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RESUMO 

 

Esta tese aborda alguns dos comportamentos manifestados pelos empregados industriais 

pertencentes à região do Médio Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, que podem ser 

caracterizados como desvios de conduta dentro da organização, por estarem em desacordo 

com os códigos internos, implícitos ou explícitos, e que resultam em perdas de resultado para 

a empresa. A pesquisa tem a finalidade de identificar seus fatores determinantes e 

significativos. É um estudo exploratório que se vale das técnicas do questionário, aplicado a 

uma amostra de conveniência de 1450 trabalhadores, e da entrevista. O modelo estatístico 

utilizado para determinação da incidência de desvio de conduta, submetido à validação, foi 

considerado útil para a previsão do desvio. Dentre os resultados obtidos, destacam-se a 

identificação da incidência do desvio de conduta, com um percentual de 63,9% de ocorrência 

relativa ao total dos 936 participantes que retornaram questionários válidos; a identificação 

dos fatores determinantes – o fator clima ético e organizacional, o fator subjetivo e o fator 

econômico –; e a proposta de um ciclo para representar a dinâmica que rege o desvio de 

conduta e seus determinantes, que contêm as seguintes etapas: os fatores determinantes, a 

ocorrência do desvio de conduta, as perdas para empresa-empregado, a realimentação do 

processo. O perfil dos participantes mostra-se relacionado à questão do desvio de conduta, no 

que se refere ao grau de instrução e à área em que trabalha. Dos resultados obtidos com a 

análise das entrevistas, depreende-se que é comum que empregados das empresas 

consideradas nesta pesquisa estejam envolvidos em atividades extras, geralmente relacionadas 

com a complementação do orçamento. Há uma desconexão entre empregado e empresa, o que 

sugere falhas na comunicação e inadequação de normas e códigos de conduta; existe uma 

cultura do desvio de conduta. Considerou-se que: (1) é possível utilizar o ciclo para a 

identificação/previsão do desvio da conduta, desde que este comportamento seja considerado 

conflitante com os interesses da empresa; (2) a cultura organizacional deve ser acionada para 

o desenvolvimento de comportamentos éticos dos empregados e conseqüente vantagem 

competitiva da empresa; (3) é necessário criar um processo de planejamento que contemple 

todos os atores sociais envolvidos, com base em princípios éticos aplicados à formação de 

códigos de conduta, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento dos valores de caráter.  

 

Palavras-chave: Ética organizacional, Gestão de pessoas, Desvio de conduta, Má conduta 

organizacional, Fatores determinantes do desvio de conduta. 
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ABSTRACT 

 

This work approaches some of the behaviors revealed by the industrial employees from the 

region of the medium Vale do Paraíba, State of São Paulo, which can be characterized as 

behavior deviation inside the organization, because they are in disagreement with the internal 

codes – implicit or explicit ones – and that result in losses for the organization. The research 

aims at identifying its decisive and significant factors. This is an exploratory study which uses 

the questionnaire technique, applied to a sample of 1.450 employees, and the interview as 

well. The statistic pattern utilized to determine the behavior deviation incidence, submitted to 

the evaluation, has been considered useful for the deviation foresight. Among the results are 

the identification of the behavior deviation incidence, with 63% of occurrence related to the 

amount of the 936 participators that returned valid questionnaires; the identification of the 

decisive factors – the organizational and ethical environment, the subjective and the economic 

factors –; and the proposal of a cycle that represents the dynamics that guides the behavior 

deviation and its determiners that encloses the following steps: the decisive factor, the 

occurrence of the behavior deviation, the losses for organization-employee, the feedback of 

the process. The participators profile is related to the behavior deviation issue, according to 

their instruction level and their work area. The results obtained with the interviews have 

pointed that employees of the enterprises considered in this research are involved in extra 

activities, usually to complement their wages. There is a disconnection between employee and 

employer, what can suggest communication failures and inadequacy of behaviors codes and 

rules; there is a culture of the behavior deviation. The research has pointed that: (1) it is 

possible to use that cycle to identify and predict the behavior deviation, since this behavior is 

considered conflicting with the enterprise interests; (2) the organizational culture may be 

incorporated in order to develop the ethical behaviors of the employees and consequent 

competitive advantages for the organization; (3) it is necessary to create a planning process 

that regards all the involved social actors, having as basis the ethical principles applied to the 

behaviors codes formation, in order to encourage the development of the character values. 

 

 

Key-words: Organizational ethics, Personnel Management, Behavior deviation, 

Organizational misbehavior, Decisive factors of the behavior deviation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Motivação e ética são questões da maior importância para o sucesso das organizações. 

O medo, a falta de reconhecimento e um clima de desunião entre os membros de uma empresa 

são, com freqüência, fatores que levam a deslizes morais e profissionais. Nem códigos de 

conduta, nem políticas, têm tanta influência sobre as pessoas quanto a cultura ética e o 

exemplo de integridade. 

 A primeira metade do século XX se caracterizou, de certa forma, por um período em 

que predominou a abordagem mecanicista. A máquina, como foco de atenções, parecia se 

sobrepor ao ser humano. Na segunda metade do século XX, o empregado passou a ser 

valorizado enquanto pessoa. Isso fortaleceu a abordagem psico-sociológica. Os direitos e os 

deveres de todos os públicos que afetam as empresas, ou são por ela afetados, foram se 

delineando com mais clareza, de modo que a ética dialógica se mostrou mais comum 

(FONTRODONA; GUILLÉN; SEDANO, 1998). Os bens, as normas e as virtudes surgiram 

como focos preponderantes de administração de negócios, especialmente no que tange à 

gestão de pessoas. 

 As décadas de 1950 e de 1960 ressaltaram as oportunidades de sucesso, o 

reconhecimento pelo trabalho bem feito e o desempenho profissional como as principais 

fontes de motivação (NAVRAN, 1995). Muitas organizações parecem ainda seguir este 

modelo. Seja por medo, seja por entusiasmo, cada empregado procura sua própria motivação 

para o trabalho que desenvolve. O supervisor, chefe ou gerente, aquele que fala em nome da 

empresa, não é o agente mais importante para a motivação. 

 Navran (1995) descreve a motivação como o grau com que o empregado deseja 

realizar o trabalho que tem em mãos. O moral se refere ao sentimento do empregado em 

relação à empresa e ao trabalho. Para o autor, os dois conceitos não são coincidentes ou 

interdependentes. É possível existir baixo moral num grupo altamente motivado, e vice-versa. 

O reconhecimento de um trabalho bem feito constitui forte motivação. A recompensa deve ser 

sincera, merecida, de valor proporcional e oferecida com dignidade. Dentre outros, estes 

aspectos são cruciais para a criação e manutenção de um clima de confiança na organização e 

condição essencial para o bom relacionamento do empregado com a empresa. 

 A ética trata da distinção entre o que é certo e errado. Está relacionada a natureza e 

princípios da moralidade, inclusive julgamentos morais, padrões, e regras de conduta 

(TAYLOR, 1975). O clima ético de uma organização pode ser definido como um conjunto 

compartilhado de normas, valores e práticas de membros organizacionais com respeito ao que 

é considerado comportamento apropriado no ambiente de trabalho (AGARWAL, 1999). 
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Conflitos éticos acontecem quando "um indivíduo percebe que seus deveres e 

responsabilidades para um grupo são incompatíveis com suas responsabilidades para algum 

outro grupo, inclusive o seu próprio." (HUNT, 1984, p. 310, tradução nossa). Os conflitos 

podem se apresentar sob duas formas: conflito interno ao indivíduo, que resulta de sua 

hierarquia de valores, e conflito entre valores individuais e valores organizacionais 

(LIEDTKA, 1989). 

 Farah (2004) enfatiza que está se tornando geral a compreensão de que as pessoas 

buscam no trabalho mais do que uma recompensa monetária. Elas põem sua inteligência, 

talentos e aptidões para produzir bens e serviços que refletem seus objetivos e interesses. 

Cabe às empresas o esforço de compatibilizar seus interesses com os de seus funcionários. A 

base ética desse relacionamento pode definir o sucesso do negócio da organização. O cerne da 

questão é a integração entre as expectativas dos dois pólos da relação. O empregado parece 

perceber que os interesses da empresa sempre acabam por prevalecer sobre os seus próprios, o 

que lhe atribui o direito a ser desleal. A organização, por sua vez, tem expectativas em relação 

a seus integrantes e exige de seus representantes (diretores e gerentes), o cumprimento dos 

objetivos e metas definidos. 

 Não se pode ignorar a difusão do comportamento moralmente questionável nas 

organizações de hoje. Robinson e Greenberg (1998) expõem uma estatística preocupante no 

ambiente das empresas. Estes autores relatam que 75% dos empregados já furtaram de seus 

empregadores pelo menos uma vez, entre um terço e três quartos de todos os empregados já se 

envolveram em algum tipo de delito, vandalismo ou sabotagem em seus locais de trabalho, 

mais de 40% das mulheres já foram assediadas sexualmente no trabalho, quase 25% dos 

empregados admitem terem conhecimento do uso de drogas ilícitas por parte de seus colegas 

de trabalho e cerca de 7% dos empregados já foram ameaçados de violência física enquanto 

trabalhavam. 

Os impactos financeiros decorrentes destes comportamentos são enormes. Robinson e 

Greenberg estimam que os custos anuais para as organizações atinjam mais de quatro bilhões 

de dólares em decorrência da violência no trabalho; cerca de duzentos bilhões de dólares 

devidos ao furto dos empregados; e mais de quatrocentos bilhões de dólares por vários tipos 

de comportamento fraudulento. Estes dados referem-se a pesquisas realizadas em empresas 

norte-americanas.  

A presente Tese pode ganhar importância na medida em que propõe uma 

determinação dos fatores que influenciam a ocorrência de desvio de conduta entre 

empregados de organizações. 
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 O trabalho oferece uma análise da problemática dos desvios de conduta dentro da 

organização, a partir da conscientização da ocorrência dos desvios, da identificação dos 

fatores que contribuem para que eles surjam e quais os fatores mais significativos. Propõe 

medidas para diminuir a ocorrência desses desvios, de forma a minimizar as perdas 

resultantes. Estuda o relacionamento do empregado com a empresa no tocante a conflitos de 

interesses que podem ocorrer. Investiga, dentro do universo de relacionamento empregado-

empresa, alguns dos comportamentos que podem ser caracterizados como desvios de conduta 

do empregado, enquanto em desacordo com os códigos internos, implícitos ou explícitos, e 

que resultam em perdas de resultado para a empresa. 

Esta Tese está organizada em seis capítulos e um apêndice. O Capítulo 1 introduz a 

importância e os objetivos geral e específicos do trabalho. O Capítulo 2 exibe a revisão da 

literatura, a qual fornece embasamento teórico ao desenvolvimento da Tese. O Capítulo 3 

apresenta o problema central, e detalha o objeto de estudo e a formulação da diretriz de 

trabalho. O Capítulo 4 apresenta a pesquisa de campo e a metodologia a ser seguida. O 

Capítulo 5 apresenta a análise dos dados e a discussão dos mesmos. O Capítulo 6 apresenta as 

considerações finais da Tese. No Apêndice encontra-se o questionário utilizado na coleta de 

dados para a pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

No final do século XIX, tomou forma, principalmente nos países europeus, uma 

proposta de sistematização de um novo corpo de conhecimentos científicos que se dedicou ao 

estudo das questões morais (DURKHEIM, 2003). Pertencente inicialmente ao âmbito da 

sociologia, a ética assumiu, a partir desse momento, a posição de ciência. A ética, de acordo 

com esta linha de pensamento, é a ciência, ou disciplina do conhecimento, que estuda e 

sistematiza as questões morais, procura entender a sua natureza e fundamento, e questiona os 

seus juízos e aplicações. Para Durkheim, o objeto da ética, acima de tudo, são os princípios 

gerais dos quais os fatos morais são apenas aplicações particulares. 

Vargas (2005) considera a ética de um individuo, grupo, organização ou comunidade, 

a manifestação visível, por meio de comportamentos, hábitos, práticas e costumes, de um 

conjunto de princípios, normas, pressupostos e valores que regem a sua relação com o mundo. 

Para Weber (1996), a ética protestante formou um meio fertilizador do capitalismo no 

mundo ocidental. A atividade do poder econômico, promovida pela existência de uma 

determinada moral, procura efetivar a conversão de outras comunidades a essa mesma moral, 

para expandir a sua influência. Como essa tentativa de conversão é exercida de maneira não 

religiosa pelos grandes grupos econômicos e políticos mundiais, surge de fato, e não de 

conceito, a separação entre religião e moral. Ao procurar introduzir em outras comunidades 

comportamentos que apóiem o capitalismo e que não são previstos pelas morais locais, o 

poder econômico altera progressivamente os critérios de julgamento do certo e do errado.  

De acordo com Vargas (1991), grande parte dos problemas de relacionamento entre 

comunidades com valores diferentes surge porque não se consegue ver os outros como eles 

são, mas sim como as diferenças entre os indivíduos que as representam. Sempre que se reduz 

a complexidade do comportamento de um grupo humano a um conjunto limitado de 

características fixas, produz-se um estereótipo. 

