2 – Estado civil 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Considerando que os alunos matriculados no 8º semestre praticamente 

estavam concluindo o curso, já conheciam os resultados finais do semestre e já 

haviam apresentado o trabalho de conclusão de curso, todos assinalaram na 

pesquisa que já ter concluído o curso superior. O pesquisador entende que esta 

informação não interferiria nos resultados, já que, por estarem no penúltimo dia de 

aulas, esses alunos não iriam receber novas informações ou conteúdos. 

Desse modo, quanto à escolaridade, boa parte dos entrevistados (67,3%) da 

amostra possui curso superior completo (ver Tabela 4 e o Gráfico 3). 

 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

 

Tabela 4 – Distribuição de freqüência segundo o nível de escolaridade 
Nível de escolaridade Nº de pessoas % 
Superior incompleto 117 32,7% 
Superior completo 241 67,3% 
Total 358 100,0% 
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Gráfico 3 – Nível de escolaridade 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Os respondentes, em sua maioria (85,8%), informaram que são empregados 

das empresas em que atuam. No caso dos respondentes que disseram ser 

contratados da empresa em que atuam (12,6%), o pesquisador entendeu que se 

trata de estagiários (ver Tabela 5 e Gráfico 4). 

 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 4 – Tipo do emprego 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

Tabela 5 – Distribuição de freqüência segundo o tipo de emprego. 
Tipo de emprego Nº de pessoas % 
Empregado 307 85,8% 
Proprietário 4 1,1% 
Acionista 1 0,3% 
Contratado 45 12,6% 
Outros 1 0,3% 
Total 358 100,0% 
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Na Tabela 6 e no Gráfico 5, apresentados a seguir, constam informações 

sobre a religião praticada pelos respondentes, das quais 61,5% (a grande maioria) 

declararam-se católicos; 11,2% dos respondentes declararam-se evangélicos e 

8,4%, espíritas. 

 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 5 – Religião dos respondentes 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Nota-se que 11,3% dos respondentes informaram não possuir nenhuma 

religião ou preferiram não responder à pergunta. 

Tabela 6 – Distribuição de freqüência segundo a religião dos respondentes 
Religião Nº de pessoas % 
Católico 220 61,5% 
Evangélico 40 11,2% 
Protestante 13 3,6% 
Cristão 11 3,1% 
Presbiteriano 1 0,3% 
Adventista 1 0,3% 
Espírita 30 8,4% 
Budista 1 0,3% 
Total 329 88,7% 
Nenhuma religião 12 3,3% 
Não responderam 29 8,0% 
Total 358 100,0% 
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Apesar de 87,7% dos respondentes terem informado a religião que adotaram, 

apenas pouco mais da metade (51,1% da amostra) declarou-se praticante (ver 

Tabela 7 e Gráfico 6). 

 

Tabela 7 – Distribuição de freqüência dos praticantes da religião informada 
Praticam a religião informada? Nº de pessoas % 
Sim 183 51,10% 
Não 175 48,90% 
Total 358 100,00% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 6 – Praticantes da religião 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Quanto à natureza do trabalho, a maioria dos respondentes, 30,4%, são 

auxiliares e 26,5%, analistas. Pode-se considerar um dado esperado, pois a amostra 

é composta de estudantes de graduação, ou recém formados no curso, que estão 

iniciando sua carreira profissional, apesar de 2,0% dos respondentes serem 

diretores, 8,7% serem gerentes e 10,6% serem supervisores (ver Tabela 8 e Gráfico 

7). 
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Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 7 – Natureza do trabalho 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Analisando os resultados da pesquisa, nota-se que a faixa salarial da grande 

maioria (78,5%) é de até R$ 2.000,00, índice esperado para alunos que estão na 

graduação ou em início de carreira (ver Tabela 9 e Gráfico 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição de freqüência segundo a natureza do trabalho dos 
respondentes 
Natureza do trabalho Nº de pessoas % 
Diretor 7 2,0% 
Gerente 31 8,7% 
Supervisor 38 10,6% 
Analista 95 26,5% 
Auxiliar 109 30,4% 
Sócio 2 0,6% 
Coordenador 2 0,6% 
Escrevente 1 0,3% 
Promotor/Divulgador 4 1,1% 
Operador de Telemarketing 3 0,8% 
Técnico 13 3,6% 
Caixa 3 0,8% 
Assistente 20 5,6% 
Estagiário 30 8,4% 
Total 358 100,0% 
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Tabela 9 – Distribuição de freqüência segundo a remuneração dos respondentes 
Remuneração Nº de pessoas % 
Até R$ 2.000,00 281 78,5% 
De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 56 15,7% 
De R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 17 4,7% 
De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 4 1,1% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 8 – Remuneração dos respondentes 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

O tempo de trabalho na empresa variou muito, como mostram a Tabela 10 e o 

Gráfico 9 apresentados a seguir. A maioria dos entrevistados (30,7%) está entre 1 e 

3 anos na empresa. Uma porcentagem relevante deles (24,3%) está há menos de 1 

ano na empresa. 

 

Tabela 10 – Distribuição de freqüência segundo o tempo de trabalho na empresa 
Tempo de trabalho na empresa Nº de pessoas % 
Menos de 1 ano 87 24,3% 
Mais de 1 ano a 3 anos 110 30,7% 
Mais de 3 anos a 5 anos 65 18,2% 
Mais de 5 anos a 10 anos 62 17,3% 
Mais de 10 anos a 15 anos 21 5,9% 
Mais de 15 anos 13 3,6% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 9 – Tempo de trabalho dos respondentes na empresa 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

4.1.2 Informações sobre as empresas 

 

Das respostas dos 358 questionários válidos, foi possível verificar que, na 

grande maioria das empresas em que os respondentes atuam, a origem do capital 

majoritário é nacional (ver Tabela 11 e Gráfico 10). 

 

Tabela 11 – Distribuição de freqüência segundo a origem do capital majoritário 
da empresa de atuação dos entrevistados. 
Origem do Capital Majoritário Nº % 
Nacional 269 75,2% 
América Latina 13 3,6% 
Ásia 4 1,1% 
América do Norte 24 6,7% 
Europa 48 13,4% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 10 – Origem do Capital Majoritário 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Os respondentes informaram que 57,8% das empresas que atuam possuem 

capital aberto, contra 42,2% que possuem capital fechado, conforme a Tabela 12 e o 

Gráfico 11: 

 

Tabela 12 – Distribuição de freqüência segundo capital aberto.  
Capital aberto? Nº % 
Sim 207 57,8% 
Não 151 42,2% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 11 – Capital aberto? 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 
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Como demonstram a Tabela 13 e o Gráfico 12 apresentados a seguir, a 

grande maioria dos respondentes (45,8%) atua em empresas cujo ramo de 

atividades são os serviços.  

 

Tabela 13 – Distribuição de freqüência segundo o ramo de atividade da empresa 
Ramo de atividade Nº % 
Indústria 46 12,8% 
Serviços 164 45,8% 
Comércio 79 22,1% 
Mineração 1 0,3% 
Serviços financeiros 68 19,0% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 12 – Ramo de atividade da empresa 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Quanto ao número de empregados das empresas em que os respondentes 

atuam, ele é bem variado. Observa-se um índice pouco maior de empresas (31,6%) 

com mais de 5.000 empregados (ver Tabela 14 e Gráfico 13). 
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Tabela 14 – Distribuição de freqüência segundo o número de empregados da 
empresa 
Número de empregados na empresa Nº % 
Menos de 50 70 19,6% 
Entre 51 e 100 36 10,1% 
Entre 101 e 500 55 15,4% 
Entre 501 e 1000 25 7,0% 
Entre 1001 e 5000 59 16,5% 
Acima de 5000 113 31,4% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 13 – Número de empregados da empresa 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Na Tabela 15 aparecem resumidas as principais características dos 

respondentes da pesquisa. 

 

Tabela 15 – Características gerais dos respondentes 
Sexo feminino 59,2% 
Faixa etária entre 18 e 35 anos 92,8% 
Estado civil solteiros 78,8% 
Nível de escolaridade superior completo 67,3% 
Tipo de emprego empregado 85,8% 
Religião Católicos 61,5% 
Natureza do trabalho analista e auxiliar 56,9% 
Remuneração até R$ 2.000,00 78,5% 
Tempo de trabalho até 3 anos 55,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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A Tabela 16 mostra as principais características das empresas em que os 

respondentes atuam. 

 

Tabela 16 – Características gerais do perfil das empresas 
Origem do capital majoritário Nacional 75,2% 
Capital aberto possui capital aberto 57,8% 
Ramo de atividade Serviços 45,8% 
Número de empregados Acima de 5.000 31,4% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

4.2 Resultado dos blocos 

 

Serão apresentadas, nesta parte, as tabelas de freqüência de cada bloco da 

pesquisa, com as respectivas situações. 

No Bloco A, os entrevistados deviam responder sim ou não às questões 1 e 2. 

A resposta da questão 3 foi aberta. As demais questões desse bloco e as questões 

dos Blocos C, D e E poderiam variar, segundo uma escala Likert, da freqüência 1 

(nunca) a uma freqüência 5 (sempre).  

 

4.2.1 Resultado do Bloco A (empresa) 

 

A intenção deste bloco da pesquisa foi que os respondentes pensassem na 

empresa em que atuam para responder às questões. 

Pelas respostas da questão 1, verificou-se que praticamente a metade da 

amostra não conhece o código de conduta de sua profissão (ver Tabela 17 e  

Gráfico 14). 
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Tabela 17 – Distribuição de freqüência da questão 1 do Bloco A  
Você conhece o código de conduta de sua profissão? 
Respostas Nº % 
Sim 196 54,7% 
Não 162 45,3% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 

Gráfico 14 – Você conhece o código de conduta de sua profissão? 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Na questão seguinte, foi perguntado se a empresa que em que os 

respondentes atuam possui código de ética ou código de conduta. Pelas respostas 

foi possível perceber que a maioria das empresas (64,0%) possui algum tipo de 

código, como mostram a Tabela 18 e o Gráfico 15 apresentados a seguir. 

 

Tabela 18 – Distribuição de freqüência da questão 2 do Bloco A 
Sua empresa tem código de ética ou código de conduta? 
Respostas Nº % 
Sim 229 64,0% 
Não 128 36,0% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 15 – Sua empresa tem código de ética ou código de conduta? 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Apesar de 64,0% dos respondentes terem afirmado que a empresa em que 

atuam possui código de ética ou de conduta, somente 160 respondentes (44,8% da 

amostra) souberam informar exatamente onde fica guardado o código.  Mais da 

metade dos respondentes (55,2%) declararam que não sabem onde o código fica 

guardado, que a empresa não o possui, ou, simplesmente, deixaram de responder a 

essa pergunta. 

Os locais mais citados foram: Intranet da empresa (17,3% das respostas),  

com todos os empregados (9,8% das respostas), no Departamento de Recursos 

Humanos (7,0% das respostas), como se pode ver na Tabela 19 e no Gráfico 16 a 

seguir. 
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Tabela 19 – Distribuição de  freqüência  da  questão 3 do Bloco A 
Onde o código de ética da sua empresa fica guardado?  
Locais Nº % 
Não sabe 74 20,6% 
Não possui 45 12,6% 
Intranet 62 17,3% 
Site 6 1,7% 
Com todos os empregados 35 9,8% 
Na casa do empregado 1 0,3% 
Em cada departamento 3 0,8% 
Manual de normas e procedimentos 3 0,8% 
Mural 6 1,7% 
Com o supervisor do departamento 2 0,6% 
Na diretoria/gerência 9 2,5% 
Departamento de Recursos Humanos 25 7,0% 
Departamento Administrativo 5 1,4% 
Tesouraria 2 0,6% 
Sala de descanso 1 0,3% 
Não respondeu 79 22,0% 
Total 358 100,0% 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Gráfico 16 – Onde o código de ética da empresa fica guardado 
Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

A Tabela 20 apresenta a distribuição de freqüências das questões 4 a 29 do 

Bloco A. Em seguida será feito um breve comentário sobre os resultados.  
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Tabela 20 – Distribuição das freqüências - Bloco A               

Respostas pensando na empresa em que o respondente atua      
                           (continua) 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
  n % n % n % n % n % N % 

4 Com que freqüência você consulta o 
código de ética por mês? 

252 70,4 71 19,8 5 1,4 25 7,0 4 1,1 1 0,3 

5 
Algum funcionário foi punido por não 
seguir as regras e valores escritos no 
código de ética de sua empresa? 

171 47,8 51 14,2 30 8,4 69 19,3 34 9,5 3 0,8 

6 
O código de ética deve ser consultado 
antes de fechar um negócio com o 
consumidor? 

54 15,1 29 8,1 59 16,5 60 16,8 150 41,9 6 1,7 

7 
O código de ética deve ser consultado 
antes de fechar um negócio com o 
fornecedor? 

52 14,5 25 7,0 59 16,5 66 18,4 147 41,1 9 2,5 

8 
Existe algum mecanismo de comunicação 
sobre os comportamentos antiéticos na 
empresa? 

101 28,2 68 19,0 51 14,2 77 21,5 58 16,2 3 0,8 

9 Os clientes têm interesse em conhecer o 
padrão ético da empresa? 

91 25,4 88 24,6 49 13,7 84 23,5 43 12,0 3 0,8 

10 O padrão ético da empresa garante um 
produto/serviço de qualidade? 

24 6,7 27 7,5 36 10,1 126 35,2 138 38,5 7 2,0 

11 A empresa tem um elevado clima ético? 30 8,4 70 19,6 61 17,0 122 34,1 68 19,0 7 2,0 

12 O comportamento ético ajuda sua empresa 
a auferir mais lucro? 

23 6,4 36 10,1 51 14,2 112 31,3 130 36,3 6 1,7 

13 O padrão ético existente na empresa é 
motivo de orgulho para os empregados? 

49 13,7 31 8,7 104 29,1 79 22,1 84 23,5 11 3,1 

14 
As relações de confiança existentes na 
empresa aumentam a dedicação do 
empregado? 

15 4,2 26 7,3 62 17,3 99 27,7 147 41,1 9 2,5 

15 
Os mecanismos de controles existentes na 
empresa significam falta de confiança no 
empregado? 

77 21,5 70 19,6 93 26,0 96 26,8 21 5,9 1 0,3 

16 
A empresa pratica tomada de decisões 
descentralizadas porque possui uma 
cultura ética estabelecida? 

72 20,1 45 12,6 110 30,7 93 26,0 35 9,8 3 0,8 

17 
A empresa pratica tomada de decisões 
descentralizadas porque tem confiança 
nos seus empregados? 

47 13,1 67 18,7 88 24,6 110 30,7 41 11,5 5 1,4 

18 É importante que a empresa invista em 
projetos ambientalistas? 