A informação que o estereótipo contém, permite reconhecer e caracterizar as pessoas 

do grupo estereotipado, e também indica como se deve comportar com elas (Crocker, 1984). 

Tanto para Weber (1996) quanto para Crocker (1984), é a partir do estereótipo que se 

restringem as expectativas acerca do comportamento do grupo de pessoas, e diminui a 

quantidade de informação que se processa. Para Hamilton, Sherman, Ruvolo (1990) e 

Rothbart (1985), o impacto dos estereótipos no relacionamento social é o principal problema 

que se deve considerar devido à importância da ética empresarial. Ao se encaixarem 

indivíduos e grupos em categorias reducionistas de comportamento, os estereótipos 
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justificam, para quem os usa, a manutenção de situações de desigualdade e desrespeito pela 

diversidade. 

Para Vargas (2005), as atitudes são influenciadas pelos valores que orientam o 

comportamento do indivíduo que as tem, mas a influência dos valores não é totalitária. Eles 

nem sempre obrigam o indivíduo a adotar uma ou outra atitude, ou a ativar um roteiro 

comportamental. Há múltiplos fatores causais em concorrência no comportamento humano. 

Por isso ele se situa tantas vezes na área de tolerância individual e, algumas vezes, fora dela. 

Situações ocorrem em que o indivíduo sabe que um dado comportamento não é coerente com 

seus valores, mas continua a manifestá-lo. Os membros de uma organização, desde seus 

fundadores até os mais novos integrantes, contribuem para a formação do conjunto de valores 

que a caracterizam, e tais valores passam, por sua vez, a influenciar o comportamento de seus 

membros. Essa relação dinâmica, em que os membros influenciam os valores da organização 

e estes afetam o comportamento de seus membros, fornece uma visão da cultura da 

organização. Cada indivíduo integrado numa organização contém, em si, a representação 

global da cultura dessa organização. Assim, desenvolver uma cultura com valores éticos, 

torna-se um grande desafio.  

 

2.1 Ética e Moral 

Numa primeira abordagem da questão de se saber o que é ética, quais as diferenças e 

como se relacionam ética e moral, é importante considerarem-se as etimologias dos termos 

“ética” e “moral”. O termo grego ethiké apresenta uma dupla etimologia, já notada por 

Aristóteles, o qual o relaciona com éthos, escrito com a vogal longa eta (η), que tem o sentido 

de caráter, e com êthos, escrito com a vogal breve epsilon (ε), que tem o sentido de hábito ou 

costume. A partir destes dois conceitos é possível inferir o duplo sentido que a ética apresenta 

(SANTOS, 2005). 

Aristóteles começa a Ética a Nicômaco definindo que o objeto de um ato ético é o 

bem, quando escreve: Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como 

toda ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito que o bem - 

qualidade atribuída a ações e obras humanas que lhes confere um caráter moral - é aquilo a 

que todas as coisas tendem. Aristóteles (1979) situou a ética como atividade do ser, em um 

plano determinado, intermediário entre a atividade prática, destinada à produção de objetos, 

bens, ou até da arte, e a atividade teórica, conforme sua definição, o campo do estudo da 

física, das matemáticas e da metafísica. 
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Por um lado, enquanto ciência dos costumes, ela apresenta uma vertente que se pode 

chamar social, a qual institucionaliza um determinado tipo de costumes, cujas normas são 

interiorizadas por socialização, e coletivamente aceitas numa dada sociedade. Por esta razão, 

Kant (1906) chama à ética “metafísica dos costumes” (Metaphysik der Sitten). O conceito de 

“metafísica” significa, aqui, que os costumes humanos não são algo com origem na natureza 

(physis). 

Por outro lado, a ética apresenta outra vertente, psicológica, que se relaciona com a 

consciência moral de cada indivíduo, ou seja, o modo como o indivíduo responde à 

normatividade social, modo esse que se amolda e se sedimenta sob a forma, relativamente 

estável, de um caráter (KOHLBERG, 1996). Desta forma, o éthos constitui uma atitude ética 

de base, que antecede os efeitos da normatividade social (êthos). 

Este duplo objeto da ética, os “costumes” e o “caráter”, continua presente na 

investigação ética atual. Por um lado, encontram-se as investigações que se ocupam, 

sobretudo, da ética social, isto é, das relações dos indivíduos na sociedade vistas do ponto de 

vista ético. Por outro, as investigações que contribuem para as teorias psicológicas da ética, 

ou seja, relativas à aquisição e desenvolvimento da consciência ética no indivíduo. 

O termo mos, moris, originário do latim, que significa costumes ou costume, e que deu 

origem ao termo moral, foi usado para traduzir os termos gregos éthos e êthos (ethiké), 

relativos à ética. Na linguagem corrente, os termos ética e moral são muitas vezes utilizados 

de maneira indistinta, praticamente como sinônimos. No discurso ético, entretanto, estes 

termos adquirem significados mais precisos. O termo “ética”, no sentido êthos, é muitas vezes 

utilizado para designar a disciplina ou a ciência que tematiza as normas morais. “Moral” é 

utilizado para designar as regras e normas morais que um grupo humano se dá 

espontaneamente a si próprio, sejam elas objeto de teorização ou não. 

A ética é qualificada como uma troca de visões, ou análises, a respeito dos sistemas de 

crença individual entre os cidadãos de qualquer cultura. Para Grace e Cohen (1998) as raízes 

do termo “ética” emanam da palavra “ethikos”, do grego antigo, que significa “a autoridade 

do costume e tradição”, e argumentavam, eloqüentemente, que se pode aceitar “ética” e 

“moral” como sinônimos. Outros autores clássicos da área (DE GEORGE, 1999; SOLOMON, 

1994; VELASQUEZ, 1998) tentam criar definições próprias para a ética. Estas definições 

estão centradas em conceitos de valores e morais, bom senso, ou uma busca pela compreensão 

de uma diversidade de emoções e interações humanas. Pode-se perceber que não é simples 

chegar-se a uma definição universalmente aceita de ética, como também existem diversas 

visões filosóficas a respeito dos elementos que constituem a ética. Várias escolas de 
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pensamento encaram a ética a partir de pontos de vista divergentes. Cada uma contribui, ao 

seu próprio modo, para possíveis compreensões das muitas nuances da ética. 

Pode-se então dizer que a ética analisa as escolhas que os agentes fazem em situações 

concretas, ao verificar as opções de conformidade aos padrões sociais estabelecidos.  

Faria e Meneghetti (2001) ressaltam que, no grupo, as relações entre os sujeitos devem 

ser pautadas por normas e regras coletivamente construídas. Porém, isso não significa que os 

sujeitos não sejam capazes de estabelecer valores por si próprios e de respeitá-los. Srour 

(1998) alerta para o fato de que a ética desenvolveu uma nova concepção, denominada pelo 

autor como ética científica, que constata o relativismo cultural e o adota como pressuposto, e 

aborda as normas que as coletividades consideram válidas, sem prejulgá-las ou sequer julgá-

las. Por essa definição, a ética estaria a serviço de uma moral particular, a de cada 

organização, por exigir uma adesão ideológica, que se transforma em coação interna aos 

agentes. A moral, neste caso, nada mais seria do que um discurso de justificação.  

 A relação entre ética e moral se coloca de forma a tentar compreender as razões pelas 

quais uma pessoa, ou um grupo, venha a agir ou não de determinada maneira, dadas as 

alternativas possíveis (FARIA; MENEGHETTI, 2001). Como em um mecanismo de 

influências recíprocas, a moral constitui-se, então, na matéria de reflexão da ética 

(VÁZQUEZ, 2002). 

Para fins desta Tese considera-se a ética como ações do comportamento humano 

pautadas na consciência moral. Não se trata de um elemento extrínseco que se incorpora ao 

comportamento humano, mas sim uma conduta deliberada, com base na razão. Quando o 

homem determina-se a si mesmo, guiado por seu espírito interior, a agir bem, está atualizando 

seu éthos. Assim, a ética é a ciência do éthos, da conduta humana ordenada. Ela ajuda o homem 

a refletir sobre o seu próprio atuar e determinar quais são os modos de agir que aperfeiçoam a 

personalidade humana e a convivência social 

 

2.1.1 Doutrinas éticas 

 As doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e 

sociedades como respostas aos problemas básicos apresentados pelas relações entre homens, e 

em particular, pelo seu comportamento moral efetivo. Por conseguinte, as doutrinas éticas não 

podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de mudança e de sucessão 

que constitui propriamente a sua história. O estudo das doutrinas éticas, ou teorias acerca da 

moral, pode ser mais bem compreendido por meio de uma segmentação histórica, onde se 
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destacam, principalmente, a ética grega, a ética cristã medieval, a ética moderna e a ética 

contemporânea. 

Na ética grega é possível identificar traços de uma abordagem com base filosófica 

para os problemas morais, e até entre os filósofos conhecidos como pré-socráticos encontram-

se reflexões de caráter ético, quando buscavam entender as razões do comportamento 

humano. Deste período destacam-se, cronologicamente, Sócrates (470-399 aC), Platão (427-

347 aC) e Aristóteles (384-322 aC). 

Sócrates pregava que a virtude seria o conhecimento das causas e dos fins das ações 

fundadas em valores morais identificados pela inteligência, e que impelem o homem a agir 

virtuosamente em direção ao bem. Ou seja, quando o homem conhece o que é o bem, ele não 

pratica o mal (DURANT, 2000). 

 A ética de Platão está relacionada intimamente com a filosofia política, porque para 

ele a polis, cidade-estado, é o terreno próprio para a vida moral. Ele buscou um estado ideal, 

um estado-modelo, utópico, constituído exatamente como o ser humano. Assim, como o 

corpo possui cabeça, peito e baixo-ventre, também o estado deveria possuir, respectivamente, 

governantes, sentinelas e trabalhadores. O bom estado é sempre dirigido pela razão 

(PLATÃO, 1992). 

A concepção ética de Aristóteles privilegia as virtudes (justiça, caridade e 

generosidade), tidas como propensas tanto a provocar um sentimento de realização pessoal 

àquele que as pratica, quanto simultaneamente a beneficiar a sociedade em que vive. A ética 

aristotélica busca valorizar a harmonia entre a moralidade e a natureza humana, e conceber a 

humanidade como parte da ordem natural do mundo. É, portanto, uma ética conhecida como 

naturalista. A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha 

de ações e emoções, disposição esta consistente num meio termo (o meio termo relativo a 

nós) determinado pela razão (a razão graças à qual um homem dotado de discernimento o 

determinaria).  

“Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de 
deficiência moral há falta ou excesso do que é conveniente tanto nas 
emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e 
prefere o meio termo. Logo, a respeito do que ela é, ou seja, a 
definição que expressa a sua essência, a excelência moral é um 
meio termo, mas com referência ao que é melhor e conforme ao 
bem ela é um extremo”. (ARISTÓTELES, 1992). 
 

 A ética de Aristóteles, assim como a de Platão, está unida à filosofia política, já que 

para ele a comunidade social e política é o meio necessário para o exercício da moral. 
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Somente nela pode realizar-se o ideal da vida teórica na qual se baseia a felicidade. O homem 

moral só pode viver na cidade e é, portanto, um animal político, ou seja, social. O homem 

deve necessariamente viver em sociedade e não pode levar uma vida moral como indivíduo 

isolado, e sim no seio de uma comunidade (DURANT, 2000). 

 No processo de decadência e de ruína do antigo mundo greco-romano, surgiram o 

estoicismo e o epicurismo. O estoicismo exorta que o bem supremo é viver de acordo com a 

natureza, e aceitar a ordem universal compreendida pela razão, sem se deixar levar por 

paixões, afetos interiores ou pelas coisas exteriores. O homem virtuoso é aquele que enfrenta 

seus desejos com moderação e aceita seu destino.  O epicurismo prega que a virtude é a 

prudência, através da qual podemos selecionar aqueles prazeres que não nos trazem dor ou 

perturbações, e que os melhores prazeres não são os corporais, fugazes e imediatos, mas os 

espirituais, porque contribuem para a paz da alma. Na ética epicurista e na estóica, que 

surgem numa época de decadência e de crise social, a unidade da moral e da política, 

sustentada pela ética grega anterior, se dissolve (VÁZQUEZ, 2002). 

 A ética cristã surgiu no século IV quando o cristianismo se eleva sobre o que restou do 

mundo greco-romano, e torna-se a religião oficial de Roma. Com o fim do mundo antigo, a 

servidão substitui a escravidão, e sobre estas bases constrói-se a sociedade feudal, 

extremamente estratificada e hierarquizada. Nessa sociedade fragmentada economicamente e 

politicamente, a religião garantia uma certa unidade social. A ética fica sujeita ao conteúdo 

religioso (SANTOS, 2005). 

 Os filósofos cristãos tiveram uma dupla atitude diante da ética. Absorveram o 

conteúdo ético no religioso, ao edificar um tipo de ética hoje chamada de teônoma, que 

fundamenta em Deus os princípios da moral. Deus criador do mundo e do homem, é 

concebido como um ser pessoal, bom, onisciente e todo poderoso. O homem, como criatura 

de Deus, tem seu fim último Nele, que é o seu bem mais alto e valor supremo. Deus exige a 

sua obediência e a sujeição a seus mandamentos, que neste mundo têm o caráter de 

imperativo supremo. E aproveitaram muitas das idéias da ética grega, principalmente 

platônicas e estóicas, de tal modo que partes dessas éticas, como a doutrina das virtudes e sua 

classificação, foram absorvidas quase na sua totalidade na ética cristã (SANTOS, 2005). 

A ética cristã é uma ética subordinada à religião num contexto em que a filosofia é 

serva da teologia. Observa-se uma ética limitada por parâmetros religiosos e dogmáticos. É 

uma ética que tende a regular o comportamento dos homens com vistas a um outro mundo, o 

reino de Deus, a qual coloca o seu fim ou valor supremo fora do homem, ou seja, na 
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divindade. Ela introduz uma idéia verdadeiramente inovadora, onde o homem possa viver 

uma vida plena e feliz, livre das desigualdades e injustiças do mundo terreno, ou seja, todos 

seriam iguais diante de Deus e são chamados a alcançar a perfeição e a justiça num mundo 

sobrenatural, o reino dos Céus.  

Dois filósofos, Agostinho (354-430) e Tomás de Aquino (1226-1274), se destacaram, 

os quais refletem, respectivamente, as idéias de Platão e Aristóteles. Para Agostinho a 

purificação da alma, em concordância com Platão, e sua ascensão libertadora até elevar-se ao 

mundo das idéias, têm correspondência na elevação até Deus. Tomás de Aquino tem muitos 

pontos de coincidência com Aristóteles. Através da contemplação e do conhecimento busca-

se alcançar o fim último, que para ele era Deus (SANTOS, 2005).  

A história torna-se mais complexa a partir do Renascimento Europeu, e pode-se 

chamar de ética moderna às diversas tendências que prevaleceram desde o século XVI até o 

início do século XIX. Em contraste com a ética teocêntrica e teológica da Idade Média, 

destaca-se sua tendência antropocêntrica, ou seja, tem seu centro e fundamento no homem. 

Uma expressiva contribuição oferecida pelo filósofo alemão Immanuel Kant (1724- 

1804). A preocupação maior da ética de Kant era estabelecer a regra da conduta na substância 

racional do homem. Ele fez do conceito de dever o ponto central da moralidade. Hoje, a ética 

centrada no dever, “deón”, é denominada ética deontológica. Kant dizia que a única coisa que 

se pode afirmar que seja boa em si é a “boa vontade” ou boa intenção, aquilo que se põe 

livremente de acordo com o dever. Deve-se tratar a humanidade na própria pessoa como um 

fim e nunca só como um meio. A ética Kantiana busca, sempre na razão, formas de 

procedimentos práticos que possam ser universalizáveis, isto é, um ato moralmente bom é 

aquele que pode ser universalizável, de tal modo que os princípios seguidos por alguém 

possam valer para todos, independentemente de sua condição social. Tem como ponto de 

partida a ética na qual o homem se define, antes de tudo, como ser ativo, produtor ou criador 

(VÁZQUEZ, 2002). 

Outras doutrinas surgiram no século XIX e continuam exercendo grande influência até 

os dias de hoje. A ética contemporânea surge, igualmente, numa época de contínuos 

progressos científicos e técnicos e de um significativo desenvolvimento das forças produtoras, 

que acabarão por questionar a própria existência da humanidade. A ética contemporânea é 

caracterizada por diversas doutrinas que surgiram neste período.  

O Utilitarismo foi desenvolvido por Jeremy Bentham e difundido por John Stuart Mill 

(1806-1873). De acordo com a ética utilitarista, o objetivo da moral é o de proporcionar o 

máximo de felicidade ao maior número de pessoas. A felicidade reside na busca do máximo 
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prazer e do mínimo de dor. O Bem consiste na maior felicidade, e a virtude é um meio de se 

atingir essa felicidade, fundamento de toda filosofia moral. Esse princípio prega que o fim 

moral a ser buscado em tudo o que se faz é a maior porção possível de bem em relação ao 

mal. Isso implica que bem e mal podem sempre ser avaliados e postos em proporção, de 

alguma forma quantificável. Estas tendências aparecem em muitas formulações éticas, 

principalmente numa corrente conhecida como pragmatismo (ALENCASTRO, 1997). 

O Pragmatismo desenvolveu-se muito nos países de língua inglesa, particularmente 

nos Estados Unidos. Seus principais expoentes são o filósofo e psicólogo William James 

(1842-1910) e o filósofo educador John Dewey. O pragmatismo deixa de lado as questões de 

fundo, afasta-se de problemas abstratos e dedica-se às questões práticas vistas sob uma ótica 

utilitarista. Procura identificar a verdade com o útil, como aquilo que melhor ajuda a viver e 

conviver. O bom é algo que conduz à obtenção eficaz de uma finalidade. Dessa forma os 

valores, princípios e normas perdem seu conteúdo objetivo e o bem passa a ser aquilo que 

ajuda o homem em suas atividades práticas (VÁZQUEZ, 2002). 

O Marxismo, desenvolvido por Karl Marx (1818-1883), enxergava a moral como uma 

espécie de “superestrutura ideológica”, que cumpria uma função social que, via de regra, 

servia para sacramentar as relações e condições de existência de acordo com os interesses da 

classe dominante. Os homens necessitam da moral como necessitam da produção, e cada 

moral cumpre sua função social de acordo com a estrutura social vigente (TOMAZI, 1999). 

Freud (1991), estuda o comportamento do indivíduo, e examina a sua conduta sob a 

ótica da ética e da moral. A sua Psicanálise parte do pressuposto básico de que existe uma 

área da personalidade, o inconsciente, da qual o sujeito não tem consciência. Distingue três 

zonas da personalidade, o id, que governa os impulsos e instintos, o ego, responsável pelas 

relações com o ambiente, e o superego, encarregado das restrições morais. Cada uma dessas 

zonas corresponde a um grupo de conteúdos e processos mentais que se relacionam 

funcionalmente. A Psicanálise enfatiza que o comportamento moral do homem, que se 

apresenta como consciente, obedece a forças ou impulsos que escapam do controle da sua 

consciência, e se o ato propriamente moral é aquele no qual o indivíduo age consciente e 

livremente, os atos praticados por uma motivação inconsciente devem ser excluídos do campo 

moral. De acordo com Freud, a ética não pode ignorar esta motivação e por isto, deve mostrar 

que é imoral julgar como moral o ato que obedece a forças inconscientes (WERNER, 1956). 

Frankl (1999) e Singer (1998) salientam a busca pelo sentido da vida como uma 

motivação primária do ser humano. Estes autores atribuem três critérios que propiciam o 

significado da existência para um indivíduo: 1) ter um projeto de vida; 2) compromissos ou 
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busca de algo a longo prazo; 3) objetivos mais amplos que seus interesses próprios. No 

entender de Singer, a ética se oferece como solução para aqueles que estão à busca do sentido 

da vida, por ser uma maneira de transcender às preocupações subjetivas do indivíduo e 

identificá-lo com o ponto de vista mais objetivo possível, levando-o a preocupações mais 

amplas do que a qualidade da própria existência. 

O termo ética, anteriormente reservada a questões de cunho filosófico, e praticamente 

subestimada no mundo dos negócios, ressurgiu com grande força na linguagem e na prática 

das organizações contemporâneas. Segundo Enriquez (1997), o reaparecimento de tal questão 

está relacionado a um sinal de mal-estar profundo que afeta a nossa sociedade em virtude do 

triunfo da racionalidade instrumental, que faz prevalecer a questão como sobre a questão por 

quê. A lógica de ação das organizações produtivas contribui para a supremacia de tal 

racionalidade. Trata-se de adequar os meios aos fins a partir de um cálculo utilitarista da 

relação entre custo e benefício, que se refere tão somente a elementos mensuráveis, que 

desconsidera variáveis humanas e sociais que não podem ser integradas em um sistema de 

equações (ENRIQUEZ, 1997). 

É relevante analisar algumas das diversas abordagens encontradas sobre a ética, 

relatadas pelos teóricos que estudam o comportamento humano e organizacional, a partir da 

distinção feita por Weber (1999) entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, 

entendida como o centro de análise e questionamento das demais abordagens utilizadas. 

A ética da convicção corresponde ao cumprimento dos deveres. Pode-se dizer que os 

fundamentos e a justificação das ações e atitudes se fazem presentes na ética da convicção por 

meio de leis morais que não toleram desvios ou ideais de vida coletiva a serem realizados. 

Esta ética, absoluta, presume o caráter universal de suas obrigações e se apresenta de forma 

incondicional e unívoca. Dito de outro modo, uma convicção que não se negocia. A ética da 

convicção está relacionada à abordagem deontológica (deón, em grego, dever) e corresponde 

ao estudo dos princípios e fundamentos da moral, ou tratado dos deveres, em que o padrão 

para a decisão moral pode ser obrigatório ou correto pelo bem que promove ou, igualmente, 

por sua natureza (ENRIQUEZ, 1997; SROUR, 1998; WEBER, 1999). 

A ética da responsabilidade, como sugere o nome, preocupa-se com a responsabilidade 

dos fins. Sua máxima afirma: fundamentais são os resultados. Pode-se dizer que na ética da 

responsabilidade os fundamentos e a justificação das ações e atitudes se dão por meio das 

conseqüências, que devem promover o máximo bem ao maior número de pessoas, ou dos 

propósitos, que a coletividade considera como bons. Nesta abordagem, os indivíduos devem 

considerar as conseqüências dos atos a fim de antecipar os resultados prováveis. A ética da 
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responsabilidade está relacionada à abordagem teleológica (télos, em grego, fim) e 

corresponde ao estudo dos fins humanos, em que a obrigatoriedade de uma ação deriva de sua 

finalidade ou de suas conseqüências (ENRIQUEZ, 1997; SROUR, 1998; WEBER, 1999). 

 A ética da convenção sustenta-se por regras convencionadas. Portanto, a dificuldade 

de uma definição rígida, dado que a sua abordagem é relativista, ou seja, recusa os princípios 

absolutos oriundos do fim último ou do dever, admitindo-os em um quadro espaço-tempo 

mutável (FARIA; MENEGHETTI, 2001). Trata-se de uma convenção entre os agentes que 

operam em um determinado sistema. 

De acordo com Fontrodona, Guillén e Sedano (1998), na visão integral da ética há 

uma estreita relação entre bens, normas e virtudes. Esse tripé vem pela própria definição de 

quem é o homem, o objeto próprio da antropologia fisiológica. Para os autores, o bem moral 

não é apenas um conteúdo de consciência, mas fundamentalmente a perfeição do ente 

consciente. Por isso, as normas não são imperativas ou a priori, mas seu conteúdo está 

constituído, sobretudo, pela verdade sobre o bem. As normas são a orientação dos atos 

humanos para a realização do bem, enquanto as virtudes consistem em hábitos que 

aperfeiçoam a vontade, fortalecendo-a em sua capacidade de adesão ao bem ou uma melhor 

predisposição para ações futuras. 

O personalismo constitui uma visão plena do homem, e tem em conta a sua dimensão 

única - a individualidade- e sua dimensão pessoal e social. Sublinha a dignidade do homem 

como pessoa. Burke (1994) aponta que os deveres para com os outros são características do 

personalismo, e que o seu exercício habitual exige respeito pelo próximo. Não se mede a 

dignidade de uma pessoa pelo critério do ter, mas do ser. O respeito não deve pautar-se pela 

dimensão visual do "fazer" da pessoa, mas sobretudo do seu "agir". Daí a importância de não 

classificar as pessoas pelos tipos de trabalho, pois qualquer trabalho honesto, por minúsculo 

que seja, é engrandecido pelas atitudes internas. Portanto, o fruto do trabalho não pode ser o 

único critério de decisão. 

O Princípio personalista não é novo na história da ética. Aristóteles, Agostinho e 

Tomás de Aquino o reafirmaram, de um modo ou de outro. Kant enfatizou que é preciso 

considerar os seres humanos, tanto na própria pessoa como na pessoa de todos os demais, 

como um fim, e não como um meio (metafísica dos costumes). Posto de forma negativa, o 

princípio estabelece a falta ética de comportamentos que visem instrumentalizar ou mediatizar 

as pessoas.  

Nesta Tese, a breve apresentação de algumas doutrinas éticas teve como objetivo a 

compreensão dos dilemas de um tomador de decisões dentro das organizações. Ele faz 
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escolhas entre diferentes cursos e deflagra conseqüências, e por isso a reflexão ética tem 

acentuada importância. Assim, as empresas não mais desempenham apenas uma função 

econômica, mas também uma função ética na sociedade. Contudo, se a conduta humana se 

conforma a critérios que estimulam a fluidez da individualidade, o bem e o mal se tornam 

convenções, e, dentro da organização, o homem não delibera livremente. Então, o bom 

cidadão obedece a prescrições externas, sendo incapaz de ação deliberada. A sua essência se 

descaracteriza. 

   

2.2 Ética no campo organizacional 

Com base nos conceitos previamente analisados, para fins desta Tese, a ética estuda a 

moral, o dever fazer, a qualificação do bem e do mal, a melhor forma de agir coletivamente. 

Avalia os costumes e diz quais ações são moralmente válidas e quais não, e estabelece os 

princípios de valorização e condução da vida. 