4 1,1 11 3,1 25 7,0 62 17,3 248 69,3 8 2,2 

19 É importante que a empresa invista em 
projetos sociais? 

3 0,8 5 1,4 16 4,5 58 16,2 268 74,9 8 2,2 

20 
É importante que a empresa faça doações 
para políticos que melhor representem 
seus interesses? 

201 56,1 49 13,7 65 18,2 29 8,1 13 3,6 1 0,3 

21 

Quando você observa padrões poucos 
éticos de algumas autoridades públicas, 
isso influencia seu comportamento ético na 
empresa? 

188 52,5 33 9,2 66 18,4 43 12,0 27 7,5 1 0,3 

22 O padrão ético de sua empresa lhe 
transmite segurança? 42 11,7 29 8,1 45 12,6 54 15,1 75 20,9 113 31,6 

23 Você utiliza a linha telefônica da empresa 
para uso pessoal? 

25 7,0 77 21,5 36 10,1 128 35,8 86 24,0 6 1,7 

24 
Você utiliza a linha telefônica da empresa 
para uso pessoal, não se importando com 
o tempo de utilização? 

160 44,7 81 22,6 25 7,0 54 15,1 35 9,8 3 0,8 
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Tabela 20 – Distribuição das freqüências - Bloco A               

Respostas pensando na empresa em que o respondente atua      
                         (conclusão) 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
    n % n % n % n % n % N % 

25 

Você pega a caneta fornecida pela 
empresa para trabalhar e leva para sua 
casa, entendendo que isto não irá trazer 
prejuízo à empresa? 

147 41,1 82 22,9 28 7,8 57 15,9 44 12,3 - - 

26 Você é pressionado para cumprir tarefas? 27 7,5 53 14,8 34 9,5 102 28,5 140 39,1 2 0,6 

27 Você tem medo de ser demitido? 75 20,9 96 26,8 58 16,2 85 23,7 40 11,2 4 1,1 

28 O ambiente de trabalho da empresa é 
bom? 

12 3,4 51 14,2 47 13,1 145 40,5 103 28,8 - - 

29 Nessa empresa, você pode confiar nos 
colegas de trabalho? 42 11,7 88 24,6 49 13,7 140 39,1 39 10,9 - - 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Nas questões 4, 5, 6 e 7, que tratam da consulta ao código de ética na 

empresa, a maioria dos entrevistados informaram que não consultam 

freqüentemente o código; 70,4% responderam que “nunca” consultam e não 

conhece ninguém que tenha sido punido por não seguir as regras do código; 47,8%  

responderam que “nunca” consultam, mas consideram importante fazer isso quando 

são fechados negócios com os consumidores; 41,9% responderam que o código 

“sempre” deve ser consultado antes de fechar o negócio com o consumidor; 41,1% 

responderam que “sempre” deve ser consultado antes de fechar um negócio com o 

fornecedor. Também, na questão 9, 25,4% dos respondentes informaram que os 

clientes “nunca” têm interesse em conhecer o padrão ético da empresa. 

É importante salientar que, nas respostas da questão 5, vários respondentes 

(28,8%) declaram ter sabido que algum empregado foi punido por não ter seguido as 

regras do código de ética; 19,3% responderam “algumas vezes” e 9,5% 

responderam “sempre”. Isso indica que, apesar de muitos empregados não 

consultarem o código de ética, as empresas se utilizam desse mecanismo para punir 

aqueles que transgridem as regras estabelecidas no código.  

Apesar de não existir um mecanismo de comunicação sobre os 

comportamentos antiéticos na empresa, em boa parte das empresas em que os 

respondentes da pesquisa atuam (28,2% responderam “nunca”), as respostas das 
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cinco escalas da questão 8 foram muito semelhantes, apresentando pequena 

variação. 

Nas respostas às questões que tratam do padrão ético da empresa (questões 

9, 10, 12, 13, 21 e 22), os respondentes informaram que os clientes não têm 

interesse em saber se a empresa possui algum padrão ético; 25,4% deles 

responderam “nunca”. As questões 10 e 12 são semelhares e tiveram respostas 

parecidas. Quando foi perguntado se o padrão ético garante um produto ou serviço 

com qualidade, 35,2% das respostas foram “algumas vezes” e 38,5%, “sempre”. 

Quando foi perguntado se o comportamento ético ajuda a empresa a auferir mais 

lucro, 36,6% das respostas foram “sempre” e 31,3%, “algumas vezes”. De uma 

forma geral, os respondentes se sentem mais seguros em função do padrão ético da 

empresa, conforme as respostas da questão 224, à qual 20,9% deles responderam 

“sempre”. 

Quando foi perguntado sobre clima ético e ambiente ético, as respostas foram 

semelhantes. Na questão 11, 34,1% dos entrevistados responderam “algumas 

vezes”; na questão 28, 40,5% responderam “indiferente”. Conseqüentemente, 

quando se perguntou sobre a cultura da organização com relação a tomadas de 

decisões descentralizadas, os respondentes confirmaram o padrão: 30,7% 

responderam “indiferentes” na questão 16. Também os respondentes mostram-se 

“indiferentes” (29,1%) quando, na questão 13, foi perguntado se sentem orgulho do 

padrão ético da empresa. 

Nas questões que focaram as atitudes dos respondentes, 35,8% 

responderam, na questão 23, que “algumas vezes” utilizam a linha telefônica para 

uso pessoal; 44,7% responderam, na questão 24, que “nunca” utilizam a linha, não 

havendo, portanto, preocupação com o tempo de utilização dela. Na questão 25, 

41,1% dos entrevistados declararam “nunca” pega canetas da empresa e leva para 

casa. 

Na questão 26, ao se perguntar aos entrevistados se são pressionados para 

cumprir tarefas, 39,1% responderam que “sempre”. Na questão 27, 26,8% 

declararam ter “pouco” medo de serem demitidos. 
                                                 
4 Houve um problema de impressão do questionário na questão 22:  não foram impressos os números 1, 2, 3, 4 e 
5 da escala de Likert, e que 31,6% dos respondentes (113 pessoas) não respondera a essa questão. Os demais 
respondentes entenderam a falha de impressão e escreveram o número da escala. 
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Na questão 14, 41,1% dos entrevistados responderam que as relações de 

confiança “sempre” fazem aumentar a dedicação do empregado. Mas, na questão 

15, 26,0% declararam-se “indiferente” e 26,8% responderam “algumas vezes” 

quando lhes foi perguntado se os controles significam falta de confiança no 

empregado. Esse padrão foi mantido ao ser perguntado, na questão 17, se a prática 

de tomada de decisão descentralizada por parte da empresa significa maior 

confiança no empregado: 30,7% responderam “algumas vezes” e 24,6%, 

“indiferente”. 

Quando foi perguntado aos entrevistados, na questão 29, se podem confiar 

nos colegas do trabalho, pensando da empresa em que atuam, 39,1% responderam 

“algumas vezes”. 

Nas questões sobre a importância de algumas práticas por parte da empresa, 

na visão dos respondentes, 69,3% responderam, na questão 18, acreditar que a 

empresa “sempre” deve investir em projetos ambientais, 74,9% responderam, na 

questão 19, acreditar que a empresa “sempre” deve investir em projetos sociais. 

Na questão 20, ao serem inquiridos se é importante que a empresa faça 

doações para políticos que melhor representem os interesses delas, 56,1% dos 

entrevistados responderam “nunca”. Isto pode ter ocorrido em decorrência dos 

problemas de corrupção na política noticiados na imprensa popular. Com isto, com 

52,5% responderam “nunca” na questão 21, na qual se perguntou se padrões 

poucos éticos de algumas autoridades públicas poderiam influenciar o 

comportamento ético na empresa. 

 

4.2.2 Resultado do Bloco B (subordinados) 

 

A intenção deste bloco foi que os respondentes pensassem nos seus 

subordinados, ou em pessoas que estão em um nível hierárquico inferior na 

empresa em que atuam. 

A Tabela 21 apresenta a distribuição de freqüências das questões 1 a 10 do 

Bloco B. Em seguida será realizado um breve comentário sobre os resultados.  
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Tabela 21 – Distribuição das freqüências - Bloco B               

Respostas pensando nas pessoas que são subordinadas ou em pessoas que  
estão em um nível hierárquico inferior ao do respondente na empresa em que atua. 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
   n % n % n % n % n % N % 

1 Você fica satisfeito quando seu subordinado 
lhe dá uma informação exclusiva/confidencial? 

30 8,4 29 8,1 73 20,4 97 27,1 123 34,4 6 1,7 

2 

Se o seu subordinado lhe fornece alguma 
informação importante, isso faz com que você 
acredite que ele está comprometido com sua 
liderança? 

30 8,4 25 7,0 71 19,8 141 39,4 85 23,7 6 1,7 

3 
As relações de confiança que existem entre 
você e seus subordinados lhe dão mais 
segurança? 

13 3,6 27 7,5 62 17,3 131 36,6 118 33,0 7 2,0 

4 
Uma pessoa pode mudar de comportamento 
quando lhe é esclarecido que seus atos são 
antiéticos? 

6 1,7 46 12,8 36 10,1 168 46,9 94 26,3 8 2,2 

5 
Se o seu subordinado toma uma decisão que 
você acredita ser pouco ética, você perde a 
confiança nele? 

17 4,7 70 19,6 59 16,5 128 35,8 78 21,8 6 1,7 

6 
É necessário construir mecanismos para 
controlar seus subordinados, para reduzir 
riscos? 

12 3,4 35 9,8 68 19,0 140 39,1 96 26,8 7 2,0 

7 
Os mecanismos de controle diminuem a 
confiança do funcionário em relação ao seu 
superior? 

44 12,3 81 22,6 88 24,6 102 28,5 33 9,2 10 2,8 

8 Seus subordinados o pressionam a tomar 
decisões? 

85 23,7 81 22,6 65 18,2 94 26,3 26 7,3 7 2,0 

9 Se o seu subordinado faz um comentário 
pouco ético, você passa a não confiar nele? 

35 9,8 93 26,0 94 26,3 102 28,5 27 7,5 7 2,0 

10 Se você gosta de seu subordinado, você 
passa a confiar nele? 

29 8,1 46 12,8 116 32,4 122 34,1 39 10,9 6 1,7 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Na questão 1, 34,4% dos respondentes declararam “sempre” ficarem 

satisfeitos quando um subordinado lhes dá uma informação exclusiva/confidencial; 

39,4% dos respondentes afirmaram que “algumas vezes” isso significa que ele está 

mais comprometido com sua liderança, conforme as respostas da questão 2. 

Na questão 3, 36,6% dos respondentes afirmaram que “algumas vezes” 

sentem-se mais seguros quando existe uma relação de confiança com seus 

subordinados; na questão 6, 39,1% declararam que “algumas vezes” também é 

necessário construir mecanismos para controlar seus subordinados para reduzir 

riscos, apesar de 28,5% considerarem que essas atitudes “algumas vezes” podem 

diminuir a confiança do empregado em relação ao seu superior, como revelam as 

respostas da questão 7. 



 

 

129 

 

Em contrapartida, 26,3% dos respondentes, na questão 8, afirmaram que 

“algumas vezes” se sentem pressionados pelos seus subordinados a tomarem 

decisões. 

Quanto ao comportamento ético dos subordinados, na questão 4, 46,9% dos 

respondentes afirmaram que “algumas vezes” acreditam que seus subordinados 

podem mudar de comportamento quando lhes são esclarecidos seus atos antiéticos. 

Só que, na questão 5, 35,8% deles também afirmaram que “algumas vezes” perdem 

a confiança em seus subordinados quando estes tomam uma atitude que acreditam 

ser pouco ética. As respostas da questão 9 seguem essa tendência: 28,5% 

responderam que “algumas vezes” perdem a confiança em seu subordinado quando 

este faz algum comentário pouco ético. 

Na questão 10, 34,1% dos respondentes afirmaram que “algumas vezes” 

passaram a confiar em seus subordinados por gostarem dele.  

Pode-se notar que, em quase todas as questões desse bloco, 26,3% a 46,9% 

das respostas foram “algumas vezes”. Isso sugere que não existe uma certeza 

absoluta em relação às questões propostas nesse bloco, referentes aos 

subordinados na empresa sobre questões de ética ou de confiança. 

 

4.2.3 Resultado do Bloco C (superior) 

 

A intenção deste bloco foi que os respondentes pensassem no seu superior 

imediato, ou em pessoas que estão em um nível hierárquico superior, na empresa 

em que atuam. 

A Tabela 22 apresenta a distribuição de freqüências das questões 1 a 17 do 

Bloco C. Em seguida será apresentado um breve comentário sobre os resultados.  
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Tabela 22 – Distribuição das freqüências - Bloco C               

Respostas pensando nas pessoas que são superior imediato ou em pessoas que 
estão em um nível hierárquico superior ao do respondente, na empresa em que 
atua. 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
  n % n % n % n % n % N % 

1 Quando surge um problema, você confia na 
decisão do seu superior? 

16 4,5 40 11,2 31 8,7 170 47,5 101 28,2  -  - 

2 Você acata uma ordem do seu superior 
simplesmente pela confiança que tem nele? 

33 9,2 61 17,0 55 15,4 137 38,3 67 18,7 5 1,4 

3 
Você aceita realizar um trabalho que seu 
superior lhe solicitou mesmo que considere o 
trabalho antiético? 

100 27,9 121 33,8 35 9,8 82 22,9 17 4,7 3 0,8 

4 

Se o código de ética estabelece uma regra, 
você é capaz de transgredir essa regra pela 
confiança da garantia de não-punição que 
seu superior lhe deu? 

144 40,2 71 19,8 66 18,4 56 15,6 17 4,7 4 1,1 

5 
Se seu supervisor é obrigado a tomar uma 
decisão que você acredita ser pouco ética, 
você perde a confiança nele? 

32 8,9 84 23,5 89 24,9 100 27,9 51 14,2 2 0,6 

6 
Você comunicaria uma atitude antiética do 
seu superior, mesmo que tenha afinidade 
com ele? 

64 17,9 72 20,1 57 15,9 94 26,3 67 18,7 4 1,1 

7 Você fica satisfeito quando seu superior lhe 
dá uma informação exclusiva/confidencial? 24 6,7 40 11,2 70 19,6 87 24,3 132 36,9 5 1,4 

8 
Se o seu superior lhe passa alguma 
informação importante, isso faz com que 
você se sinta mais comprometido? 

18 5,0 31 8,7 57 15,9 120 33,5 132 36,9  -  - 

9 
Se o superior do departamento passa todas 
as informações que recebe a todos os 
membros, isso une a equipe? 

17 4,7 38 10,6 43 12,0 101 28,2 155 43,3 4 1,1 

10 Se você gosta do seu superior, você passa a 
confiar nessa pessoa? 22 6,1 41 11,5 95 26,5 127 35,5 68 19,0 5 1,4 

11 
Se o seu superior lhe confidencia um deslize 
qualquer, você comenta com outras pessoas 
(de sua confiança) essa falha? 

185 51,7 67 18,7 48 13,4 46 12,8 11 3,1 1 0,3 

12 Se o seu superior confia em você, isso 
aumenta sua lealdade com relação a ele? 17 4,7 29 8,1 68 19,0 115 32,1 127 35,5 2 0,6 

13 
Seu superior já o excluiu de alguma 
atividade que foi realizada pelo 
departamento? 

169 47,2 56 15,6 30 8,4 89 14,9 10 2,8 4 1,1 

14 Essa atitude abalou a confiança que você 
mantém nele? 

156 43,6 49 13,7 75 20,9 46 12,8 23 6,4 9 2,5 

15 Você é pressionado pelo seu superior para 
cumprir suas tarefas? 

41 11,5 55 15,4 44 12,3 119 33,2 99 27,7  -  - 

16 São necessários controles para reduzir 
riscos? 

21 5,9 35 9,8 48 13,4 134 37,4 119 33,2 1 0,3 

17 Você tem medo de ser demitido pelo seu 
superior? 91 25,4 102 28,5 55 15,4 70 19,6 40 11,2  -  - 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Na questão 1, 47,5% dos respondentes declararam confiar “algumas vezes” 

no seu superior quando surge algum problema. Na questão 10, 35,5% revelaram 

confiar em seu superior quando gostam dele como pessoa. Na questão 17, 28,5%  

afirmaram ter “pouco” medo de ser demitidos pelos seus superiores. Esses índices 

parecem indicar que o subordinado apresenta alguma relação de confiança com o 

seu superior imediato. 

Mesmo que “algumas vezes” (33,2% de respostas da questão 15) o superior 

os pressione a cumprir tarefas, “algumas vezes” (37,4% das respostas da questão 

16) acreditam que são necessários controles para reduzir riscos. 

Também, ao serem perguntados, na questão 12, se, quando o superior confia 

neles, os entrevistados passam a ter mais lealdade com relação a ele, 35,5% 

responderam “sempre”. Na questão 11, 51,7% responderam que “nunca” 

comentariam com uma pessoa de sua confiança algum deslize que o superior lhes 

tenha confidenciado. 

Os respondentes consideraram importante receber informações do seu 

superior, como pode ser observado nas respostas da questão 7: 36,9% dos 

respondentes disseram “sempre” ficar satisfeitos quando seu superior lhes dá uma 

informação exclusiva/confidencial. Índice confirmado com as respostas da questão 8: 

também 36,9% dos respondentes declararam “sempre” ficar mais comprometidos 

quando o superior lhes dá uma informação importante. Ainda, nas respostas da 

questão 9, 43,3% dos respondentes disseram acreditar que, quando o superior 

passa todas as informações a todos da equipe, isso “sempre” une a equipe. 

Na questão 13, 47,2% dos respondentes informaram que “nunca” o superior 

os excluiu de nenhuma atividade realizada pelo departamento. Conseqüentemente, 

na questão 14, 43,6% dos entrevistados informaram que isso “nunca” os abalou. 

Na questão 2, 38,3% dos respondentes afirmaram que acatam uma ordem do 

seu superior simplesmente pela confiança que têm nele “algumas vezes”, mas 

40,2% declararam que “nunca” seriam capazes de transgredir uma regra do código 

de ética, pela confiança da garantia de não-punição que o superior lhes deu, como 

revelam as respostas da questão 4. 
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Se o superior for obrigado a tomar uma decisão que acreditam ser pouco 

ética, 27,7% dos respondentes afirmaram na questão 5, que “algumas vezes” 

perdem a confiança nele. Entretanto, 24,9% declararam-se “indiferente” e 23,5% 

responderam “pouco”. Isso indica que existe pouco consenso entre os respondentes. 

Essa falta de consenso fica mais evidente nas respostas da questão 6. Ao 

serem perguntados se comunicariam uma atitude antiética do seu superior, mesmo 

tendo afinidade com ele, 26,3% dos respondentes disseram “algumas vezes”. Mas 

as respostas foram bem distribuídas, variando entre 17,9% e 26,3%, entre as 

escalas de 1 a 5. 

Na questão 3, 33,8% dos respondentes “pouco” aceitariam fazer um trabalho 

que considerarem pouco ético a pedido de superior. 

  

4.2.4 Resultado do Bloco D (pares) 

 

A intenção deste bloco foi que o respondente pensasse em seus pares ou em 

pessoas que estão no mesmo nível hierárquico dele na empresa em que atua. A 

Tabela 23 apresenta a distribuição de freqüências das questões 1 a 24 do Bloco D. 

Em seguida será apresentado um breve comentário sobre os resultados.  

 

Tabela 23 – Distribuição das freqüências - Bloco D               

Respostas pensando nos pares na empresa em que o respondente atua                    
                           (continua) 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
  n % n % n % n % n % N % 

1 
As relações de confiança que existem no seu 
departamento lhe transmitem mais 
segurança? 

34 9,5 64 17,9 54 15,1 119 33,2 87 24,3  -  - 

2 É motivador trabalhar com pessoas em quem 
você confia? 

4 1,1 11 3,1 24 6,7 69 19,3 250 69,8  -  - 

3 É bom trabalhar com pessoas honestas, 
íntegras, com fortes valores éticos?  -  - 8 2,2 13 3,6 23 6,4 310 86,6 4 1,1 

4 

Se você tem acesso a uma informação 
importante, que trará um grande benefício a 
quem a conhecer, você compartilha com as 
pessoas de sua confiança, mesmo sabendo 
que o benefício reduz a cada nova pessoa 
que sabe dessa informação? 

89 24,9 55 15,4 51 14,2 95 26,5 68 19,0  -  - 

        



 

 

133 

 

Tabela 23 – Distribuição das freqüências - Bloco D               

Respostas pensando nos pares na empresa em que o respondente atua                     
                           (continua) 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
  n % n % n % n % n % n % 

5 
É arriscado contar informações para 
pessoas de suas relações nas quais você 
confia? 

40 11,2 58 16,2 66 18,4 143 39,9 48 13,4 3 0,8 

6 
Você compartilha todas as informações 
com as pessoas de sua confiança na 
empresa? 

72 20,1 125 34,9 33 9,2 85 23,7 35 9,8 8 2,2 

7 

Você usa de sua intuição para 
confidenciar alguma informação da 
empresa, mesmo que conheça a pessoa 
há pouco tempo? 

199 55,6 64 17,9 32 8,9 45 12,6 17 4,7 1 0,3 

8 Você já foi excluído de sua equipe de 
trabalho? 

212 59,2 54 15,1 33 9,2 45 12,6 11 3,1 3 0,8 

9 Isso diminui sua confiança neles? 113 31,6 23 6,4 33 9,2 24 6,7 21 5,9 144 40,2 

10 
Você já discutiu seriamente com outro 
colega de trabalho para defender sua 
opinião? 

72 20,1 68 19,0 50 14,0 110 30,7 57 15,9 1 0,3 

11 Isso afetou sua confiança em relação a 
esse colega? 

129 36,0 63 17,6 68 19,0 71 19,8 22 6,1 5 1,4 

12 Você conta aos parceiros em quem  confia 
uma conversa que ouviu por acaso? 

131 36,6 97 27,1 34 9,5 65 18,2 21 5,9 10 2,8 

13 
Se alguém desabafa com você sobre um 
problema, você comenta com os colegas 
de sua confiança? 

230 64,2 53 14,8 30 8,4 29 8,1 16 4,5  -  - 

14 
Quando está passando por algum 
problema, você conta para as pessoas de 
sua confiança na empresa? 

69 19,3 98 27,4 36 10,1 116 32,4 38 10,6 1 0,3 

15 Você confia em outra pessoa pela boa 
impressão que ela lhe passa? 

132 36,9 88 24,6 53 14,8 68 19,0 12 3,4 5 1,4 

16 

Você confia em outra pessoa, após algum 
tempo de convivência na empresa, se 
percebe que ela é correta e de bom 
caráter? 

23 6,4 74 20,7 57 15,9 134 37,4 66 18,4 4 1,1 

17 
Você confia nas pessoas porque você não 
tem nada a esconder, é uma pessoa 
transparente? 

71 19,8 70 19,6 82 22,9 87 23,4 46 12,8 2 0,6 

18 Se você gosta de alguém na empresa, 
você passa a confiar nessa pessoa? 41 11,5 83 23,2 80 22,3 110 30,7 39 10,9 5 1,4 

19 Nessa empresa, dá para confiar nos 
colegas? 

38 10,6 76 21,2 68 19,0 125 34,9 38 10,6 13 3,6 

20 
Quando alguém é punido por não ter um 
comportamento esperado pela empresa, 
você concorda com a punição? 

18 5,0 56 15,6 99 27,7 123 34,4 60 16,8 2 0,6 

21 
Se uma injustiça é praticada e não o afeta 
diretamente em nada, você se expõe para 
tentar corrigir tal injustiça? 

25 7,0 60 16,8 74 20,7 139 38,8 57 15,9 3 0,8 

22 

Você passa e-mails proibidos pela 
empresa (como correntes, piadas etc.) 
para os colegas da empresa em quem 
confia? 

141 39,4 64 17,9 40 11,2 71 19,8 41 11,5 1 0,3 
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Tabela 23 – Distribuição das freqüências - Bloco D               

Respostas pensando nos pares na empresa em que o respondente atua                     
                         (conclusão) 
  Nunca             Sempre Não 
  1 2 3 4 5 respondeu 
   n % n % n % n % n % N % 

23 

Quando um colega em quem você confia lhe 
diz que usa os recursos da empresa para 
benefício próprio (por exemplo: acrescentar 
valores de gastos pessoais no acerto de 
contas de uma viagem paga pela empresa; 
solicitar reembolso para a empresa de 
almoço com amigos pessoais etc.), você 
também passa a praticar esses atos, mesmo 
que seja contra os princípios éticos 
estabelecidos no código de ética? 