Então, no que diz respeito à ética dentro das organizações, existem duas vertentes em 

questão, a ética pessoal e a ética empresarial. Quanto à ética pessoal, enfoca-se Weber (1959), 

que destaca duas teorias éticas: a ética da convicção (tratado dos deveres) e a ética da 

responsabilidade (estudos dos fins humanos). 

Neste sentido, Srour (2000) enfatiza a ética pessoal pautada por valores e normas 

previamente estabelecidas, cujo efeito primeiro consiste em moldar as ações que deverão ser 

praticadas (ética da convicção). Por outro lado, a ética da responsabilidade reforça que a 

pessoa é responsável por aquilo que faz. Exprime as expectativas que as coletividades nutrem. 

Parte do pressuposto de que os eventos desejados só ocorrerão se dadas decisões forem 

tomadas e se determinadas ações forem empreendidas. Para o autor as duas éticas enfocam 

tipos diferentes de referencias morais e configuram dois modos de decidir. 

A ética empresarial está relacionada a reflexões ou indagações sobre costumes e 

morais, isto é, qual a moral vigente nas empresas. Muito têm a ganhar as empresas que 

institucionalizam orientações efetivamente partilhadas sobre os seus membros ou que 

convencionam valores que foram previamente negociados. As normas de comportamento 

derivam dessas previdências. Portanto, a reflexão ética torna-se um instrumento de trabalho 

simbólico: intervém de maneira útil no modus operandi das empresas e contribui para moldar 

sua identidade corporativa (Srour, 2000). 

Estes conceitos parecem apropriados para a análise da ética organizacional e são 

apontados por muitos autores. Assim a ética empresarial reflete sobre as normas e valores 

efetivamente dominantes em uma empresa. Em sentido amplo, ela baseia-se na idéia de um 
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contrato social segundo o qual os membros se comportam de maneira harmoniosa, levando 

em conta os interesses dos outros. Na ética empresarial podemos considerar como desejáveis 

todas as condições que uma empresa possa criar para melhorar, e não piorar, a vida das 

pessoas em todas as suas dimensões. Isto exigiria um ethos empresarial que, sem considerar 

apenas a rentabilidade, vise o lado humanitário, que diga sim à eficiência, mas inclua também 

a responsabilidade e o compromisso (Leisinger & Schimitt, 2001). 

Diversos são os autores que abordam a ética sob o aspecto organizacional, isto é, a 

ética nos negócios, ou a ética empresarial, um campo em que a ética enfoca os diversos 

contextos que envolvem as organizações, seus pares e seus integrantes. 

De George (1995) e Velásquez (1998) definem a ética empresarial como uma área da 

ética aplicada aos negócios. Para estes autores, a ética empresarial é o estudo de padrões 

morais e como eles são aplicados aos sistemas e organizações por meio das quais a sociedade 

moderna produz e distribui bens e serviços, e às pessoas que trabalham nessas organizações. 

Assim, pessoas e empresas cujos atos são revestidos de caráter, hábitos e costumes bons, nos 

remetem aos princípios dos estudos de Aristóteles, as virtudes, no sentido intrínseco ao ethiké. 

 De George (2005) pondera que a ética nos negócios, num sentido amplo, é 

simplesmente a aplicação das normas morais ou éticas do dia-a-dia, aos negócios. Este autor 

invoca o exemplo bíblico dos Dez Mandamentos como o que mais de imediato vem à mente, 

e que se constitui num guia que hoje ainda é utilizado por muitos. Particularmente, as 

recomendações à sinceridade e honestidade, ou a proibição contra furto e inveja se aplicam 

diretamente. Uma noção de administração pode ser encontrada em diversas doutrinas 

religiosas e filosóficas, e várias outras noções que podem e têm sido aplicadas à atividade dos 

negócios. É interessante observar que autores de maior prestígio na área de ética empresarial 

professam crenças muito diversas. 

Platão é conhecido por suas discussões sobre justiça em sua República, e Aristóteles 

discute explicitamente relações econômicas, comércio e negócios em sua Política. Sua 

discussão sobre negócios, trocas, propriedade, aquisições, dinheiro e riqueza soa quase 

moderna, e ele realiza julgamentos morais sobre a voracidade, ou o mau uso da capacidade 

em busca de benefício próprio, e também condena a usura porque esta envolve um lucro do 

próprio dinheiro e não de um processo de troca em que o dinheiro é apenas um meio. 

De acordo com Lozano (1999), para quem as definições de responsabilidade 

empresarial consideram os atos da empresa a partir da totalidade do sistema social, o 

problema essencial é a legitimação da empresa neste sistema. A redução de sua 

responsabilidade ao mero cumprimento da lei e das regras do mercado são o mínimo e 
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indiscutível, porém são insuficientes. Lozano propõe a ética e a responsabilidade empresarial 

como um caminho constituinte da identidade. A empresa deve definir o que quer ser na 

sociedade e como consegui-lo. 

Solomon (2000) observa que um dos fatores decisivos para o progresso de uma 

organizaçao é a sua credibilidade. Para ele, o que faz as empresas trabalharem e 

prosperarem não é o retorno rápido e o risco enorme levados a efeito pelo empreendedor, mas 

sim exatamente a condição de confiança e de segurança que acompanha o conhecimento de 

quem é e do que se está fazendo. O desenvolvimento da cultura da ética das virtudes propicia 

um aumento do grau de confiança mútua dentro da organização. Além disto, o 

desenvolvimento dos hábitos de justiça levam ao aumento do nível médio de cooperação e 

participação das pessoas nos fins da organização. Ainda, segundo Solomon, em última 

análise são os valores, e não pessoas ou produtos, que definem uma empresa e sua 

cultura. Isso pode tornar-se extremamente importante em meio à revolução corporativa e 

muitas mudanças culturais. Uma organização harmoniosa pode se ver forçada a uma 

competição frenética, porém os valores básicos da cultura impedem que uma boa 

empresa se degenere num ambiente típico de disputa de mercado. Em outras palavras, as 

virtudes de uma cultura se manifestam nas virtudes de cada membro e de todos na 

empresa. 

As culturas organizacionais baseadas em valores éticos devem ser compostas de 

profissionais conscientes do impacto que as técnicas exercem na vida social, e não basear-se 

em critérios puramente técnico-financeiros na tomada de decisão. Este tema será abordado 

com maior profundidade no ítem 2.2.2 desta Tese. O homem deve, antes de tudo, humanizar-

se e não dar-se ao culto da técnica inconsequentemente. Um princípio orientador seguro é o 

que afirma que nem tudo que se pode fazer tecnicamente deve ser feito. 

Pólo (1993) alerta para o perigo de se impor uma visão em que o homem é 

comparado a uma peça descartável: 

"se a técnica chega a impor-se, é desumanizadora na medida em que o 
seu êxito faz com que o homem perca o seu fim próprio e fique sujeito 
ao processo de possibilidades técnicas, reduzido a uma peça da grande 
maquinaria... A situação de mediocridade ambiental, bastante notável, 
se deve, em parte, a que as grandes instituições sociais não se propõem 
grandes objetivos, mas que, pelo contrário desistem e caem em uma 
visão horizontal do tempo. Alguém que pertença a uma instituição 
acomodada, se desanima. O mesmo ocorre com a auto-suficiência: se 
pensássemos que atingimos uma situação perfeita, então, como 
otimistas ingênuos, já não faríamos nada”. (Pólo, 1996, p.73). 
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De acordo com MacIntyre (1985) a crise de valores que afeta todo o Ocidente tem 

como raiz justamente o gradativo abandono da tradição aristotélica. Este autor propõe um 

projeto de reativar uma ética teleológica, de tipo aristotélico, adaptada às peculiaridades da 

sociedade moderna, e conforme a exigências epistemológicas de hoje. Este projeto se propõe 

a traçar um diagnóstico do estado atual do discurso moral corrente, não o dos filósofos 

profissionais, mas o dos intervenientes na política e na mídia. Uma tal ética busca definir um 

bem substancial, ou seja, um “fim” da vida humana, o que significa um regresso a uma 

definição aristotélica da “natureza do homem”. A discussão das virtudes, essenciais numa 

vida idealmente boa, está no centro de uma ética de tipo teleológico, a qual faz parte daquelas 

a que se dá o nome de éticas das virtudes. Tal como Aristóteles, MacIntyre considera que a 

educação das virtudes é uma tarefa importante que a própria ética deve problematizar, e que a 

questão da racionalidade do agir ético não deve ser separada da racionalidade da emotividade, 

ou sentimento. 

Melé (1996) considera que as virtudes são hábitos operativos, que se adquirem pela 

ação. Porém, ter uns valores assumidos ou possuir umas determinadas atitudes não é o mesmo 

que ser virtuoso. Possuir virtudes é muito mais que atuar de acordo com seus valores morais e 

ter uma atitude positiva, ainda que as virtudes pressupõem ambas ao mesmo tempo. As virtudes 

dão uma disposição firme e arraigada no caráter que facilita atuar e viver bem, e não só uma 

atitude psicológica ou a uma capacidade valorativa. Este autor destaca a importância do 

desenvolvimento da cultura das virtudes na organização por esta proporcionar um caráter firme 

e maduro, qualidades prudenciais para a tomada de boas decisões em todos os níveis, e por 

permitir a criação de uma cultura empresarial com qualidade ética que favoreça a continuidade 

da empresa. 

 Como os líderes das organizações detêm os meios de produção, encontram-se em uma 

posição privilegiada em relação àqueles que os operam. Fica evidente que as regras serão 

convencionadas. Em outras palavras, as relações existentes em uma organização selecionam 

os indivíduos com base em suas posições hierárquicas e os condicionam a adotarem padrões 

estabelecidos por meio de normas que representam alguns interesses particulares. 

A partir da década de 1990, observou-se um crescimento da preocupação com a 

postura ética das empresas (ARRUDA; NAVRAN, 2000). Estudos para avaliar o grau de 

eticidade de uma empresa foram desenvolvidos pelo Centro de Estudos de Ética nas 

Organizações (CENE/EAESP/FGV), em parceria com o Ethics Resource Center, em 

Washington, D.C., EUA. As pesquisas feitas, de acordo com Arruda e Navran, mostraram 

que: 
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a) a pessoa e a organização são mais eficientes quando há congruência entre os 

valores e as crenças a respeito de como o trabalho deve ser feito, e as expectativas 

e exigências da organização em relação ao sucesso; 

b) a ética está amplamente constituída de regras de sobrevivência, regras de 

comportamento associadas à profissão e regras de relacionamento que possibilitem 

harmonia na convivência social; 

c) a empresa que almeje ser ética deve divulgar declarações precisas que definam as 

regras, e deve criar procedimentos de verificação para assegurar que todos na 

organização as estão cumprindo; 

d) as empresas necessitam da conduta espontânea, e se quiserem alcançar seus 

verdadeiros objetivos, e não apenas o mero cumprimento de algumas normas, não 

poderão prescindir dela; 

e) as pessoas tendem a prestar mais atenção àquilo que é analisado e medido, pois é 

justamente o mensurável que a organização traduz em recompensa. 

O que se espera de uma empresa, preocupada em contribuir para a solução dos 

problemas de base da sociedade, é que ela tenha uma política institucional firme, ética, 

dinâmica e empreendedora. Nesta perspectiva, as empresas iniciam um processo de 

envolvimento com questões que precisam ser interpretadas com cautela.  

 A coragem e a integridade são duas virtudes que cooperam para a criação de um clima 

de confiança na organização. Isso demanda habilidade dos gestores, pois as mais difíceis 

decisões não podem impactar o nível ético e a motivação de todos os empregados. Para 

assegurar o clima de confiança, as decisões devem seguir normas e instruções claras que 

estimulem ao seu cumprimento, e estarem imbuídas daquelas virtudes, integridade e coragem, 

para assumir sua responsabilidade frente necessidades, por mais desagradáveis que sejam tais 

decisões. A percepção de que existe boa fé convida os funcionários a seguirem seus líderes, 

pois se sentem bem no ambiente em que trabalham (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS 

2003). 

 Conforme a visão deontológica, a verdade é essencial em todos os níveis hierárquicos 

de uma organização e deve ser buscada sempre, sem exceções, justificativas ou 

racionalizações. Os empregados esperam de seus líderes informações honestas, precisas, 

oportunas e a tempo. Contam com isso para o fortalecimento de uma relação de trabalho de 

longo prazo, por estar fundamentada na verdade. Outra forma de assegurar o clima de 

confiança dentro da equipe de trabalho é o cumprimento de promessas. Quando isso deixa de 
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ocorrer, com freqüência os empregados se sentem estimulados a reagir de forma desleal, 

interesseira e até lesiva em relação à empresa. A percepção de um tratamento injusto, não 

sincero ou manipulador, pode favorecer uma postura de antagonismo ou um sentido de 

revanche em membros da equipe. Da mesma forma, a reputação se constrói com a verdade, 

com o cumprimento das promessas. O contexto organizacional assume relevância quando 

reconhece que todas as decisões e ações têm conseqüências éticas. Evitar problemas passa a 

ser encarado como um desafio tão grande quanto lidar com os que já existem. Como 

resultado, as pessoas são estimuladas a refletir sobre as implicações éticas de qualquer 

decisão, transformando tal reflexão em mais um elemento do seu dia-a-dia. A ética 

empresarial passa, então, a nortear os hábitos e escolhas que qualquer funcionário faz, ao 

exercer suas atividades (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001). 