265 74,0 27 7,5 35 9,8 20 5,6 9 2,5 2 0,6 

24 Os profissionais éticos são mais produtivos? 8 2,2 10 2,8 75 20,9 114 31,8 149 41,6 2 0,6 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Ao serem perguntados se as relações de confiança existentes no 

departamento em que atuam lhes transmitem segurança, na questão 1, 33,2% dos 

respondentes disseram “algumas vezes”. Na questão 5, 39,9% consideraram que 

“algumas vezes” é arriscado passar informações para pessoas de sua confiança. Na 

questão 6, 34,9% responderam “pouco” ao serem perguntados se compartilham 

informações com as pessoas em que confiam. Na questão 4, 26,5% afirmaram que 

“algumas vezes” passam alguma informação para uma pessoa de sua confiança, 

mesmo que isso diminua seus benefícios. Na questão 19, 34,9% responderam que 

“algumas vezes” dá para confiar nos colegas de empresa. 

Observa-se, por esses índices, que, quando se trata de confiança nos pares, 

na empresa, a maioria dos respondentes não estão convictos da existência de plena 

confiança nas relações, apesar de 69,8% dos respondentes terem afirmado na 

questão 2, que “sempre” é motivador trabalhar com pessoas de confiança na 

empresa. 

Na questão 10, 30,7% dos respondentes afirmaram que já discutiram 

seriamente para defender sua opinião sobre determinado assunto “algumas vezes”, 

apesar de não haver um consenso, já que ocorreram índices semelhantes na escala 

dessa questão. Só que, na questão 11, 36,0% dos respondentes afirmaram que este 

acontecimento “nunca” abalou sua confiança em relação ao seu colega. 
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Na questão 13, 64,2% dos respondentes declararam que não espalham pela 

empresa “nunca” um problema que outra pessoa está passando e desabafou com 

eles. Também, na questão 12, 36,6% disseram que “nunca” contariam aos seus 

parceiros de confiança a conversa que ouviram por acaso. Entretanto, analisando as 

respostas da questão 14, 32,4% dos respondentes disseram que desabafam 

“algumas vezes”, com pessoas de sua confiança na empresa, problemas que estão 

enfrentando. Essas respostas sugerem que os respondentes se colocam em uma 

posição de pessoas confiáveis para os seus pares e que confiam em seus pares. 

Na questão 8, 59,2% dos entrevistados afirmaram que “nunca” foram 

excluídos de sua equipe de trabalho. Na questão 95, 31,6% declararam que isso 

“nunca” diminui sua confiança neles. 

Na questão 7, 55,6% dos respondentes disseram “nunca” usar de intuição 

para confidenciar alguma informação da empresa a pessoas que conhece há pouco 

tempo. Também 36,9%, na questão 15, revelaram “nunca” confiar em uma pessoa 

pela boa impressão que passa. Entretanto, após algum tempo de convivência na 

empresa, 37,4% afirmaram, na questão 16, que “algumas vezes” passaram a confiar 

na pessoa, desde que notassem que era correta e de bom caráter. Também 30,7% 

responderam, na questão 19, que “algumas vezes” cofiam nas pessoas por 

gostarem delas.  

Não há um consenso nas respostas da questão 17, ao se perguntar aos 

respondentes se confiam nas pessoas porque não têm nada a esconder e são 

transparentes. As respostas variam de 19,6% a 24,3%, na escala entre 1 (nunca) até 

4 (algumas vezes). Isso indica que eles tiveram dúvidas com relação à pergunta ou 

não a entenderam. 

Na questão 3, 69,8% dos entrevistados, afirmaram que “sempre” é bom 

trabalhar com pessoas honestas, íntegras, com fortes valores éticos. Ainda, na 

questão 24, 41,6% afirmaram que os profissionais éticos são “sempre” mais 

produtivos. 

                                                 
5 Houve um problema de impressão do questionário na questão 9: não foram impressos os números 1, 2, 3, 4 e 5 
da escala de Likert, e 40,2% dos respondentes (144 pessoas) não respondera a essa questão. Os demais 
respondentes entenderam a falha de impressão e escreveram o número da escala. 
 



 

 

136 

 

Na questão 20, 34,4% dos respondentes disseram concordar que alguém seja 

punido por não ter um comportamento esperado pela empresa. Na questão 21, 

38,8% deles disseram se expor “algumas vezes” para corrigir uma injustiça, mesmo 

que não os afete em nada. 

Na questão 22, 39,4% afirmaram “nunca” passar e-mails proibidos pela 

empresa, mesmo para as pessoas de sua confiança. Mostraram-se ainda mais 

convictos ao responder à questão 23: 74,0% afirmaram que, mesmo ao saber que 

um colega de sua confiança usa recursos da empresa em benefício próprio, não 

praticariam esse ato, que vai contra os princípios éticos da empresa. 

 

4.2.5 Sugestões e comentários dos respondentes 

 

Após as questões do bloco D, no questionário havia um espaço para 

sugestões, comentários ou assuntos não abordados na pesquisa. Foram feitos 

alguns poucos comentários: “as perguntas foram apresentadas de forma 

abrangente”, “interessante e habitual”, “foi interessante responder às questões”, 

“uma pergunta complementa a outra”. Alguns comentários foram mais longos: 

“profissionais éticos não são produtivos, aliás, um profissional antiético, na minha 

empresa, vende muito mais que um empregado ético. Isso o mantém empregado. 

Mas se descobrirem seus erros é mandado embora, e o ético acaba mantendo seu 

cargo. Na verdade é indiferente. Se eu erro, posso ser bom ou muito ruim”; “há 

situações e situações na empresa; muitas vezes você vê coisas antiéticas que 

algumas pessoas costumam fazer, porém são poucas as pessoas (praticamente 

nenhuma) que têm coragem de denunciar determinadas atitudes, por medo de 

prejudicar a si próprias”, “eu tenho um emprego de vendedor técnico e confio em 

meu par, compartilhando informações e, assim, aumentando as vendas e 

conseguindo sucesso nas metas, que não são individuais, e sim 

departamentais/regionais”. 

Algumas sugestões: “como podemos nos defender contra injustiças dentro da 

empresa”, “perguntas mais objetivas e que demonstrem realmente o pensamento 

dos colaboradores e que ainda passem uma visão clara aos superiores de como agir 
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em certas situações”. Algumas críticas: “muitas perguntas parecidas”, “a realidade é 

diferente da teoria, pois esses são conceitos um pouco fora do tempo em que 

vivemos”. 

 

4.3 Análise de consistência interna 

 

O objetivo da análise de consistência interna é avaliar a confiabilidade das 

escalas, identificando e excluindo itens inconsistentes da pesquisa aplicada na 

amostra. Um nível aceitável de confiabilidade indica que os entrevistados estão 

respondendo às perguntas de maneira coerente (HAIR et al., 2005). 

Para avaliar a consistência interna das escalas, foi utilizado o coeficiente alfa 

de Cronbach. Este coeficiente pode ser interpretado como um coeficiente de 

correlação que indica um ajuste na confiabilidade da escala. Varia entre 0 e 1 e, 

quanto maior esse valor, melhor a confiabilidade. O coeficiente α de Cronbach é 

usado para avaliar quão bom está um indicador quando este é formado pela soma 

de pontos de vários itens. A confiabilidade medida pelo α de Cronbach refere-se 

unicamente à medida interna do indicador: se as medidas utilizadas associam-se 

coerentemente na medida de um fenômeno e com que intensidade isso se verifica 

em uma escala de zero a um (PEREIRA, 1999). 

Os critérios para a retirada dos itens inconsistentes basearam-se no efeito 

que a retirada dará na confiabilidade, indicando um acréscimo no coeficiente alfa 

quando o item é retirado, o que só é feito quando esse acréscimo é importante e a 

correlação é muito baixa (menor que 0,03) ou negativa de cada item com o escore. 

Os processamentos foram realizados pelo programa SPSS for Windows, 

versão 12.0. A análise de confiabilidade das escalas foi realizada tanto para o total 

de entrevistas quanto para os blocos de perguntas.  

Na primeira coluna da Tabela 23 estão discriminadas as questões do 

questionário, identificadas conforme mostrado no Quadro 9. 
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Item Descriminação 

EMPRESA (bl. A)_nº Questões do Bloco A em que o respondente 
pensa na empresa, nº da questão. 

SUBORDINADOS (bl. B)_nº Questões do Bloco B em que o respondente 
pensa nos subordinados, nº da questão. 

SUPERIOR (bl.  C)_nº Questões do Bloco C em que o respondente 
pensa no superior imediato, nº da questão. 

PARES (bl. D)_nº Questões do Bloco D em que o respondente 
pensa nos pares na empresa, nº da questão. 

Quadro 9 – Identificação das questões 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese 

 

A Tabela 24 apresenta, na segunda coluna, os coeficientes de correlação de 

cada questão com as escalas e, na terceira coluna, como ficaria o alfa de Cronbach 

caso a questão fosse excluída. 

 

Tabela 24 - Resultados da análise de consistência: total de entrevistados 
                                                                                                                                                     (continua) 

Item Correlação 
Alfa se o 
item for 
excluído 

Item Correlação 
Alfa se o 
item for 
excluído 

EMPRESA (bl. A)_04 0,253 0,767 EMPRESA (bl. A)_22 0,480 0,759 
EMPRESA (bl. A)_05 0,147 0,770 EMPRESA (bl. A)_23 0,029 0,773 
EMPRESA (bl. A)_06 0,332 0,764 EMPRESA (bl. A)_24 0,152 0,770 
EMPRESA (bl. A)_07 0,282 0,766 EMPRESA (bl. A)_25 0,105 0,771 
EMPRESA (bl. A)_08 0,330 0,764 EMPRESA (bl. A)_26 0,202 0,768 
EMPRESA (bl. A)_09 0,468 0,760 EMPRESA (bl. A)_27 0,050 0,773 
EMPRESA (bl. A)_10 0,348 0,765 EMPRESA (bl. A)_28 0,419 0,763 
EMPRESA (bl. A)_11 0,369 0,763 EMPRESA (bl. A)_29 0,354 0,764 

EMPRESA (bl. A)_12 0,456 0,762 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_01 0,128 0,770 

EMPRESA (bl. A)_13 0,503 0,759 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_02 0,338 0,765 

EMPRESA (bl. A)_14 0,449 0,762 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_03 0,383 0,765 

EMPRESA (bl. A)_15 -0,074 0,776 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_04 0,219 0,768 

EMPRESA (bl. A)_16 0,309 0,765 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_05 0,110 0,771 

EMPRESA (bl. A)_17 0,358 0,764 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_06 -0,150 0,777 

EMPRESA (bl. A)_18 0,239 0,768 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_07 -0,130 0,777 

EMPRESA (bl. A)_19 0,167 0,770 
SUBORDINADOS (bl. 
B)_08 0,107 0,771 

EMPRESA (bl. A)_20 -0,134 0,777 
SUBORDINADOS 
(bl.B)_09 0,049 0,772 

EMPRESA (bl. A)_21 0,207 0,768 
SUBORDINADOS 
(bl.B)_10 0,177 0,769 
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Tabela 24 - Resultados da análise de consistência: total de entrevistados 
                                                                                                                                                   (conclusão) 

Item Correlação 
Alfa se o 
item for 
excluído 

Item Correlação 
Alfa se o 
item for 
excluído 

SUPERIOR (bl. C)_01 0,335 0,765 PARES (bl. D)_05 0,014 0,773 
SUPERIOR (bl. C)_02 0,300 0,765 PARES (bl. D)_06 0,213 0,768 
SUPERIOR (bl. C)_03 0,097 0,771 PARES (bl. D)_07 0,110 0,771 
SUPERIOR (bl. C)_04 -0,008 0,774 PARES (bl. D)_08 0,093 0,771 
SUPERIOR (bl. C)_05 0,171 0,769 PARES (bl. D)_09 -0,017 0,775 
SUPERIOR (bl. C)_06 0,168 0,769 PARES (bl. D)_10 0,014 0,774 
SUPERIOR (bl. C)_07 0,235 0,767 PARES (bl. D)_11 0,083 0,772 
SUPERIOR (bl. C)_08 0,309 0,766 PARES (bl. D)_12 0,021 0,773 
SUPERIOR (bl. C)_09 0,145 0,770 PARES (bl. D)_13 0,014 0,773 
SUPERIOR (bl. C)_10 0,318 0,765 PARES (bl. D)_14 0,003 0,774 
SUPERIOR (bl. C)_11 -0,022 0,774 PARES (bl. D)_15 0,198 0,768 
SUPERIOR (bl. C)_12 0,265 0,767 PARES (bl. D)_16 0,277 0,766 
SUPERIOR (bl. C)_13 0,095 0,771 PARES (bl. D)_17 0,166 0,769 
SUPERIOR (bl. C)_14 -0,104 0,777 PARES (bl. D)_18 0,294 0,766 
SUPERIOR (bl. C)_15 0,103 0,771 PARES (bl. D)_19 0,506 0,760 
SUPERIOR (bl. C)_16 -0,007 0,774 PARES (bl. D)_20 0,111 0,771 
SUPERIOR (bl. C)_17 0,064 0,772 PARES (bl. D)_21 0,270 0,766 
PARES (bl. D)_01 0,475 0,761 PARES (bl. D)_22 0,113 0,771 
PARES (bl. D)_02 0,123 0,770 PARES (bl. D)_23 0,098 0,771 
PARES (bl. D)_03 0,158 0,771 PARES (bl. D)_24 0,163 0,769 
PARES (bl. D)_04 0,120 0,771       

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

O alfa de Cronbach foi de 0,771, o que demonstra que a confiabilidade da 

escala de ética e confiança é considerada alta. Existem alguns itens que, se 

retirados, aumentariam a confiabilidade. Os itens que apresentaram correlação baixa 

e correlação negativa deverão ser excluídos, e os resultados serão apresentados 

mais adiante na Tese. 