 O relacionamento pessoal chefe-subordinado é outro fator importante para a 

construção de um clima ético. Quando existe consideração e respeito, é mais difícil que os 

empregados tomem atitudes que lesem a organização. Uma expectativa de confiança e justiça 

impede deslealdades, de ambas as partes. Quando as pessoas sentem que não merecem 

confiança – sem razões objetivas para isso – tendem também a não confiar. Isso desestimula 

um comportamento reto e pode até constituir motivo de retaliação, pela falta de ética e de 

justiça, o que prejudica seriamente a construção de um clima ético (SCHNEIDER; WHITE, 

2004). Os empregados percebem se a alta administração realmente se interessa por eles. Isso 

se nota nas condições de trabalho que lhes são oferecidas e na disponibilidade que existe para 

que eles sejam, de fato, ouvidos. Para construir um clima de confiança, os executivos devem 

se fundamentar em dados objetivos ao tomar suas decisões de contratar, despedir, avaliar, 

promover e transferir funcionários. Nesse processo, a remuneração constitui uma variável da 

maior importância. (ARRUDA, 2002). 

Contudo, de acordo com Lodge (1977), as definições de certo e errado mudam 

radicalmente à medida que a sociedade passa por uma grande transição em termos de 

ideologia. Refere-se à ideologia como “uma ponte que a comunidade usa para passar de idéias 

imemoriais, universais, não-controversas, tais como sobrevivência, justiça, economia, auto-

realização e auto-respeito, para a aplicação desses motivos ao mundo real”. 

 Para Quinn (1980), grandes empresas adotam regularmente conceitos e processos 

complexos de planejamento estratégico. Um processo formal de planejamento freqüentemente 

contribui mais para inibir do que para estimular o pensamento conceitual inovador. Embora o 

método de planejamento formal, que se baseia na subdivisão de tarefas e alocação de 

recursos, seja excelente para algumas finalidades, ele tende a focalizar-se em forças 
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quantitativas mensuráveis e a subestimar os vitais fatores qualitativos, organizacionais e de 

poder/comportamento que, com tanta freqüência, determinam o sucesso estratégico em uma 

situação após outra. O método poderia facilmente tornar-se uma rotina rígida e pesada, usado 

principalmente como base para controle financeiro, e não como um desafio criativo orientador 

de direção. Para ser eficaz, o planejamento estratégico precisaria explorar a imaginação, a 

engenhosidade e a ousadia da administração. A estratégia da empresa nunca é a ideal. Há 

sempre espaço para inovações e invenções. E para isso acontecer de modo produtivo, 

empregados em todos os níveis da empresa deveriam que se sentir bem com seu trabalho, e 

com as pessoas com quem trabalham. 

Baseado em pesquisa realizadas em diversas empresas, Aguilar (1996) demonstra que 

a estratégia da empresa e a ética nos negócios ligam-se de muitas maneiras importantes, como 

a segurança e o desenho de novos produtos, segurança nas condições de trabalho, e o 

desenvolvimento e moral na empresa. Discute, que possivelmente, a ligação mais importante 

entre estratégia e a ética é o efeito que o desempenho empresarial pode produzir sobre a 

conduta ética. A capacidade da alta administração de manter altos padrões de conduta ética na 

empresa depende muito de sua capacidade de proporcionar forte liderança nos negócios. A má 

administração prejudica, invariavelmente, a capacidade da companhia e reduz sua eficácia. 

Quando a firma perde a capacidade de atingir suas metas econômicas por meio de conduta 

correta e ética, pressões começam a se acumular para aceitação de atitudes menos corretas, e 

mesmo antiéticas.  

Felo (2001) afirmou que pode não ser suficiente basear um programa de ética apenas 

em documentos escritos. Uma pesquisa conduzida pelo Ethics Resource Center (Izraeli; 

Schwartz, 1998) verificou que empregados de empresas que têm apenas códigos de conduta 

estão mais dispostos a tolerar comportamento antiético do que empregados de empresas que 

têm códigos de conduta, treinamento ético, e representantes de ética. 

 De acordo com Yamaji (1997), a ética empresarial não deveria ser apenas um código 

corporativo, mas sim, ser implementada em linha com os negócios, como uma filosofia 

corporativa. McDonald e Zepp (1989) também escreveram que estratégias empresariais 

revolucionárias podem influenciar o comportamento dos empregados com relação a áreas 

como código de ética, declarações de políticas éticas, liderança, comitês de ética, planos de 

recompensas e uma cultura ética. Um número crescente de empresas está se dedicando a 

questões de ética nos negócios. Tais companhias estão tentando adotar uma filosofia de ética 

nos negócios com a expectativa de que isto resultará em um comportamento ético de seus 
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empregados (SVENSSON; WOOD, 2003) e de que este comportamento levará a benefícios 

para seus negócios. 

Assim, percebe-se que o ambiente da empresa, seja ele qual for, é o âmbito onde se 

dá parte importante da realização da pessoa. Todo trabalho corresponde a uma perfeição no 

“fazer”, isto é, aperfeiçoa algo externo ao homem. Ao mesmo tempo, corresponde a um 

aperfeiçoamento daquele que o realiza (qualidade no agir). Há uma mútua interação entre 

qualidade do caráter e qualidade do trabalho realizado. Em todos os níveis da organização 

haverá um beneficio direto, fruto deste processo de melhoria da personalidade. 

Então, parece que o processo de melhoria do caráter é algo que deve surgir do 

convencimento de cada pessoa da sua eficácia, e do valor que encerra em si mesmo. As pessoas 

não adquirem virtudes por decreto. O melhor modo de estimular as pessoas a percorrerem este 

caminho, parece ser o bom exemplo. Qualquer sistema, para desenvolver a cultura 

organizacional em valores éticos, estará comprometido sem a influência do exemplo que deve 

vir de cima. Acredita-se que seja danoso para o ambiente institucional quando as virtudes estão 

mais nas palavras dos seus dirigentes do que nas suas ações. 

Para fins desta Tese, considerou-se fundamental a teoria de Kohlberg (1964), o qual 

defende que os julgamentos e normas morais devem ser entendidos como construções 

universais dos agentes humanos que regulam as suas interações sociais, em vez de reflexões 

passivas de qualquer fato externo ou de emoções internas. 

Os níveis de desenvolvimento dessa perspectiva sócio-moral, baseados em Kohlberg, 

possibilitam uma organização geral do julgamento moral e servem para informar e unir outros 

conceitos morais mais específicos, como a natureza do moralmente certo ou bom, 

reciprocidade moral, regras, direitos, obrigações ou deveres, equidade, conseqüências do bem-

estar e valores morais como a obediência à autoridade, a preservação da vida, a manutenção 

de contratos e de relações afetivas (COLBY & KOHLBERG, 1984). 

Kohlberg (1964) organizou uma série de seis estágios e três níveis (pré-convencional, 

convencional, pós-convencional), dois estágios em cada nível, do desenvolvimento e 

articulação do julgamento moral, que se estende da infância à vida adulta. O autor 

fundamentou seu trabalho na classificação de tipos de raciocínio moral apresentados pelos 

indivíduos, quando eles eram confrontados com dilemas hipotéticos. Sua descrição engloba o 

pré-moralismo, passa pelo conformismo e se estende até a moralidade de princípios 

individuais. 

No primeiro nível, denominado pré-convencional, não existe internalização de 

princípios morais. O ato é julgado pelas suas conseqüências e não pelas suas intenções, pois 
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os indivíduos não chegaram a entender e respeitar normas e expectativas compartilhadas. Este 

é característico da maioria das crianças com menos de nove anos, de alguns adolescentes e de 

muitos criminosos, adolescentes e adultos (Kohlberg, 1964). 

No segundo nível, chamado convencional, já existe a internalização, o indivíduo 

acredita no valor e no reconhecimento daquilo que julga por excelência. A moralidade 

consiste de regras morais, papéis e normas socialmente compartilhados. Este nível é o da 

maioria dos adolescentes e adultos da sociedade moderna americana (Kohlberg, 1964). 

No terceiro nível, conhecido por pós-convencional, há o questionamento das leis 

estabelecidas e o reconhecimento de que podem ser injustas e devem ser alteradas. As pessoas 

entendem e aceitam as regras da sociedade, mas essa aceitação se baseia na formulação de 

princípios morais gerais que sustentam essas regras. Seguem princípios de consciência e não 

pela convenção. Este nível alcançado por uma minoria de adultos (em torno de 5%), 

geralmente depois dos vinte anos (Kohlberg, 1964). 

Os estágios de julgamento moral, propostos por Kohlberg, dos quais dois estão 

compreendidos dentro de cada um dos níveis já descritos, são os seguintes: 

- Primeiro estágio: orientação para a punição e obediência – caracteriza-se pela 

moralidade do ato definida em termos de conseqüências físicas para o agente. Se a ação é 

punida, está moralmente errada; se não for punida, está correta. 

- Segundo estágio: hedonismo instrumental relativista - a ação moralmente correta é 

definida em termos de prazer ou da satisfação das necessidades da pessoa. Este estágio é 

caracterizado pelo egoísmo, pela moral relativa e o ato moral é um instrumento de satisfação 

pessoal. 

- Terceiro estágio: moralidade do bom garoto, de aprovação social e de relações 

interpessoais – o comportamento moralmente correto é aquele que leva à aprovação dos 

outros. Neste estágio surge a concepção da equidade. Lourenço (1992) comenta que neste 

estágio há uma orientação para a moralidade interpessoal, isto é, uma tendência para se agir 

de modo a ser bem visto aos olhos dos outros ou a merecer o seu respeito, estima e 

consideração. 

- Quarto estágio: orientação para a lei e a ordem: existe o respeito pela autoridade, 

regras fixas e pela manutenção da ordem social. A justiça tem a ver com a ordem social 

estabelecida (indivíduo e sistema), e não é uma questão de escolha pessoal moral. 

- Quinto estágio: orientação para o contrato social – o indivíduo admite que as leis ou 

costumes morais podem ser injustos e devem ser mudados pelos canais legais e contratos 

democráticos. 



 32 

- Sexto estágio: princípios universais da consciência - o individuo reconhece os 

princípios morais universais da consciência individual e age de acordo com eles. Estas 

obrigações morais envolvem o princípio de justiça, princípio da capacidade de se colocar no 

lugar do outro e o princípio do respeito pela personalidade. 

Uma análise dos estágios de Kohlberg remete aos princípios aristotélicos. Como toda 

atitude ética inclui a necessidade de escolher deliberadamente entre vários atos possíveis 

(ARISTÓTELES, 1979), esta escolha deve basear-se, por sua vez, em uma preferência. 

Escolhe-se tomar tal atitude porque ela se apresenta como mais digna, mais elevada 

moralmente, ou mais valiosa. 

Vázquez (2002) corrobora esta idéia ao afirmar que o valor não é propriedade dos 

objetos em si, mas ele só atinge propriedade graças à sua relação com o homem, enquanto 

sujeito social. Apesar de que os objetos também têm um valor em função de certas 

propriedades objetivas, é o homem, como ser histórico-social e a sua atividade prática, que 

cria os valores e os bens nos quais acredita e segue. Portanto, os valores são criações 

humanas, e só existem e se realizam no homem e pelo homem. 

Segundo Leisinger e Schimitt (2001), valores são algo que possui unidade e 

perenidade. São as metas às quais a moral aspira - metas que conferem à moral um objetivo. 

Nas metas está situada a exigência normativa, a partir da qual a moral experimenta sua 

justificação ou desqualificação - ou simplesmente, seu objetivo. Para esses autores, a moral é 

constituída por valores e normas, onde as normas já pressupõem os valores e exigem que os 

mesmos sejam realizados. No entanto, com freqüência, as controvérsias éticas se ressentem do 

fato de parceiros não compartilharem os mesmos valores sobre os quais se fundamentam suas 

normas morais. Dessa forma, os valores se revelam essenciais para a construção do seu clima 

ético.  

2.2.1 Clima ético e organizacional 

Clima freqüentemente é considerado como a percepção compartilhada de "como as 

coisas acontecem por aqui". Reichers e Schneider (1990) propuseram uma definição mais 

precisa: "Clima são as percepções compartilhadas das políticas organizacionais, práticas, e 

procedimentos, tanto formais quanto informais". Clima é, então, a representação percebida 

dos objetivos da organização e as maneiras adotadas para atingi-los. Visto que os membros 

também adicionam significados simbólicos a tais fatores (BRUNER, 1964), e esses 

significados influenciam as intenções, clima também é visto como um determinante 

importante do comportamento no trabalho (LITWIN; STRINGER, 1968; SCHNEIDER, 

1975, 1980; TURNISPEED, 1988). 
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Schneider e Rentsch (1988) definiram o clima da organização como um construto 

multifacetado que reflete as funções organizacionais chaves, ou objetivos, tais como clima de 

segurança e clima de trabalho. Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que as 

organizações também têm climas éticos que refletem as percepções comuns e crenças 

relativas às expectativas organizacionais de conduta aceitável (VICTOR; CULLEN, 1988). 

Climas são considerados atributos organizacionais mais perceptíveis e mensuráveis do que 

culturas. Um clima específico, clima de trabalho, por exemplo, está intimamente relacionado 

às interações gerente-empregado, desempenho e eficácia, e, portanto, tem uma visibilidade 

mais imediata. A promoção e gerenciamento de climas éticos têm recebido considerável 

atenção empírica por parte de diversos pesquisadores que enfatizam a sua importância 

(CULLEN et al., 1989; PETRICK e MANNING, 1990). 

Em concordância com o argumento de que existem múltiplos climas nas organizações 

(JOYCE; SLOCUM, 1984; SCHNEIDER, 1975; SCHNEIDER; RENTSCH, 1988), pode-se 

assumir que assim como há clima para liderança, clima para o poder, clima para realizações, 

clima para motivação, clima para criatividade (RENWICK, 1975), clima para novos 

empregados (SCHNEIDER; BARTLETT, 1970), também existe um clima para má conduta 

organizacional (Organizational Misbehavior – OMB). Na literatura de pesquisa, o conceito 

mais próximo para clima organizacional relacionado a OMB é clima ético. Victor e Cullen 

(1988) conceituaram climas éticos como as percepções nas organizações que afetam as 

decisões que comportam conteúdos éticos. 

Vardi (2001), com base em pesquisas realizadas em empresas, suspeita que o lócus 

dominante da ética seria externo e local. Explicitamente, a ênfase se dá na adesão às regras 

formais e regulamentações. Este autor acrescenta que, apesar do fato de Victor e Cullen 

(1988) falharam em manter a argumentação de que sub-unidades na organização podem ter 

diferentes climas éticos, haverá diferenças internas em climas éticos entre unidades da 

companhia. Esta hipótese se baseia no argumento de que, assim que as organizações tendem a 

desenvolver diferentes sub-culturas e sub-climas (TRICE; BEYER, 1984), podem também 

gerar diferentes climas éticos. Como exemplo, pode-se assumir que em unidades produtivas, 

devido à ênfase em produtividade e volume, a ética diferirá daquela do marketing e vendas, 

onde o foco está na qualidade e serviços ao cliente. 

Para fins desta Tese, clima da organização e clima ético são considerados facetas da 

cultura da organização. Por essa razão, será utilizado conjuntamente, na forma de “clima ético 

e organizacional”. Vardi e Wiener (1996) e Treviño (1986) sugeriram, em suas estruturas 

teóricas, que a cultura organizacional exerce um papel crucial na formação de disposições, 
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intenções, e/ou decisões, que levam à má conduta organizacional. Conforme visto, as 

variáveis de clima ético representam a percepção dos empregados a respeito dos 

procedimentos e processos de trabalho, em organizações que têm conteúdo ético. A variável 

clima ético reflete as percepções gerais compartilhadas pelos membros, percepções que 

ajudam a entender fazer sentido do ambiente organizacional. Em outras palavras, pode-se 

argumentar que o clima ético tem um impacto mais imediato no comportamento (e mau 

comportamento) do que o clima organizacional, mas ambos prevêem o mau comportamento 

(má conduta). Seguindo Litwin e Stringer (1968), Schneider (1975) e Victor e Cullen (1988), 

espera-se que a relação entre OMB e clima ético seja mais forte do que a relação entre OMB e 

clima organizacional; e que, de acordo com Vardi e Wiener (1996) e Boye e Jones (1997), 

ambos os climas, organizacional e ético, irão prever a OMB (má conduta organizacional). 

Então, qualidade de uma organização dependerá fundamentalmente dos valores que os 

seus líderes conseguem propagar por todos os níveis, do clima ético estabelecido. Como a 

qualidade não é atingida somente com técnicas, mas com pessoas, investir na promoção da 

qualidade de decisão, no "fazer" (técnica) e no "agir" (qualidades pessoais), fortalece e 

consolida a vida da empresa.  

 

2.2.2 Cultura 

Ashforth (1985), Moran e Volkwein (1992) demonstraram a relação entre cultura 

organizacional e clima organizacional. Enquanto cultura é conceituada em termos de valores 

compartilhados, e portanto implícitos, clima expressa aquelas percepções compartilhadas por 

membros da organização que refletem o modo pelo qual eles compreendem e descrevem o seu 

ambiente organizacional (HELLRIEGEL; SLOCUM, 1974). 

O desenvolvimento de uma cultura ética organizacional tem um papel preponderante 

na condução de mudanças eficientes e eficazes. A cultura organizacional apresenta-se como 

uma importante ferramenta de suporte para a disseminação e fortalecimento de novas 

diretrizes requisitadas por mudanças. Ela pode ainda ser considerada como uma importante 

força para moldar e manter a identidade de uma organização e renovar a dimensão cultural, para 

recuperar a multidimensionalidade do homem. 

O termo cultura expressa o “complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 

costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como o membro da 

sociedade”.(JOHNSON, 1967, p.93). Segundo Kolasa (1978), cultura é simplesmente tudo o 

que existe no contexto social de determinado grupo de pessoas, e ela se refere às 
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características que os indivíduos do grupo têm em comum, como a língua, o sistema de 

valores, as crenças. 

Fora do contexto da antropologia, o conceito de cultura foi adaptado para as 

organizações. Entre os autores que se destacam neste deslocamento encontra-se Schein 

(1985), para quem cultura organizacional é: 

 [...] o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 
descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com seus problemas 
de adaptação externa e de integração interna, e que funcionam 
suficientemente bem para serem considerados válidos e ensinados a 
novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em 
relação a esses problemas. (SCHEIN, 1984, p.9) 

 

Segundo Kleiner (2001), uma empresa pode ter várias culturas, dependendo de sua 

dimensão, dos processos de diferenciação de suas unidades, dos resultados da interação da 

estrutura e dos processos com o contexto, e dos significados que os grupos componentes lhe 

atribuam. Collins e Porras (2000), bem como Peters e Waterman (1987), concordam que a 

cultura de uma empresa pode potencializar ou impedir a realização do seu intento estratégico, 

pelo menos tanto quanto a sua estrutura e processos de trabalho. A coerência entre o objetivo 

estratégico e os valores da cultura da empresa é um elemento indispensável para o sucesso 

empresarial. 

Schein (1985), visualiza a cultura organizacional em três níveis interligados: 

• Artefatos e criações, que correspondem às manifestações visíveis da cultura que 

incluem sua linguagem, arte, arquitetura, tecnologia. Os artefatos podem ser 

símbolos ou sinais que revelam sobre crenças, valores e os pressupostos da 

organização; 

• Valores e ideologias, que são as regras, princípios, normas, valores e ética, que 

orientam tanto os fins de uma da sociedade como os meios através dos quais são 

alcançados. Este é o conceito mais aceito entre acadêmicos e administradores, pois 

a cultura é definida como um conjunto de valores e crenças compartilhados pelos 

membros de uma organização. Ressalte-se que a crença corresponde a tudo aquilo 

que as pessoas aceitam ser verdadeiro, ou não, em suas mentes, enquanto o valor 

representa tudo aquilo que é importante para as pessoas. Por isso, pessoas e 

organizações comportam-se de formas diferentes; 

• Pressupostos básicos e premissas, que compreendem os valores subjacentes e 

tipicamente inconscientes sobre a natureza humana, a natureza das relações do 

homem, a natureza do tempo e a natureza do espaço.  Os pressupostos básicos são 
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aqueles valores, crenças, sentimentos que produzem resultados positivos e, com o 

passar do tempo, se cristalizam no nível do inconsciente das pessoas. São esses 

pressupostos que determinam a maneira como os membros dos grupos percebem, 

pensam e sentem. 

A cultura, neste contexto, é um poderoso instrumento para tentar explicar o 

comportamento das organizações e de seus funcionários. Cultura é o estudo de todos os 

aspectos de uma sociedade - idioma, conhecimento, leis, costumes – que dão a essa sociedade 

caráter e personalidade distintos. No contexto do comportamento individual, a cultura é 

definida como “a soma total de crenças, valores e costumes aprendidos que servem para 

regular o comportamento dos membros de uma sociedade.” (SCHIFFMAN; KANUC, 2000, 

p.28) 

 Segundo Kolasa (1978), a ciência do comportamento, ou o estudo científico do 

comportamento, é uma análise sistemática daquilo que “é”, e não daquilo que “deveria ser” 

porque ela reúne fatos sobre o que as pessoas fazem, em vez de prescrever o que elas 

deveriam fazer. 

 Engel e Blackwell (2000) mostram atitudes e comportamentos mais variados que a 

cultura pode influenciar, ou seja, senso de espaço, comunicação e linguagem, vestimentas e 

aparências, entre outros. A primeira cultura a ser aprendida é a transmitida pela família, o que 

aumenta a resistência a mudanças, fazendo com que cada tentativa seja sentida como 

ameaçadora (GADE, 1980). 

 A família, dentro da psicologia, pode ser definida como duas ou mais pessoas, ligadas 

por sangue, casamento ou adoção, que moram juntas e podem ser descritas como membros do 

grupo social mais básico e que interagem para satisfazer as suas necessidades mútuas e 

pessoais. A família é a maior fonte de socialização, ou seja, é o processo social pelo qual os 

indivíduos aprendem a interagir com os outros (TURNER, 1999). 

Assim, cultura é um importante requisito para mudar padrões de comportamento e 

mudar ou formar a cultura empresarial. A cultura ética enfatiza o nível fenomenológico da 

cultura organizacional, focando os comportamentos observáveis através das estruturas, 

sistemas e práticas organizacionais, mais do que as profundas estruturas de valores (Treviño, 

Butterfield & McCabe, 1998). Ela é um subconjunto da cultura organizacional, representando 

vários sistemas formais (código de ética, liderança, estruturas de autoridade, sistemas de 

recompensa, treinamento) e informais (comportamento dos pares, normas éticas) para 

controle comportamental, com o objetivo de suportar ou legitimar a conduta ética do 

indivíduo na organização (Treviño, Butterfield & McCabe, 1998). Hoivik (2002) propõe uma 
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relação entre cultura organizacional e cultura ética com base no modelo de gestão e estrutura 

organizacional. Organizações tradicionais, hierárquicas e centralizadoras, buscariam uma 

cultura ética baseada em regras formais, com orientação para conformidade e controle, ou 

seja, compliance-based, enquanto organizações com modelos de gestão modernos, 

descentralizados, baseados em aprendizagem organizacional, com culturas participativas, 

teriam maior sucesso ao adotar uma cultura ética baseada em valores pessoais, realidade 

prática e foco na integridade: values-based.  

2.2.2.1 Grupos de Referência 

É no campo da Sociologia que a teoria sobre agrupamentos sociais se desenvolve. 

Johnson (1967) apresenta uma conceituação a respeito de grupo de referência. Para este autor, 

qualquer pessoa agindo em qualquer situação pode ser influenciada, não só pela posição que 

ocupa em um ou mais grupos de interação, ou de posição, e pelas concepções e expectativas 

do grupo, ou grupos com os quais possa estar interagindo, mas também pela sua concepção de 

outros grupos dos quais não seja membro, independentemente de qualquer interação que 

possa ter com eles. 

 Para Turner (op. cit.), os grupos servem como um molde de referência que fornecem 

uma perspectiva para orientar pensamentos e ações dos demais grupos. Um grupo social é 

uma unidade importante na estrutura global de uma sociedade, de acordo com Kolasa (1978), 

e para esse o autor o estudo dos grupos, e de tipos específicos de grupamentos, é importante 

para os pesquisadores em certas áreas, como a dos negócios, e para a compreensão do 

comportamento social. 

De acordo com Berger (1974), quando os membros de um grupo desempenham seus 

papéis de uma forma específica, essas atuações criam expectativas de que futuros 

comportamentos serão também interpretados dessa maneira. Então, parte-se do princípio de 

que todo homem está submetido a uma tensão entre o que é e o que deve ser. É exatamente 

nesse processo de auto-realização que se insere a ética. Assim, pessoas adotam posturas e 

critérios que variam de acordo com os ambientes e circunstâncias. Nadas (1994), observa essa  

falta de unidade quando afirma: 

“Em casa, vestimos o chapéu do pai ou da mãe de família. No 
trabalho, o do empregado, o do executivo ou do patrão. No 
clube, o boné de atleta. Na igreja, somos piedosos fiéis. No 
ônibus, no metrô, o passageiro sisudo; na rua, o pedestre 
indiferente ou o motorista nervoso. O mal está em que, junto 
com o chapéu, trocamos as nossas hierarquias de valores, 
conforme o ambiente em que estamos. Quando muito, 
adotamos atitudes éticas, não por profunda convicção do que é 
certo e do que é errado, mas pelo medo de sermos 'flagrados" 
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em alguma ilegalidade ou transgressão”. (NADAS, 1994, p. 
99). 

 

A adoção de papéis e representações sociais, portanto, e também atitudes, motivação e 

aprendizagem, são importantes para a resistência ou não a atitudes não éticas, particularmente 

o desvio de conduta. 