O coeficiente alfa de Cronbach também foi utilizado para avaliar a 

consistência interna das escalas separadamente, por blocos da pesquisa. 

A Tabela 25 apresenta os coeficientes alfa de Cronbach em relação às 

respostas das questões do Bloco A, em que os respondentes deveriam pensar na 

empresa em que atuam. 
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Tabela 25 – Resultados da análise de consistência: 
Total de entrevistados, respostas do Bloco A 

Item Correlação Alfa se o item for 
excluído 

EMPRESA (bl. A)_04 0,321 0,774 
EMPRESA (bl. A)_05 0,355 0,772 
EMPRESA (bl. A)_06 0,425 0,767 
EMPRESA (bl. A)_07 0,321 0,774 
EMPRESA (bl. A)_08 0,508 0,762 
EMPRESA (bl. A)_09 0,434 0,767 
EMPRESA (bl. A)_10 0,521 0,763 
EMPRESA (bl. A)_11 0,561 0,760 
EMPRESA (bl. A)_12 0,562 0,761 
EMPRESA (bl. A)_13 0,642 0,754 
EMPRESA (bl. A)_14 0,483 0,766 
EMPRESA (bl. A)_15 -0,202 0,800 
EMPRESA (bl. A)_16 0,421 0,767 
EMPRESA (bl. A)_17 0,396 0,769 
EMPRESA (bl. A)_18 0,309 0,775 
EMPRESA (bl. A)_19 0,275 0,777 
EMPRESA (bl. A)_20 0,019 0,788 
EMPRESA (bl. A)_21 0,119 0,784 
EMPRESA (bl. A)_22 0,562 0,759 
EMPRESA (bl. A)_23 -0,045 0,792 
EMPRESA (bl. A)_24 0,208 0,779 
EMPRESA (bl. A)_25 0,069 0,788 
EMPRESA (bl. A)_26 0,088 0,785 
EMPRESA (bl. A)_27 -0,069 0,793 
EMPRESA (bl. A)_28 0,474 0,766 
EMPRESA (bl. A)_29 0,375 0,770 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Nesse bloco, a confiabilidade da escala de ética e confiança, em relação à 

empresa em que os respondentes atuam, é considerada alta, com um alfa de 

Conbrach de 0,781. O acréscimo da confiabilidade é muito pequeno caso alguns 

itens sejam retirados. Optou-se por excluir as questões 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 24, 25 

e 26 devido à baixa correlação com o escore. As questões 15, 23 e 27, que 

apresentam correlação negativa, também serão excluídas, e os resultados serão 

apresentados mais adiante na Tese. 

A Tabela 26 apresenta o alfa de Conbrach utilizado para avaliar a 

consistência interna das escalas em relação às respostas das questões do Bloco B, 

em que os respondentes deveriam pensar nos subordinados ou em pessoas que 

estão em nível hierárquico inferior ao seu na empresa em que atuam. 
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Tabela 26 – Resultados da análise de consistência: 
Total de entrevistados, respostas do Bloco B 

Item Correlação Alfa se o item 
for excluído 

SUBORDINADOS (bl. B)_01 0,273 0,239 
SUBORDINADOS (bl. B)_02 0,387 0,173 
SUBORDINADOS (bl. B)_03 0,301 0,211 
SUBORDINADOS (bl. B)_04 0,118 0,306 
SUBORDINADOS (bl. B)_05 0,233 0,251 
SUBORDINADOS (bl. B)_06 -0,254 0,447 
SUBORDINADOS (bl. B)_07 -0,031 0,373 
SUBORDINADOS (bl. B)_08 -0,092 0,408 
SUBORDINADOS (bl.B)_09 0,138 0,297 
SUBORDINADOS (bl.B)_10 0,224 0,260 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Nesse bloco de questões, em relação aos subordinados, a confiabilidade da 

escala de ética e confiança é baixa, com um alfa de Conbrach de 0,328. As 

questões 6, 7 e 8, que apresentaram correlação negativa, serão excluídas, e mesmo 

quando excluídas, embora aumentem a confiabilidade da escala, esta ainda 

permanece baixa. Também serão excluídas as questões 1, 4, 5, 9 e 10, devido à 

baixa correlação com o escore. 

Na Tabela 27 será apresentado o alfa de Conbrach, utilizado para avaliar a 

consistência interna das escalas em relação às respostas das questões do Bloco C, 

em que os respondentes deveriam pensar nos seus superiores imediatos na 

empresa em que atuam, ou em pessoas que estão em um nível hierárquico superior 

ao deles. 

Tabela 27 - Resultados da análise de consistência: total de entrevistados,  

                     respostas do Bloco C    

Item Correlação 

Alfa se o 
item for 
excluído Item Correlação 

Alfa se o 
item for 
excluído 

SUPERIOR (bl. C)_01 0,274 0,349 SUPERIOR (bl. C)_10 0,351 0,328 
SUPERIOR (bl. C)_02 0,232 0,355 SUPERIOR (bl. C)_11 0,087 0,394 
SUPERIOR (bl. C)_03 0,062 0,401 SUPERIOR (bl. C)_12 0,211 0,364 
SUPERIOR (bl. C)_04 0,113 0,388 SUPERIOR (bl. C)_13 0,110 0,389 
SUPERIOR (bl. C)_05 0,017 0,412 SUPERIOR (bl. C)_14 -0,270 0,487 
SUPERIOR (bl. C)_06 0,008 0,419 SUPERIOR (bl. C)_15 0,142 0,380 
SUPERIOR (bl. C)_07 0,229 0,355 SUPERIOR (bl. C)_16 0,037 0,407 
SUPERIOR (bl. C)_08 0,336 0,331 SUPERIOR (bl. C)_17 0,072 0,400 
SUPERIOR (bl. C)_09 0,199 0,365       

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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Nesse caso, a confiabilidade da escala de ética e confiança, em relação ao 

superior imediato, é baixa, com um alfa de 0,400. O acréscimo da confiabilidade 

ainda a mantém baixa com a exclusão das questões 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 

16 e 17, de baixa correlação com o escore. A questão 14 será excluída porque 

apresenta correlação negativa. 

Em relação aos pares, a confiabilidade da escala de ética e confiança 

também é baixa, conforme a Tabela 28, com um alfa de Cronbach de 0,443. A 

retirada de algumas questões ainda mantém baixa a confiabilidade das escalas. 

Nota-se que no Bloco D aparece uma alta freqüência de questões que apresentam 

correlação negativa e devem ser excluídas: questões 5, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 23 e 24. 

As questões 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21, de baixa correlação, 

também serão excluídas. Assim, nesse bloco, serão mantidas as questões 1 e 19. 

 

Tabela 28 – Resultados da análise de consistência: 
Total de entrevistados, respostas do Bloco D 

Item Correlação Alfa se o item for 
excluído   

PARES (bl. D)_01 0,400 0,377   
PARES (bl. D)_02 0,140 0,432   
PARES (bl. D)_03 0,146 0,437   
PARES (bl. D)_04 0,194 0,415   
PARES (bl. D)_05 -0,019 0,459   
PARES (bl. D)_06 0,282 0,397   
PARES (bl. D)_07 0,129 0,431   
PARES (bl. D)_08 -0,065 0,466   
PARES (bl. D)_09 -0,040 0,468   
PARES (bl. D)_10 0,013 0,456   
PARES (bl. D)_11 -0,031 0,463   
PARES (bl. D)_12 -0,174 0,486   
PARES (bl. D)_13 -0,074 0,467   
PARES (bl. D)_14 0,203 0,415   
PARES (bl. D)_15 0,189 0,419   
PARES (bl. D)_16 0,317 0,392   
PARES (bl. D)_17 0,350 0,381   
PARES (bl. D)_18 0,305 0,396   
PARES (bl. D)_19 0,411 0,375   
PARES (bl. D)_20 0,174 0,423   
PARES (bl. D)_21 0,237 0,411   
PARES (bl. D)_22 -0,099 0,482   
PARES (bl. D)_23 -0,022 0,454   
PARES (bl. D)_24 -0,049 0,444   

Fonte: Pesquisa para esta Tese 
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4.3.1 Análise de consistência interna das questões válidas 

 

As correlações baixas e negativas ocorrem quando as respostas não estão 

apresentando confiabilidade na escala, porque os respondentes não mantiveram um 

padrão de respostas. Isso pode ocorrer por não terem entendido a questão ou não 

existir um padrão para o tema da questão. 

Ao se tratar de um assunto delicado, como ética e confiança nas relações 

existentes na empresa, alguns fatores podem influenciar as respostas. Por exemplo, 

o respondente, naquele dia, pode ter se deparado com algum problema em relação 

a um cliente da empresa, tendo sido obrigado a informar que não poderia atender 

seu pedido ou resolver seu problema. Seu superior, ao saber da ocorrência, pode tê-

lo repreendido, diante dos demais colegas, por não ter “enrolado” o cliente e 

conseguido um prazo maior para resolver o problema ou entregar o produto. Nesse 

momento, a pessoa pode estar pensando que o superior não tem ética e, por achar 

que corre o risco de perder o emprego, não está se sentindo confiante com relação à 

empresa, muito menos com relação ao seu superior, e talvez esteja chateada por 

não ter tido o apoio de seus pares. Se esta pessoa respondeu ao questionário nesse 

dia, provavelmente a situação pode ter influenciado negativamente as respostas das 

questões. 

Por outro lado, nesse mesmo exemplo, se essa pessoa, no dia seguinte, foi 

procurada por seu superior, que lhe disse que realmente sua atitude em relação ao 

cliente estava correta, que não poderia prometer algo que não poderia cumprir, 

colocando-se contra os princípios da empresa e, ainda, informando aos demais 

empregados que em ocorrências como aquela, deveriam seguir aquele 

comportamento. Seus pares procuram a pessoa para lhe dar os parabéns pela 

coragem de sua atitude. Se essa mesma pessoa respondesse ao mesmo 

questionário nessa outra situação, provavelmente as respostas poderiam ser 

totalmente diferentes das respostas do dia anterior. 

 A Tabela 28 mostra os resultados da análise de consistência interna para as 

21 questões finais, que devem ser mantidas por aumentar a confiabilidade da escala 

de ética e confiança. 
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Tabela 29 – Resultados da análise de consistência: total de entrevistados, 
                    excluindo as correlações baixas e negativas 

Item Correlação Alfa se o item for 
excluído   

EMPRESA (bl. A)_06 0,369 0,866   
EMPRESA (bl. A)_08 0,488 0,861   
EMPRESA (bl. A)_09 0,464 0,862   
EMPRESA (bl. A)_10 0,510 0,860   
EMPRESA (bl. A)_11 0,554 0,859   
EMPRESA (bl. A)_12 0,545 0,859   
EMPRESA (bl. A)_13 0,648 0,855   
EMPRESA (bl. A)_14 0,454 0,862   
EMPRESA (bl. A)_16 0,314 0,867   
EMPRESA (bl. A)_17 0,463 0,862   
EMPRESA (bl. A)_22 0,610 0,856   
EMPRESA (bl. A)_28 0,542 0,860   
EMPRESA (bl. A)_29 0,422 0,863   
SUBORDINADOS (bl. B)_02 0,318 0,867   
SUBORDINADOS (bl. B)_03 0,509 0,861   
SUPERIOR (bl. C)_01 0,457 0,862   
SUPERIOR (bl. C)_02 0,371 0,865   
SUPERIOR (bl. C)_08 0,322 0,867   
SUPERIOR (bl. C)_10 0,314 0,867   
PARES (bl. D)_01 0,439 0,863   
PARES (bl. D)_19 0,482 0,862   

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

A confiabilidade da escala de ética e confiança aumentou com a exclusão dos 

56 itens anteriormente mencionados e é consideravelmente alta, com um alfa de 

Conbrach de 0,868. Nenhum item, dos 21 restantes, se excluído, aumentaria a 

confiabilidade da escala.  

Nota-se que parece existir alguma dificuldade para os entrevistados 

responderem a questões relacionadas a ética e confiança quando solicitados a 

pensar em seus subordinados e pares. Com relação ao superior, parecem ter 

conseguido responder com mais facilidade. 

Com relação à empresa, as respostas foram mais consistentes. Talvez isto se 

deva ao fato de existir um padrão ético na empresa, por exemplo, um código de ética 

ou de conduta, fazendo com que os respondentes conseguissem ter a percepção de 

um padrão ético nela. Especialmente se observar, no bloco A, as questões 

relacionadas à empresa: as questões 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 e 28 tratam de 

questões sobre ética, enquanto as questões 14, 17 e 29 tratam de questões sobre 

confiança. 



 

 

145 

 

Nos demais blocos, que envolvem questões em que o respondente deveria 

pensar nos subordinados, no superior imediato e nos pares, as questões com índice 

de confiabilidade alto tratam exclusivamente de confiança; nenhuma delas trata de 

ética. Pode ser que, nesses níveis, a confiança se encontre mais presente e as 

questões de ética estejam estabelecidas em padrões determinados pela empresa. 

 

4.4 Análise descritiva dos índices 

 

Como o objetivo deste estudo é avaliar se na relação entre as pessoas, 

apoiada na ética e na confiança melhora o desempenho do empregado nas 

empresas, as questões foram divididas em dois grupos: as que envolviam respostas 

relacionadas à ética e respostas relacionadas à confiança, independente dos blocos 

(empresa, superiores, subordinados e pares). Nas questões que ofereceram 

consistência interna, as respostas seguiram um padrão, indicando os respondentes 

entenderam as questões. 

São dez as questões relacionadas à ética: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 e 28 

do Bloco A e onze as questões relacionadas à confiança: 14, 17 e 29 do Bloco A; 2 e 

3 do Bloco B; 1, 2, 8 e 10 do Bloco C; e 1 e 19 do Bloco D. 

Os resultados foram avaliados através de escores padronizados e divididos 

em três análises. A primeira análise, com os escores padronizados totais, 

considerando-se as 21 questões; a segunda análise, com os escores padronizados 

sobre ética, considerando-se as dez questões relacionadas à ética; e a terceira 

análise, com os escores padronizados sobre confiança, considerando-se as onze 

questões relacionadas à confiança. Essas análises são as somas padronizadas dos 

valores de todas as questões, das somas padronizadas referentes às questões 

sobre ética e das somas padronizadas referente às questões sobre confiança. Essa 

medida foi uma escolha do autor desta Tese, e nela as 21 questões apresentam o 

mesmo valor.  
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4.4.1 Cálculo dos escores 

 

Para analisar os resultados, inicialmente procurou-se reduzir a 

dimensionalidade das respostas para obter uma medida geral (PEREIRA, 1999). 

Assim, seja Xij o resultado da questão i do indivíduo j. Então, Xij = 1, 2,..., 5, i =1,...,q, 

j = 1,..., n, onde q é o número total de questões e n, o tamanho da amostra. 

 ∑
=

=
q

i
ijX

1
jEscore  

Para avaliar o quanto o escore representa em relação ao total, a medida foi 

padronizada, sendo expressa em termos percentuais (de 0% a 100%). Como Xij 

pode assumir valores de 1 a 5, tem-se q e 5*q, o menor e o maior valor, 

respectivamente, que o escore pode assumir. Dessa forma: 

Escore padrãoj =  100*
5 qq

qEscore j

−
−

 

  

Na amostra, tem-se: 

 
 
Tabela 30 – Valores máximos e mínimos dos escores 
Variáveis Nº de questões Máximo Mínimo 
ESCORE TOTAL 21 105 21 
ESCORE ÉTICA 10 50 10 
ESCORE CONFIANÇA 11 55 11 

Fonte: Elaborado pelo autor da Tese 

 

Tabela 31 – Valores máximos e mínimos dos escores padronizados 
Variáveis Nº de questões Máximo Mínimo 
ESCORE PADRÃO TOTAL 21 100% 0% 
ESCORE PADRÃO ÉTICA 10 100% 0% 
ESCORE PADRÃO CONFIANÇA 11 100% 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor da Tese 

 

O autor desta Tese considerou adequado o modelo de escore padrão a 

seguir, optando por um escore até 50% fraco, para dar maior rigor a uma 

classificação fraca. Assim, considerou-se: 
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1) 0% ≤ escore padrão < 50%: é fraca a afirmação da ética e da confiança nas 

relações entre as pessoas melhora o desempenho do empregado nas 

empresas.  

2) 50% ≤ escore padrão < 80%: é moderada a afirmação da existência da ética e 

da confiança nas relações entre as pessoas melhora o desempenho do 

empregado nas empresas.  

3) 80% ≤ escore padrão < 100%: é forte a afirmação da existência da ética e da 

confiança nas relações entre as pessoas melhora o desempenho do 

empregado nas empresas.  

Malhotra (2001) afirma que a geração de escore fornece um arcabouço para 

entender a precisão da predição. 

 

4.4.2 Estatísticas descritivas e resultados do esco re padrão 

  

 A tabela 32 demonstra os resultados dos escores padrão total, considerando 

as 21 questões sobre ética e confiança; os resultados dos escores padrão ética, 

considerando as 10 questões sobre ética; e os resultados dos escores padrão 

confiança, considerando as 11 questões sobre confiança; nas categorias propostas 

no questionário: ramo de atividade da empresa, número de empregados da 

empresa, sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião, natureza do trabalho, 

remuneração e tempo de trabalho na empresa. 

 

Tabela 32 - Média do escore das categorias    
    (continua) 

Categorias 
  

Escore total 
Escore 
ética 

Escore 
Confiança 

Ramo Indústria 58,0 53,9 61,7 

de Serviços 57,8 53,2 61,9 

atividade Comércio 58,2 54,1 62,6 

 Serviços Financeiros 63,6 63,6 63,7 
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Tabela 32 - Média do escore das categorias    
    (continua) 

Categorias 
  

Escore total 
Escore 
ética 

Escore 
Confiança 

  Menos de 50 56,4 49,8 62,4 

Número Entre 51 e 100 56,1 52,2 59,7 

de Entre 101 e 500 58,8 54,0 63,2 

empregados Entre 501 e 1000 61,0 58,5 63,2 

 Entre 1001 e 5000 58,9 55,1 63,4 

  Acima de 5000 61,5 60,7 62,2 

Sexo Masculino 57,7 57,7 60,8 

  Feminino 60,0 60,0 63,5 

  Entre 18 e 25 anos 59,8 56,6 62,8 

Idade Entre 26 e 35 anos 58,3 54,6 61,6 

 Maior que 35 anos 57,9 53,8 63,9 

  Solteiro 59,5 55,8 62,9 

Estado Casado 58,2 56,3 60,8 

civil Separado 50,7 41,4 59,1 

  Viúvo 50,0 42,5 56,8 

Nível Superior incompleto 59,6 55,4 63,3 

escolaridade Superior completo 58,8 55,7 61,9 

  Nenhuma Religião 56,0 55,0 56,8 

 Católico 59,2 55,8 62,5 

 Evangélico 59,0 55,4 62,2 

Religião Protestante 58,4 59,4 57,5 

 Cristão 60,8 56,4 64,9 

 Outros 52,8 40,8 63,6 

  Espírita 58,7 56,8 60,4 

  Presidente 67,9 67,1 68,6 

 Diretor 50,0 37,5 61,4 

 Gerente 55,1 50,2 61,4 

 Supervisor/Coordenador 61,2 56,7 65,2 

Natureza Analista 61,2 59,6 62,6 

do Auxiliar 58,3 54,4 61,9 

trabalho Promotor/Divulgador 71,1 69,4 72,7 

 Técnico 53,6 52,7 54,4 

 Assistente 56,7 49,1 63,6 

 Estagiário 58,7 55,2 62,0 

  Outros 55,8 53,2 58,1 

  Até R$2.000,00 58,8 55,0 62,3 

Remuneração De R$2.001,00 a R$3.000,00 60,8 59,6 61,9 

 De R$3.001,00 a R$5.000,00 57,7 51,6 66,7 

  De R$5.001,00 a R$10.000,00 57,1 56,9 57,4 
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Tabela 32 - Média do escore das categorias    
    (conclusão) 

Categorias 
  

Escore total 
Escore 
ética 

Escore 
Confiança 

     

  Menos de 1 ano 61,3 58,0 64,4 

Tempo Mais de 1 ano a 3 anos 59,2 56,3 61,8 

na Mais de 3 anos a 5 anos 56,7 52,9 60,1 

empresa Mais de 5 anos a 10 anos 59,3 54,3 63,8 

 Mais de 10 anos a 15 anos 56,6 51,8 60,9 

  Mais de 15 anos 57,6 59,2 61,2 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

 Verificando os resultados dos escores total, em que são analisadas as 21 

questões, os resultados estão entre 50 e 71,1%, indicando ser moderada a 

afirmação de que a existência de ética e de confiança nas relações entre as pessoas 

melhora o desempenho do empregado nas empresas, segundo os respondentes da 

pesquisa. 

 Quanto aos resultados dos escores padrão ética, em que são analisadas as 

10 questões sobre ética, os resultados estão entre 50,2 e 69,4%, indicando ser 

moderada a afirmação de que a existência de ética nas relações entre as pessoas 

melhora o desempenho do empregado nas empresas, segundo os respondentes da 

pesquisa. No caso dos respondentes separados e viúvos, aqueles que ocupam os 

cargos de diretor e assistente, as respostas indicam ser fraca a afirmação, porque 

seus escores são inferiores a 50,0%. Fato observado também nas respostas dos 

praticantes de outras religiões e empregados que atuam em empresas com menos 

de 50 empregados. 

 Nos escores padrão confiança, em que são analisadas as 11 questões sobre 

confiança, os resultados estão entre 54,4 e 72,7%, indicando ser moderada a 

afirmação de que a existência de confiança nas relações entre as pessoas melhora 

o desempenho do empregado nas empresas, segundo os respondentes da 

pesquisa. 

 De um modo geral, os escores indicam que os respondentes acreditam de 

forma moderada na afirmação de que a existência da ética e da confiança nas 
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relações entre as pessoas melhora o desempenho do empregado nas empresas, 

conforme os escores apresentados pelo autor desta Tese. 

 

4.5 Discussão 

 

O autor desta Tese elaborou os quadros 3 e 4 (p. 90), em que aparecem 

resumidos os principais apontamentos dos autores citados sobre os aspectos 

positivos e negativos que a ética e a confiança proporcionam para as organizações. 

Os quadros 10 e 11, apresentadas a seguir, mostram os resultados dos 

questionários aplicados, pelos quais foram medidas as afirmações dos autores 

estudados. Não foi possível verificar algumas afirmações, pois as questões da 

pesquisa que poderiam confirmá-las ou refutá-las resultaram em respostas com um 

alfa de Cronbach baixo ou negativo. Assim, foram analisadas as 21 questões que 

foram mantidas, pois aumentam a confiabilidade da escala de ética e confiança. 

Nenhum dos aspectos negativos de ética e confiança feitos pelos autores 

citados foi confirmado pela pesquisa, porque o alfa de Cronbach apresentou-se 

baixo ou negativo.  

Nos aspectos positivos de ética, as afirmações “estimula a dedicação do 

empregado”, “melhora a integridade” e “gera boa reputação” não foram confirmadas 

pela pesquisa, porque nas questões propostas para medi-las o alfa de Cronbach 

mostrou-se baixo ou negativo. 

Também não puderam ser confirmadas as afirmações “torna a tomada de 

decisão mais eficiente e eficaz” e “exerce influência positiva sobre os empregados”. 

Apesar de as questões que mediram essas afirmações terem apresentado respostas 

consistentes, o resultado da pesquisa não as confirmou. 

Duas questões da pesquisa que apresentaram respostas consistentes 

verificaram a afirmação “traz vantagens para a empresa, clientes e empregados”. 

Uma delas foi confirmada pela pesquisa, a outra, não. O autor da Tese decidiu não 

excluir essa afirmação.  
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As demais afirmações puderam ser medidas e confirmadas pela pesquisa, 

porque as questões propostas para medi-las apresentaram respostas consistentes, 

com índices de confiabilidade altos.  

No Quadro 10 são apresentados esses resultados. 

 

Quadro 10 – Ética: aspectos positivos. 

Afirmação 
Número da  

questão (bloco) 
Maior 
índice 

Classificação da 
escala Likert 

Traz vantagens para a empresa, clientes e 
empregados 

6 (bloco A) 41,9% Sempre 

 9 (bloco A) 25,4% Nunca 

Aumenta a eficiência nas operações 12 (bloco A) 36,3% Sempre 

Melhora a qualidade do produto 10 (bloco A) 38,5% Sempre 

Torna a tomada de decisão mais eficiente e eficaz 16 (bloco A) 30,7% Indiferente 

Exerce influência positiva sobre os empregados 13 (bloco A) 29,1% Indiferente 

Melhora o clima na organização 11 (bloco A) 34,1% Algumas vezes 

 28 (bloco A) 40,5% Algumas vezes 

Dá mais segurança. 22 (bloco A) 20,9% Sempre 

Corrige e melhora o comportamento do empregado 8 (bloco A) 28,2% Nunca 

Fonte: Pesquisa para esta Tese. 

 

Com relação aos aspectos positivos da confiança, as afirmações “diminui o 

controle”, “gera crença de boa conduta”, “transforma grupos em equipes” e “eleva a 

motivação” não foram confirmadas pela pesquisa, porque nas questões propostas 

para medir essas afirmações, o alfa de Cronbach mostrou-se baixo ou negativo. 

As demais afirmações puderam ser medidas e confirmadas pela pesquisa, 

pois as questões propostas apresentaram respostas consistentes, com índices de 

confiabilidade altos. 

No Quadro 11 são apresentados esses resultados. 
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Quadro 11 – Confiança: aspectos positivos. 

Afirmação 
Número da 

questão (bloco) 
Maior 
índice 

Classificação na 
escala Likert 

Possibilita o respeito mútuo 1 (bloco C) 47,5% Algumas vezes 

 2 (bloco C) 38,3% Algumas vezes 

 10 (bloco C) 35,5% Algumas vezes 

Gera boa reputação para clientes, empregados, 
fornecedores e investidores 1 (bloco D) 33,2% Algumas vezes 

Fortalece as relações 2 (bloco B) 39,4% Algumas vezes 

 3 (bloco B) 36,6% Algumas vezes 

 19 (bloco D) 34,9% Algumas vezes 

Melhora o processo de tomada de decisões 17 (bloco A) 30,7% Algumas vezes 

Une os empregados 29 (bloco A) 39,1% Algumas vezes 

Gera lealdade, cooperação 14 (bloco A) 41,1% Sempre 

 8 (bloco C) 36,9% Sempre 

Fonte: Pesquisa para esta Tese 

 

Assim, segundo os respondentes da pesquisa confirmam as afirmações do 

Quadro 12 a seguir, dos aspectos positivos da existência da ética e da confiança nas 

relações entre as pessoas nas organizações, segundo os autores citados. 