Papéis e Posições Sociais - Segundo Galliano (1981), os indivíduos e os grupos 

diferem segundo a natureza de suas atividades e o papel que desempenham na atividade geral 

na sociedade, enquanto para Weber (1999), a posição social define o estilo de vida. As 

organizações são estruturadas em termos de comportamentos de papel e não em termos dos 

atos exclusivos de indivíduos específicos. Um papel de trabalho inclui bem mais do que o 

formalmente descrito para o cargo. Os papéis moldam o comportamento mediante a criação 

de padrões de comportamentos esperados que as pessoas assumem em diferentes situações. 

As normas moldam o comportamento ao imporem padrões grupais aceitáveis a cada um dos 

membros.  

 De acordo com Turner (1999), praticamente todo aspecto de nossa existência, 

pensamentos, intuições, sentimentos e comportamentos são influenciados pela participação 

em estruturas sociais. Essas estruturas são construídas de status e papéis sociais. Uma pessoa 

que conheça seu status sabe onde está localizada e o que os outros esperam dela. Para cada 

status há, em geral, expectativas ou normas sobre como a pessoa deve se comportar. Tais 

expectativas estão impregnadas de valores, crenças e, até mesmo, de aspectos da tecnologia. 

Os indivíduos podem encontrar-se numa situação de conflito quando mudam entre grupos 

cujos critérios de status sejam diferentes, ou quando se juntam a grupos cujos membros 

tenham formações heterogêneas. 

 Percepção - A psicologia social estuda como as pessoas percebem, pensam e se 

sentem sobre seu mundo social, e como interagem e influenciam umas às outras. Por isso, o 

entendimento do comportamento social exige uma compreensão detalhada do modo como se 

percebe e se interpreta o mundo social. Kolasa (1978) define a percepção como a organização 

do que chega do mundo externo a qualquer momento, ou ainda como a interpretação dos 

dados fornecidos pelos estímulos que atingem o indivíduo. As pessoas percebem o mundo ao 

seu próprio modo. Para Schiffman e Kanuk (2000), estudiosos do comportamento, a 

realidade, para um indivíduo, é a sua percepção acerca do que aconteceu. Os indivíduos agem 

e reagem com base em suas percepções, não com base na realidade objetiva, motivo pelo qual 

o estudo da percepção, por parte das organizações, se torna tão importante.  
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Para Schneider e White (2004), o empregado desenvolve a sua percepção baseado em 

como os negócios são conduzidos no dia-a-dia, e quais os objetivos a organização aparenta 

perseguir. A partir dos comportamentos e ações pelas quais os empregados recebem 

reconhecimento e apoio, é que eles desenvolvem a resposta para “o que é importante aqui?”. 

Essa resposta relaciona-se diretamente à percepção do clima da organização. 

 Atitudes - Segundo Robbins (2002), as atitudes refletem como um indivíduo se sente 

em relação a alguma coisa e são afirmações avaliadoras, ou seja, favoráveis ou desfavoráveis 

em relação a objetos, pessoas ou eventos. Para este autor, é necessário que os administradores 

conheçam as atitudes de seus clientes, pois eles podem fornecer as causas de um determinado 

problema, além de influenciarem o comportamento. Outros autores, como De George (1995), 

Schneider e White (2004), ao estudarem o clima ético na organização, consideram que as 

atitudes são permeadas pelas normas e regras estabelecidas pela empresa, orientadas por 

princípios de ética a partir do grupo. Merton (1968), ao focalizar os sistemas sociais, 

identificou tipos de grupos de referência que ajudam a moldar os comportamentos e atitudes 

desses atores. Nesse campo do comportamento, a avaliação das atitudes tem um importante 

valor estratégico. 

  Aprendizagem - Este termo surge nas teorias behaviorista e cognitivista. A Escola 

Behaviorista sustenta os princípios de Condicionamento Clássico e de Condicionamento 

Instrumental. Esta Escola parte da hipótese de que a aprendizagem é uma resposta do 

organismo a uma estimulação provocada por elementos externos. Já a Escola Cognitivista, 

que é representada pela Aprendizagem Intuitiva e a Aprendizagem Associativa, ao contrário 

do Behaviorismo, salienta os processos mentais internos ao indivíduo, ou seja, a 

aprendizagem associada à resolução de um problema, a partir das informações disponíveis no 

meio ambiente. Assim, existem duas linhas de pensamento acerca de como os indivíduos 

aprendem: as teorias comportamentais e as teorias cognitivas. 

O condicionamento clássico é também referido como condicionamento pavloviano, 

porque foi Pavlov (1903) quem desenvolveu o método. Essa teoria surgiu nos experimentos 

para ensinar cães a salivar em resposta ao ruído de uma sineta. 

Skinner (1972) foi o fundador da maior escola de pensamento da psicologia E-R 

(estímulo – resposta) e este sistema baseia-se no behaviorismo descritivo de Watson e nos 

conceitos de estímulo, resposta e reforço.  Para Bergamini (1982) estímulo é a modificação de 

um ou vários aspectos do meio e resposta é a modificação de uma ou várias partes do 

comportamento. 
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A teoria cognitiva da aprendizagem sustenta que o tipo de aprendizagem mais 

característico do ser humano é a resolução de problemas, o que permite aos indivíduos 

exercerem algum controle sobre o ambiente. Aprender já não é um automatismo, mas torna-se 

um processo criativo e deliberado que se apóia na formulação de hipóteses e na avaliação de 

resultados. 

Para Milhollan e Forisha (1972 apud BERGAMINI, 1982), a orientação 

comportamentalista considera o homem um organismo passivo, governado por estímulos 

fornecidos pelo ambiente externo, que pode ser manipulado, e seu comportamento controlado, 

por meio de adequado controle de estímulos ambientais.  Os psicólogos da aprendizagem 

consideram que o comportamento humano é aprendido, não inato. 

 Robbins (2002) sustenta que as pessoas aprendem um comportamento para obter algo 

que desejam ou para evitar algo que não queiram. A motivação é tida também como um dos 

fatores das influências internas. 

 Motivação - Robbins (2001) define motivação como “a disposição de exercer um 

nível elevado e permanente de esforço em favor das metas da organização, sob a condição de 

que o esforço seja capaz de satisfazer alguma necessidade individual” (ROBBINS, 2001, p. 

342). Ou seja, a motivação, de um modo geral, está relacionada com esforço em direção a 

alguma meta. O autor se concentra nas metas organizacionais, de modo a evidenciar os 

comportamentos ligados ao trabalho. Os elementos desta definição de motivação são a 

intensidade do esforço, a persistência, a orientação em direção às metas organizacionais e as 

necessidades.  

O elemento esforço traz uma medida de intensidade, e o esforço permanente denota 

persistência, revela que uma pessoa que está motivada não desiste facilmente. Para Robbins 

(2001), persistência e esforço não levam necessariamente a resultados favoráveis à empresa, a 

menos que o esforço atue em uma direção benéfica à organização, ou seja, há que se 

considerar a qualidade do esforço. A necessidade, como elemento motivador, significa algum 

estado interno que faz com que certos resultados pareçam atraentes. Uma necessidade 

insatisfeita suscita tensão, que estimula impulsos no indivíduo. Tais impulsos são 

responsáveis por um comportamento de busca para alcançar determinadas metas que, se 

atingidas, satisfazem a necessidade, com a conseqüente redução da tensão. As necessidades 

são, dentre os elementos da motivação, aquele que mais suscitou estudos e teorias entre os 

pesquisadores. 

Maslow (1954) formulou a hipótese, conhecida como hierarquia das necessidades, de 

que em todo ser humano existe uma hierarquia de cinco necessidades. Três delas, fisiológicas, 
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de segurança e de associação, foram caracterizadas como necessidades da carência, porque 

devem ser satisfeitas para que os indivíduos se sintam saudáveis e seguros. As outras duas, 

necessidades de estima e de auto-realização, foram caracterizadas como necessidades do 

crescimento, por se relacionarem ao desenvolvimento e à realização do potencial das pessoas. 

Estes dois grupos são também chamados de necessidades de ordem inferior e de ordem 

superior, respectivamente. 

As tentativas de confirmar a hierarquia das necessidades, por meio de dados de 

pesquisas, obtiveram pouco sucesso. Alderfer (1969) propôs uma modificação do referencial 

de Maslow, que se apresentou como uma caracterização mais precisa da relação entre as 

necessidades e a motivação. Existência, Relacionamento e Crescimento (ERC), daí o termo 

teoria ERC, de acordo com Alderfer são os três grupos de necessidades centrais. As 

necessidades descritas na teoria têm, basicamente, uma correspondência com aquelas 

descritas na hierarquia das necessidades, de Maslow. Porém sem a suposição de uma 

hierarquia rígida onde, à medida que cada necessidade é substancialmente satisfeita, a 

necessidade imediatamente superior se torna dominante. A teoria ERC contém uma dimensão 

de frustração-regressão. Segundo Alderfer, a frustração de necessidades de ordem superior 

gera demandas de maior satisfação daquelas de ordem inferior. Por exemplo, a incapacidade 

de satisfazer uma necessidade de relacionamento, como a interação social, tende a aumentar o 

desejo de mais dinheiro ou melhores condições de trabalho. 

Empiricamente, a teoria ERC tem demonstrado possuir mais sustentação que a teoria 

de Maslow (SCHNEIDER & ALDERFER, 1973). Ela foi particularmente útil para explicar 

por que as necessidades de ordem inferior, como salário e benefícios, são o foco de 

concentração de tantas pessoas. Frustradas por necessidades de ordem superior insatisfeitas, 

elas exigem maior satisfação das necessidades de ordem inferior. 

Murray (1938) propôs um modelo, a teoria das necessidades manifestas, em que as 

necessidades possuem dois componentes – direção e intensidade – e que o comportamento 

seria motivado simultaneamente por várias necessidades. Ele identificou mais de vinte 

necessidades que seriam adquiridas, como realização, afiliação, autonomia, mudança, ordem e 

poder, e que seriam estimuladas, ou ativadas, por condições ambientais, tais como quando um 

trabalho desafiador fosse atribuído a um indivíduo. Murray (1938) forneceu o fundamento 

para as pesquisas realizadas por David McClelland (1975) o qual propôs a teoria das 

necessidades aprendidas. McClelland considerava três necessidades como fontes 

particularmente importantes de motivação: realização, afiliação e poder. Ele acreditava serem 

adquiridas da cultura de uma sociedade, daí o rótulo de teoria das necessidades aprendidas. 
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A teoria do reforço é uma abordagem comportamentalista, segundo a qual o reforço 

condiciona o comportamento e, portanto, a motivação. Ela ignora o estado interior do 

indivíduo, e se concentra apenas no que acontece a uma pessoa quando ela pratica alguma 

ação. Como não se preocupa com o que aciona o comportamento, ela não constitui, 

estritamente, em uma teoria da motivação, contudo oferece um meio poderoso de análise 

daquilo que controla o comportamento (STEERS e PORTER, 1979). Os estudiosos do reforço 

explicam o comportamento como sendo provocado pelo ambiente e ignoram sentimentos, 

atitudes, expectativas e outras variáveis cognitivas que, sabidamente, afetam o 

comportamento. Outras teorias, como a da eqüidade e a da expectativa, também se baseiam 

em fatores externos ao indivíduo como elementos de motivação. 

A teoria da eqüidade comporta um modelo pelo qual os indivíduos comparam seus 

investimentos e resultados no trabalho com os dos demais e, em seguida, reagem de modo a 

eliminar eventuais iniqüidades. Ou seja, as pessoas percebem aquilo que recebem de uma 

situação de trabalho (resultados) em relação ao que contribuíram para ela (investimento) e 

comparam este coeficiente resultado-investimento com o de outras pessoas que consideram 

importantes (ROBBINS, 2001). Se o coeficiente é igual ao das pessoas comparáveis, existe 

uma situação de eqüidade, ou seja, a situação seria percebida como justa. Porém, quando o 

coeficiente é desigual, surge uma tensão de eqüidade. A teoria da eqüidade propõe que essa 

situação de tensão cria motivação para que algo seja feito para corrigi-la e restabelecer o 

equilíbrio (ADAMS, 1965). 

A teoria da expectativa compreende um modelo em que a força de uma tendência para 

atuar em determinado sentido depende da força de uma expectativa de que o ato será 

acompanhado por determinado resultado, e da atração desse resultado para o indivíduo 

(VROOM, 1964). De uma forma mais prática, a teoria da expectativa afirma que um 

empregado será motivado a se esforçar no trabalho se acreditar que seu esforço resultará em 

uma boa avaliação de desempenho. Além disso, uma boa avaliação trará recompensas 

organizacionais como gratificação, aumento de salário ou promoção. Essas recompensas 

satisfarão as metas pessoais do empregado. 