 

Aspectos positivos 
Ética Confiança 
Traz vantagens para a empresa, clientes 
e empregados 

Possibilita o respeito mútuo 

Aumenta a eficiência nas operações 
Gera boa reputação para clientes, 
empregados, fornecedores e 
investidores 

Melhora a qualidade do produto Fortalece as relações 

Melhora o clima na organização Melhora o processo de tomada de 
decisões 

Dá mais segurança. Une os empregados 
Corrige e melhora o comportamento do 
empregado 

Gera lealdade, cooperação 

Quadro 12 – Aspectos positivos: ética e confiança. 
Fonte: Elaborado pelo autor desta Tese a partir das citações dos autores e confirmadas pelos 
respondentes da pesquisa. 
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Esses resultados apresentados indicam que a ética e a confiança existentes 

nas relações entre as pessoas na organização podem trazer vantagens para as 

empresas. 

 A seguir, serão apresentadas as considerações finais desta Tese. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, será feito um resumo das principais conclusões a que este 

estudo chegou, ao mesmo tempo em que se verificará se foram alcançados os 

objetivos propostos. Também serão tecidos comentários acerca das limitações e 

possibilidades de melhoria do estudo e, finalmente, apresentadas sugestões para 

novos trabalhos na área. 

Um dos objetivos específicos desta Tese foi investigar os conceitos de ética 

universal, ética empresarial e ética nos negócios, confiança e confiança 

organizacional que fossem relevantes para a pesquisa. Esse objetivo foi alcançado 

por meio do levantamento bibliográfico realizado e da consulta a diversos autores, 

de diferentes épocas.  

O autor desta Tese acredita na afirmação de De George (1990), para quem 

ética pode ser estudada sob dois aspectos: ética geral, que analisa os princípios 

básicos da moralidade dos atos humanos expressos no dia-a-dia; e ética específica, 

que aplica os conceitos de ética geral para resolver problemas ou investigar a 

moralidade das ações humanas em áreas particulares, como a ética empresarial. 

Considera também que a ética é uma ciência normativa, fornecendo normas 

necessárias para o reto agir (ARRUDA; WHITACKER; RAMOS, 2001). Acredita, 

ainda, na afirmação de Aristóteles (384-322 a.C.) de que não se estuda ética para 

saber o que é a virtude, mas para aprender a tornar-se virtuoso e bom. 

O conceito e a aplicação da ética nas empresas parece apresentar duas 

vertentes. Quando é do interesse das empresas, para se protegerem de corrupção, 

segredos estratégicos, assédio sexual, manipulação de dados e informações 

sigilosas, desvio de matéria-prima ou produto acabado, desvio de dinheiro, propinas, 

são claramente estabelecidas regras e normas de conduta para os empregados. 

Quando seu interesse se volta para o atingimento de metas e altos resultados 

financeiros, as questões éticas das práticas em negócios, são relegadas a um 

segundo plano, e isto constitui um dilema para as empresas. De George (1990) fala 

da existência de um mito sobre a amoralidade nos negócios, ou seja, o indivíduo, na 

figura da pessoa que está negociando, não tem o objetivo de fazer o mal, mas, por 

perseguir o lucro, acaba agindo imoralmente. A criação e a manutenção de um 
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código de ética ou de conduta ajuda os empregados a entenderem os desejos da 

empresa relativamente a diversas decisões que precisam ser tomadas nas 

atividades diárias, porém isso parece não resolver o dilema da empresa, mas 

direciona o empregado, gerando uma cultura organizacional ética na organização. 

Com relação à confiança, vários autores escreveram sobre sua importância, 

especialmente pelo fato de reduzir as incertezas e dar continuidade aos 

relacionamentos. Proporciona também uma redução de perspectivas negativas, que 

poderiam aumentar o custo e diminuir a força de uma parceria (SAHAY, 2003; 

MORGAN e HUNT, 1994; ZUCKER, 1986; LUHMANN, 1979).  

Nas relações interpessoais, parece existir uma tendência à existência de 

confiança com um elemento cognitivo: as pessoas confiam por terem ‘boas razões’ 

para confiar no outro. Neste aspecto, a geração de confiança por um indivíduo, 

grupo ou organização passa por avaliações empíricas ou concretas do 

comportamento pregresso, avaliação de atributos e características de outra parte, 

relacionadas com as habilidades, a competência, a previsibilidade de 

comportamento, levando em conta ainda aspectos afetivos (COWLES, 1996; 

MORROW JR., HANSEN e PEARSON, 2004; PEARSON, 2004). 

Para Furuyama (1996) a existência de confiança em uma sociedade ou em 

parte dela capacita as pessoas a trabalharem juntas, em grupos ou organizações, 

com vistas a objetivos comuns, e essa capacidade é básica para melhorar o 

desempenho geral da empresa. 

Outro objetivo específico desta Tese foi investigar situações que envolvam 

comportamentos percebidos como ilegais, imorais ou antiéticos, gerando 

desconfiança.  Para isso, foram pesquisados alguns autores que teceram 

comentários, em suas publicações, sobre se a existência da ética e da confiança nas 

relações entre as pessoas melhora o comportamento do empregado nas empresas. 

Outro objetivo da Tese foi a realização de uma pesquisa de campo para 

verificar se a existência de ética e confiança nas relações interpessoais. Para 

atender isso, foi realizada uma pesquisa de campo, tendo como amostra de 

conveniência alunos de um curso superior de Administração, tendo sido obtidos 358 

questionários válidos. 
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A hipótese central da Tese de que a existência de ética e de confiança nas 

relações entre as pessoas promove uma melhora no desempenho do empregado 

nas organizações indica ser moderada, segundo o resultado da pesquisa. 

Isso pode ser observado quando se analisam as 21 questões que ofereceram 

consistência nas respostas. Os resultados foram avaliados por meio de escores 

padronizados nas categorias propostas pelo questionário: ramos de atividade da 

empresa, número de empregados da empresa, sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, religião, natureza do trabalho, remuneração e tempo do trabalho na 

empresa. Os escores de todas as categorias ficaram entre 50% e 72%, indicando 

que é moderada a afirmação de que a existência da ética e da confiança nas 

relações interpessoais melhora o desempenho do empregado nas empresas. 

Quando se analisam somente as 10 questões relacionadas à ética, os 

escores da maioria das categorias ficam entre 50% e 70%, indicando que é 

moderada a afirmação de que a existência da ética nas relações interpessoais 

melhora o desempenho do empregado nas empresas. Em algumas categorias, os 

escores foram ainda mais inferiores. Nestes casos, a afirmação é fraca. É o caso 

das empresas com menos de 50 empregados (escore de 49,79%), pessoas 

separadas (escore de 41,43%), pessoas viúvas (escore de 42,50%), pessoas 

praticantes de diversas religiões (escore de 40,83%), pessoas que ocupam o cargo 

de diretor da empresa (escore de 37,50%) e pessoas que ocupam o cargo de 

assistente na empresa (escore de 49,13%). 

Quando se analisam somente as 11 questões relacionadas à confiança, os 

escores de todas as categorias ficam entre 56% e 73%, indicando que é moderada a 

afirmação de que a existência da confiança nas relações interpessoais melhora o 

desempenho do empregado nas empresas. 

Assim, os respondentes da pesquisa acreditam de forma moderada de que a 

existência da ética e da confiança nas relações interpessoais melhora o 

desempenho do empregado nas empresas. 
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5.1 Limitações do estudo  

 

A principal limitação deste estudo diz respeito à natureza não probabilística da 

constituição da amostra, a qual torna impossível generalizar seus resultados para a 

população como um todo. 

A amostra utilizada nesta Tese foi composta por alunos de graduação de um 

curso de Administração. Peterson (2001) enfatiza a importância de replicar estudos 

baseados em amostras de estudantes com amostras escolhidas aleatoriamente 

antes de se fazer quaisquer generalizações. 

Vários estímulos foram utilizados para que as respostas do questionário 

fossem verdadeiras, contando com o apoio de professores da instituição de ensino, 

porém aspectos emocionais dos respondentes poderiam interferir nas respostas. 

Alguns respondentes poderiam estar passando por algum tipo de dificuldade com 

relação à empresa em que atuam, com seu superior ou seus pares, o que pode ser 

influenciado as respostas. Outros respondentes poderiam estar vivendo uma 

situação totalmente diferente, de harmonia na empresa, e podem ter se revelado 

parciais nas respostas, especialmente no que se refere ao tema confiança. 

 O entrevistado também pode ter respondido a algumas questões de ética 

entendendo que, se não respondesse de determinada forma, poderia ser 

considerado antiético, apesar de saber que as respostas seriam tratadas de modo 

unificado e sem identificação. Ou, ainda, pode ter respondido às questões 

apontando o que deveria ser uma atitude correta e ética, mas que, na realidade, não 

pratica. 

O questionário foi elaborado de forma experimental, apesar de ter sido 

apresentado a algumas pessoas com experiência profissional e acadêmica. O 

resultado estatístico final apresentou várias questões inconsistentes, apesar de não 

ter invalidado o trabalho realizado. 

O rigor estatístico também pode ter deixado de fora da análise um conjunto de 

informações significativas para estudos futuros. Por essa razão, optou-se por deixar 

as tabelas 20, 21, 22 e 23 no corpo do trabalho. 
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Outra limitação foi a dificuldade de comparação com outros estudos, devido 

ao número limitado de estudos dessa natureza no Brasil. 

Finalmente, muitas interpretações e a análise dos dados estão fortemente 

baseadas no conhecimento e na subjetividade do autor. 

 

 5.2 Contribuições do estudo  

 

A principal contribuição deste estudo talvez seja a busca de inovação, em 

vista da escassez de estudos semelhantes no Brasil para verificar se as pessoas 

acreditam que a existência de ética e confiança nas relações entre as pessoas 

melhora o comportamento do empregado nas organizações.  

Quanto às contribuições teóricas, embora o conceito de confiança tenha 

despertado grande interesse na comunidade acadêmica, os primeiros estudos 

empíricos são recentes e encontram poucos estudos sobre o assunto, 

especialmente quando se trata de confiança nas relações interpessoais. Portanto, 

esta Tese pôde trazer muitas contribuições, no nível teórico, para o debate sobre as 

relações de confiança nas empresas. 

No que tange ao conceito de ética, apesar de se verificar maior preocupação 

por parte das empresas no que se refere à ética, ainda há muito a ser feito. O 

resultado desta pesquisa mostra que as pessoas estão mais preocupadas com as 

questões de ética, mas ainda existem dúvidas, o que a inconsistência de algumas 

respostas do questionário indica. Esta Tese pôde trazer à tona novamente a 

discussão sobre a importância da existência da ética nas relações entre as pessoas 

na organização. 

Finalmente, no nível teórico, vale ressaltar que, embora existam alguns 

estudos sobre ética e confiança, este estudo procurou despertar o interesse da 

comunidade acadêmica em buscar o entendimento sobre as relações interpessoais 

existentes nas empresas e quando isso pode contribuir para sua perenidade. 

Esta Tese também traz algumas contribuições de caráter gerencial. Destaca-

se a demonstração da importância da ética e da confiança nas relações 



 

 

159 

 

interpessoais na empresa, que podem influenciar as decisões e os comportamentos 

de seus membros.  

Observou-se também que as respostas sobre ética estatisticamente 

consistentes estavam no bloco de questões que implicavam que os respondentes 

pensassem na empresa. Isto sugere que a empresa deve dar maior importância às 

questões éticas, já que as pessoas que nela desenvolvem suas atividades entendem 

que a empresa deve ter um posicionamento e cultura ética fortes. 

Nas questões sobre confiança, as respostas estatisticamente consistentes 

estavam nos blocos em que os respondentes deveriam pensar nos superiores, nos 

pares e nos subordinados. Isto sugere que a empresa deve buscar criar um clima de 

confiança nas relações entre os seus empregados, já que as pessoas entendem que 

a confiança é importante nas relações internas. 

 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

As sugestões para estudos futuros a seguir poderão permitir uma maior 

compreensão da ética e da confiança, de seus determinantes e suas conseqüências: 

a) Proceder a uma investigação contando com uma amostra ampla, a fim de 

comparar e generalizar os resultados obtidos para a realidade brasileira. 

b) Investigar os determinantes da confiança e da ética para outros focos, não 

somente sobre as relações internas, mas também sobre as relações 

externas. 

c) Investigar as conseqüências da ética e da confiança nos diversos ramos 

de atividade da empresa, identificando semelhanças e distinções nos 

relacionamentos. 

A ética e a confiança são uma preocupação cada vez mais relevante no Brasil 

e no mundo, e está conquistando destaque e equilibrando as relações entre as 

empresas. Esse movimento suscita cada vez mais a atenção dos pesquisadores, e 

espera-se que esta Tese venha a contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento e do interesse para a realização de mais pesquisas sobre esse campo 

do conhecimento. 
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APÊNDICE A: Questionário 

 

Indique exatamente seu grau de concordância com cada afirmativa, assinalando o 

número apropriado à direita. Não há respostas certas ou erradas sobre essas 

questões. Pedimos apenas que você responda com sinceridade.  

Todas as informações deste questionário serão mantidas no mais estrito sigilo pelo 

pesquisador, e seu uso só se fará de forma agregada. 

Para as questões, use um dos números abaixo para assinalar o grau de freqüência: 

1 Nunca 
2 Pouco 
3 Indiferente 
4 Algumas vezes 
5 Sempre 

 

Bloco A: 

Responda às questões pensando na empresa  que você trabalha: 

 

Somente às questões 1 e 2 abaixo, basta responder sim ou não : 

1 Você conhece o código de conduta de sua profissão? sim não 

2 Sua empresa tem código de ética ou código de conduta? sim não 

 

À questão 3 abaixo, a resposta é aberta. 

3 Onde o código de ética da sua empresa fica guardado?     

        

 

As demais questões utilize os números para assinalar o grau de freqüência, 

conforme a tabela acima.  
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 nu

nc
a 

   se
m

pr
e 

4 Com que freqüência você consulta o código de ética por mês? 1 2 3 4 5 

5 
Algum empregado foi punido por não seguir as regras e valores escritos no 
código de ética da empresa? 

1 2 3 4 5 

6 
O código de ética deve ser consultado antes de fechar um negócio com o 
consumidor? 

1 2 3 4 5 

7 
O código de ética deve ser consultado antes de fechar um negócio  com o 
fornecedor? 1 2 3 4 5 

8 
Existe algum mecanismo de comunicação sobre os comportamentos 
antiéticos na empresa? 

1 2 3 4 5 

9 Os clientes têm interesse em conhecer o padrão ético da empresa? 1 2 3 4 5 

10 O padrão ético da empresa garante um produto/serviço de qualidade? 1 2 3 4 5 

11 A empresa tem um elevado clima ético? 1 2 3 4 5 

12 O comportamento ético ajuda a empresa a auferir mais lucros? 1 2 3 4 5 

13 
O padrão ético existente na empresa é motivo de orgulho para os 
empregados? 

1 2 3 4 5 

14 
As relações de confiança existentes na empresa aumentam a dedicação do 
empregado? 

1 2 3 4 5 

15 
Os mecanismos de controles existentes na empresa significam falta de 
confiança no empregado? 1 2 3 4 5 

16 
A empresa pratica tomada de decisões descentralizadas porque possui 
uma cultura ética estabelecida? 

1 2 3 4 5 

17 
A empresa pratica tomada de decisões descentralizadas, pois tem 
confiança nos seus empregados? 

1 2 3 4 5 

18 É importante que a empresa invista em projetos ambientais? 1 2 3 4 5 

19 É importante que a empresa invista em projetos sociais? 1 2 3 4 5 

20 
É importante que a empresa faça doações para políticos que melhor 
representem seus interesses? 

1 2 3 4 5 

21 
Quando você observa padrões poucos éticos de algumas autoridades 
públicas, isso influencia seu comportamento ético na empresa? 

1 2 3 4 5 

22 O padrão ético de sua empresa lhe transmite segurança?      

23 Você utiliza a linha telefônica da empresa para uso pessoal? 1 2 3 4 5 

24 
Você utiliza a linha telefônica da empresa para uso pessoal, não se 
importando com o tempo de utilização? 

1 2 3 4 5 

25 
Você pega a caneta fornecida pela empresa para trabalhar e leva para sua 
casa, entendendo que isto não irá trazer prejuízo à empresa? 1 2 3 4 5 

26 Você se sente pressionado para cumprir tarefas? 1 2 3 4 5 
27 Você tem medo de ser demitido? 1 2 3 4 5 

28 O ambiente de trabalho da empresa é bom? 1 2 3 4 5 

29 Nessa empresa, você pode confiar nos colegas de trabalho? 1 2 3 4 5 
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Bloco B: 

Responda às questões pensando nas pessoas que são s eus subordinados , ou 

em pessoas que estão em um nível hierárquico inferi or ao seu, na empresa em 

que você trabalha: 

 

 
 nu

nc
a 

   se
m

pr
e 

1 Você fica satisfeito quando seu subordinado lhe passa uma informação 
exclusiva/confidencial? 

1 2 3 4 5 

2 Se o seu subordinado lhe fornece alguma informação importante, isso faz 
com que você acredite que ele está comprometido com sua liderança? 

1 2 3 4 5 

3 As relações de confiança que existem entre você e seus subordinados lhe 
dão mais segurança? 

1 2 3 4 5 

4 Uma pessoa pode mudar de comportamento quando lhe é esclarecido que 
seus atos são antiéticos? 

1 2 3 4 5 

5 Se o seu subordinado toma uma decisão que você acredita ser pouco ética, 
você perde a confiança nele? 

1 2 3 4 5 

6 É necessário construir mecanismos para controlar seus subordinados, para 
reduzir riscos? 

1 2 3 4 5 

7 Os mecanismos de controle diminuem a confiança dos funcionários em 
relação ao seu superior? 

1 2 3 4 5 

8 Seus subordinados o pressionam a tomar decisões? 1 2 3 4 5 

9 
Se o seu subordinado faz um comentário pouco ético, você passa a não 
confiar nele? 1 2 3 4 5 

10 Se você gosta de seu subordinado, você passa a confiar nele? 1 2 3 4 5 
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Bloco C: 

Responda as questões pensando na pessoa que é seu s uperior  imediato, ou 

em pessoas que estão em um nível hierárquico superi or ao seu na empresa 

que você trabalha: 

 

 
 nu

nc
a 

   se
m

pr
e 

1 Quando surge um problema, você confia na decisão do seu superior? 1 2 3 4 5 

2 
Você acata uma ordem do seu superior simplesmente pela confiança que 
tem nele? 

1 2 3 4 5 

3 
Você aceita realizar um trabalho que seu superior lhe solicitou mesmo que 
considere o trabalho antiético? 

1 2 3 4 5 

4 
Se o código de ética estabelece uma regra, você é capaz de transgredir 
essa regra pela confiança da garantia de não-punição que seu superior lhe 
deu? 

1 2 3 4 5 

5 
Se seu supervisor é obrigado a tomar uma decisão que você acredita ser 
pouco ética, você perde a confiança nele? 

1 2 3 4 5 

6 
Você comunicaria uma atitude antiética do seu superior, mesmo que tenha 
afinidade com ele? 

1 2 3 4 5 

7 
Você fica satisfeito quando seu superior lhe dá uma informação 
exclusiva/confidencial? 1 2 3 4 5 

8 
Se o seu superior lhe passa alguma informação importante, isso faz com 
que você se sinta mais comprometido? 

1 2 3 4 5 

9 
Se o superior do departamento passa todas as informações que recebe a 
todos os membros, isso une a equipe? 

1 2 3 4 5 

10 Se você gosta do seu superior, você passa a confiar nessa pessoa? 1 2 3 4 5 

11 
Se o seu superior lhe confidencia um deslize qualquer, você comenta com 
outras pessoas (de sua confiança) essa falha? 

1 2 3 4 5 

12 
Se seu superior confia em você, isso aumenta sua lealdade com relação a 
ele? 

1 2 3 4 5 

13 
Seu superior já o excluiu de alguma atividade que foi realizada pelo 
departamento? 

1 2 3 4 5 

14 Essa atitude abalou a confiança que você mantém nele? 1 2 3 4 5 
15 Você é pressionado pelo seu superior para cumprir suas tarefas? 1 2 3 4 5 
16 São necessários controles para reduzir riscos? 1 2 3 4 5 
17 Você tem medo de ser demitido pelo seu superior? 1 2 3 4 5 
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Bloco D: 

Responda as questões pensando nas pessoas que são s eus pares  na 

empresa, ou em pessoas que estão no mesmo nível hie rárquico que o seu: 

  nu
n

ca
 

   se
m

pr
e 

1 
As relações de confiança que existem no seu departamento lhe transmitem 
mais segurança? 

1 2 3 4 5 

2 É motivador trabalhar com pessoas em quem você confia? 1 2 3 4 5 

3 
É bom trabalhar com pessoas honestas, íntegras, com fortes valores 
éticos? 

1 2 3 4 5 

4 

Se você tem acesso a uma informação importante, que trará um grande 
benefício a quem a conhecer, você compartilha com as pessoas de sua 
confiança, mesmo sabendo que o benefício reduz a cada nova pessoa que 
sabe essa informação? 

1 2 3 4 5 

5 
É arriscado contar informações para pessoas de suas relações nas quais 
você confia? 1 2 3 4 5 

6 
Você compartilha todas as informações com as pessoas de sua confiança 
na empresa? 1 2 3 4 5 

7 
Você usa de sua intuição para confidenciar alguma informação da 
empresa, mesmo que conheça a pessoa há pouco tempo? 1 2 3 4 5 

8 Você já foi excluído de sua equipe de trabalho? 1 2 3 4 5 

9 Isso diminui sua confiança neles?      

10 
Você já discutiu seriamente com outro colega de trabalho para defender 
sua opinião? 

1 2 3 4 5 

11 Quanto isso afetou sua confiança em relação a esse colega? 1 2 3 4 5 

12 
Você conta aos parceiros em quem confia uma conversa que ouviu por 
acaso? 

1 2 3 4 5 

13 
Se alguém desabafa com você sobre um problema, você comenta com os 
colegas de sua confiança? 

1 2 3 4 5 

14 
Quando está passando por algum problema, você conta para as pessoas 
de sua confiança na empresa? 

1 2 3 4 5 

15 Você confia em outra pessoa pela boa impressão que ela lhe passa? 1 2 3 4 5 

16 
Você confia em outra pessoa, após algum tempo de convivência na 
empresa, se percebe que ela é correta e de bom caráter? 

1 2 3 4 5 

17 
Você confia nas pessoas porque não tem nada a esconder, é uma pessoa 
transparente? 

1 2 3 4 5 

18 Se você gosta de alguém na empresa, você passa a confiar nessa pessoa? 1 2 3 4 5 

19 Nessa empresa, dá para confiar nos colegas? 1 2 3 4 5 

20 
Quando alguém é punido por não ter um comportamento esperado pela 
empresa, você concorda com a punição? 

1 2 3 4 5 

21 
Se uma injustiça é praticada e não o afeta diretamente em nada, você se 
expõe para tentar corrigir tal injustiça? 

1 2 3 4 5 

22 
Você passa e-mails proibidos pela empresa (como correntes, piadas etc.) 
para os colegas da empresa em quem confia? 

1 2 3 4 5 

23 

Quando um colega em quem você confia lhe diz que usa os recursos da 
empresa para benefício próprio (por exemplo: acrescentar valores de 
gastos pessoais no acerto de contas de uma viagem paga pela empresa; 
solicitar reembolso para a empresa de almoço com amigos pessoais etc.), 
você também passa a praticar esses atos, mesmo que seja contra os 
princípios éticos estabelecidos no código de ética? 

1 2 3 4 5 

24 Os profissionais éticos são mais produtivos? 1 2 3 4 5 
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Sugestões, comentários ou assuntos não abordados nesta pesquisa: 

 

 

 

Bloco E: 

Informações da empresa: 

Informações da empresa  
1 Origem do capital majoritário 
a Nacional 
b América Latina 
c Ásia 
d América do Norte 
e Europa 
  
2 Capital aberto? 
a Sim 
b Não 
  
3 Ramo de atividade 
a Indústria 
b Serviços 
c Comércio 
d Agropecuária 
e Mineração 
f Serviços financeiros 
g Outros _________________________ 
  
4 Número de empregados 
a Menos de 50 
b Entre 51 e 100 
c Entre 101 e 500 
d Entre 501 e 1000 
e Entre 1001 e 5000 
f Acima de 5000 
  
5 Localização 
a Grande São Paulo 
b Interior de São Paulo 
c Outros estados 
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Informações do entrevistado: 

Informações do entrevistado  
1 Sexo 
a Masculino 
b Feminino 
  
2 Idade 
a Entre 18 e 25 anos 
b Entre 26 e 35 anos 
c Entre 36 e 45 anos 
d Entre 46 e 60 anos 
e Acima de 61 anos 
  
3 Estado civil 
a Solteiro 
b Casado 
c Separado 
d Viúvo 
e Outros _________________________ 
  
4 Nível de escolaridade 
a Ensino fundamental incompleto 
b Ensino fundamental completo 
c Ensino médio incompleto 
d Ensino médio completo 
e Superior incompleto 
f Superior completo 
g Pós-graduação 
  
5 Tipo do emprego 
a Empregado 
b Proprietário 
c Acionista 
d Contratado 
e Outros _________________________ 
  
6 Religião, qual 
a _______________________________ 
  
7 Praticante? 
a sim 
b não 
  
8 Natureza do trabalho 
a Presidente 
b Diretor 
c Gerente 
d Supervisor 
e Analista 
f Auxiliar 
e Outros _________________________ 
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9 Remuneração 
a Até R$ 2.000,00 
b De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 
c De R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 
d De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 
e Acima de R$ 10.000,00 
  
10 Tempo de trabalho na empresa 
a Menos de 1 ano 
b Mais de 1 ano a 3 anos 
c Mais de 3 anos a 5 anos 
d Mais de 5 anos a 10 anos 
e Mais de 10 anos a 15 anos 
f Mais de 15 anos 

 

 

 