 A motivação, portanto, é tratada como um processo de origem interna, como nas 

teorias que abordam as necessidades humanas, e também como um processo que tem origem 

no ambiente, como o reforço, a tensão de eqüidade e a expectativa. 
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2.2.3 Conflito de interesses 

As empresas se encontram em diferentes níveis de complexidade, e esses podem ser 

expressos por recursos (prédios, máquinas, capital), processos (compra, venda, produção, 

engenharia), relações (clientes, fornecedores, governo, investidores, áreas, níveis), e a 

identificação (identidade – visão, valores, missão), os quais formam uma unidade (VARGAS, 

2005). Da mesma forma, o indivíduo com seus sistemas físicos, sensoriais e motores, que lhe 

permitem executar tudo aquilo que seu pensamento indica, e é um ser anímico, apresenta uma 

enorme complexidade. Então, um problema importante na gestão empresarial é o 

alinhamento. Faz-se necessário garantir que as pessoas tomem decisões alinhadas com uma 

estratégia baseada em valores éticos, que propicie o desenvolvimento de uma cultura que 

possa ser considerada possuidora de virtudes, isto é, possuidora de valores que se 

transformem em ações (SOLOMON, 2000). Por isso, a resolução de conflitos de valores entre 

a empresa e o indivíduo depende do fator integridade de cada uma das partes, ou seja, não 

transgredir os valores próprios e não ter qualquer comportamento que não esteja totalmente de 

acordo com seus valores. 

De acordo com Vargas (2005), se se colocar a integridade da empresa e a integridade 

do indivíduo como eixos ortogonais de um mesmo gráfico, podem-se caracterizar as quatro 

formas extremas de gestão de conflitos de valores: a subordinação do indivíduo, a quebra da 

relação, a aceitação incondicional e a subordinação da empresa. 

A subordinação do indivíduo significa este não compartilhar dos valores da empresa, 

mas aceitar comportar-se de acordo com eles em todas as decisões relacionadas com a sua 

vida profissional, resolvendo-se assim o conflito. Exige que a pessoa tenha um nível bastante 

baixo de integridade para suportar com naturalidade essa imposição. Se a pessoa não tiver 

baixa integridade e aceitar submeter-se aos valores da empresa, não conseguirá fazê-lo 

permanentemente, mas apenas enquanto durarem as condições que a forçam afastar-se dos 

seus valores (ameaça, satisfação de necessidades básicas, perigo de vida, e outros) e assumir 

os da empresa. 

A quebra de relação passa a ser um ponto extremo, onde o conflito de valores é 

resolvido pela quebra da relação. O colaborador pode demitir-se por não aceitar a moral da 

empresa em que trabalha, ou a empresa pode demiti-lo, por ele demonstrar comportamentos 

incompatíveis com a moral desejada. 

A aceitação incondicional é uma situação mais hipotética que real. Significa que, tanto 

a empresa quanto o indivíduo, têm um baixo nível de integridade. É um caso considerado 

patológico, em que um indivíduo psicologicamente instável assume uma flexibilidade de 
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valores cujo comportamento é totalmente imprevisível. Nesse caso, a empresa tem uma 

cultura de permissividade total em relação a todo tipo de prática.  

Na subordinação da empresa, o indivíduo claramente impõe a sua moral à empresa, 

que se submete. Embora possa parecer incomum, não é tanto assim. Pode acontecer nas 

situações em que o colaborador ocupa um cargo muito elevado na hierarquia (presidente, 

diretor geral) ou quando é um profissional imprescindível e que desempenha uma função de 

forma única ou com grande poder num setor da empresa. 

De acordo com Felo (2001), programas de ética corporativa geralmente são 

direcionados a conflitos de interesse que possam surgir nas atividades da empresa. Felo 

examinou, empiricamente, a relação entre programas de ética e os conflitos de interesse 

potenciais, e como o envolvimento da alta direção no programa de ética da firma está 

relacionado com os potenciais conflitos de interesse. Esse pesquisador encontrou evidências 

consistentes com a noção de que, empresas cujas diretorias estão ativamente envolvidas em 

seus programas de ética, estão menos propensas a apresentar conflitos de interesse potencias 

do que outras empresas sem programas de ética, ou onde tal envolvimento é inexpressivo. 

Arruda, Whitaker e Ramos (2003) observam que a remuneração é percebida como 

justa, quando os empregados sentem que existe uma preocupação com a consistência e a 

honestidade. Os gastos mínimos para uma sobrevivência digna, do funcionário e de sua 

família, devem ser assegurados. Além disso, deve haver um adicional que permita ao 

trabalhador uma renda discricionária que lhe permita efetuar uma poupança, melhorar suas 

condições de moradia, aprender uma língua estrangeira, realizar uma determinada viagem, ou 

algo que seja importante para ele. Isso implica na avaliação do tipo de tarefa executada e do 

número de horas trabalhadas, de modo que se cumpram os padrões indicados por organismos 

nacionais ou internacionais, e seja garantido um descanso suficiente. Um deslize nesse 

aspecto pode dar ensejo a que, com motivo de conseguir uma renda complementar, o 

empregado desenvolva externamente atividades que caracterizam conflito de interesses. Em 

geral, os salários tendem a seguir os de empresas semelhantes, e devem ser corrigidos quando 

existe uma distorção no mercado. Especial atenção deve ser dada à tarefa de estabelecer a 

remuneração de uma posição-chave, se o parâmetro de estimativa for o mercado externo. Há 

condutas e responsabilidades que divergem, quando as funções parecem ser iguais. As 

decisões de pagamento com base em mérito devem apoiar-se em dados objetivos, que reflitam 

o desempenho real da pessoa a ser beneficiada. Nesse caso, muito cuidado deve ser tomado 

quando se estabelecem comparações de conduta entre profissionais que desempenham 

funções iguais ou semelhantes. Os sistemas de bônus (compensações monetárias, acesso 
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privilegiado a ações da empresa, participação nos lucros), cada vez mais freqüentes, devem 

ter um suporte quantificável, para que sirvam de motivação e, ao mesmo tempo, signifiquem e 

sejam percebidos como uma remuneração criteriosa. É fundamental que os empregados 

compartilhem os ganhos da organização, e que a alta administração receba com base em 

resultados. A transparência é percebida pelos empregados como um sinal de poder na 

organização, ou seja, depende muito dos gestores a construção de um clima de confiança. 

Inseridas em um ambiente cada vez mais competitivo e incerto, frente a um ritmo 

intenso de mudanças, que reflete novos arranjos na organização do trabalho e na gestão, as 

organizações contemporâneas encontram-se em uma situação em que as certezas ideológicas e 

os aparatos técnicos, que outrora eram o suporte de sua disciplina, estão sendo questionados e, 

aparentemente, já começam a recuar no debate sobre a natureza da organização e quais os 

meios mais adequados ao seu estudo. 

As implicações de tais mudanças são potencialmente revolucionárias, o que gera 

novos desafios e responsabilidades para as organizações. Se, nem o conservadorismo, nem o 

relativismo, agradam mais, uma terceira opção é reconsiderar a história da teoria 

organizacional de forma a redescobrir as narrativas analíticas e os discursos éticos que 

moldaram seu desenvolvimento e legitimaram sua essência (REED, 1999). 

Nesta Tese, considera-se conflito de interesses o conjunto de condições nas quais o 

julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado 

indevidamente por um interesse secundário. O conflito de interesses pode ocorrer entre um 

indivíduo e uma organização com a qual se relaciona ou entre um indivíduo e outra pessoa. A 

existência de múltiplos interesses não é errada em si. Os interesses podem se manifestar no 

plano do sistema de crenças ou nos desejos do profissional. Quando os interesses se baseiam 

no sistema de crenças, referem-se a julgamentos subjetivos relativos a alguns aspectos 

discrimináveis do seu mundo, que dizem respeito à compreensão que esta pessoa tem de si e 

de seu meio. Ao formar crenças sobre um dado objeto, a pessoa, automática e 

simultaneamente, adquire uma atitude para com este objeto. Os desejos, por outro lado, são 

projeções de futuro, são necessidades possíveis, que justamente por este aspecto tendem a 

direcionar as ações. Os problemas começam a aparecer quando estes interesses competem 

entre si e principalmente quando geram deveres e comprometimentos concorrentes ou 

conflitantes. Estes deveres e comprometimentos sim é que podem alterar o processo de 

tomada de decisão gerando situações questionáveis ou condenáveis. 
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2.2.4 Desvio de conduta nas organizações 

De acordo com Turner (1999), desvio é o comportamento que viola normas bastante 

arraigadas na sociedade. Na medida em que as sociedades se tornam maiores, mais complexas 

e diversificadas, aumenta a freqüência com que ocorrem os desvios, pois, tanto as forças 

formais quanto as informais de controle social, tornam-se inadequadas. Giddens (2001) afirma 

que a noção de comportamento desviante pode variar conforme a época e o lugar. O 

comportamento “normal”, em um cenário cultural, pode ser rotulado de “desviante” em outro. 

A má conduta organizacional, organizational misbehavior, é definida como atos 

intencionais que violam as regras formais do núcleo organizacional (VARDI; WIENER, 

1996). Ackroyd e Thompson (1998), Vardi e Wiener (1992), Greenberg (1997), e Robinson e 

Bennett (1995) relatam que diversas formas de má conduta organizacional estão difundidas e 

onerosos problemas são enfrentados pelas organizações em decorrência dessas (más) 

condutas.  

 Vardi (2001) encontrou uma relação negativa significativa entre clima organizacional 

e má conduta na organização. Para ele, as atividades de má conduta, informadas por gerentes 

e empregados, foram negativamente relacionadas com as dimensões de Climas Éticos, 

conforme definido por Victor e Cullen (1988). Não surpreendentemente, há um interesse 

crescente entre cientistas organizacionais e profissionais nos padrões e fatores motivacionais 

que afetam tais comportamentos, e também nas suas conseqüências para as organizações e 

seus membros (GIACALONE; GREENBERG, 1997). 

Vardi e Wiener (1996) propuseram dois tipos principais de antecedentes de mau 

comportamento no trabalho. São os fatores individuais, como insatisfação, personalidade e 

desenvolvimento moral, e fatores organizacionais, entre eles os objetivos, o clima 

organizacional e os sistemas de controle. Esses autores, e outros como Boye e Jones (1997), 

Kunda (1992) e Treviño (1986), acreditam que o comportamento individual é fortemente 

influenciado pelo sistema de valores da organização, que está no cerne de sua cultura e clima. 

Além de Vardi e Wiener (1996), outros autores definiram o fenômeno da má conduta 

organizacional como: 

a) “comportamentos desviantes no trabalho” (Goldman, 1992 apud VARDI, 2001; 

ROBINSON; BENNETT, 1995; ROBINSON; GREENBERG, 1998); 

b) “práticas não convencionais no trabalho” (ANALOUI; KAKABADSE, 1992); 

c) “comportamento não conforme” (PUFFER, 1987); ou 

d) “comportamento anti-social”, em geral (GIACALONE; GREENBERG, 1997).  



 47 

Vardi (2001) usa o termo “má conduta organizacional” para englobar uma grande 

variedade de tipos de má conduta relacionada com o trabalho, praticadas por membros das 

organizações. 

Para Griffin et al. (1998); Hollinger e Clark (1983); Robinson e Greenberg (1998); 

Treviño (1986); Vardi e Wiener (1992), a má conduta organizacional é, teoricamente, um 

produto da interação entre fatores no nível individual e fatores no nível organizacional. Vardi 

e Wiener (1996) propuseram uma estrutura motivacional para a má conduta organizacional, a 

qual descreve os antecedentes individuais e organizacionais da intenção para a má conduta. 

No nível individual esses autores incluem: personalidade, congruência de valores 

pessoa/organização, valores gerais de lealdade e dever, circunstâncias pessoais e falta de 

satisfação das necessidades pessoais. O nível organizacional inclui fatores como: 

oportunidades pré-existentes para a má conduta, sistema de controle, metas, cultura e coesão.  

Nesta Tese, o termo desvio compreende uma variedade de tipos de má conduta 

relacionados com o ambiente organizacional. Será utilizado, indistintamente, com os termos 

desvio de conduta e má conduta organizacional. Do ponto de vista ético, os comportamentos 

humanos são sempre classificados sob a ótica do certo e errado, do bem e do mal. Embora 

relacionadas com o agir individual, essas classificações têm relação com as matrizes culturais 

que prevalecem em determinadas sociedades e contextos históricos.  

Diversas teorias procuram explicar as origens do desvio. Algumas consideram fatores 

funcionais relacionados com as características estruturais da própria sociedade, outras 

focalizam os efeitos das interações entre elementos e entre grupos. Há aquelas que se atêm às 

limitações dos mecanismos de controle responsáveis por coibir, ou pelo menos limitar, a 

ocorrência do comportamento compreendido como desviante. Estas teorias são úteis para 

aplicação no campo organizacional. 

Para as teorias funcionalistas, o desvio é o resultado de tensões estruturais e de uma 

falta de regulação social dentro da sociedade, isto é, quando está presente uma situação de 

anomia. Se as aspirações que têm os indivíduos e os grupos na sociedade não coincidem com 

as recompensas disponíveis, essa disparidade entre desejos e realizações será sentida nas 

motivações desviantes de alguns dos seus membros (GIDDENS, 2001). De acordo com 

Durkheim (2003), a anomia existe quando não há padrões claros para guiar o comportamento 

em determinada área da vida social. Para Merton (1968), o conceito de anomia refere-se à 

pressão imposta ao comportamento dos indivíduos, quando as normas aceitas entram em 

conflito com a realidade social. 
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 As teorias interacionistas concentram-se no desvio como um fenômeno construído 

socialmente. Essa teoria rejeita a idéia de que haja tipos de conduta que sejam inerentemente 

“desviantes”. Para Sutherland (1967), em uma sociedade que contém uma variedade de sub-

culturas, alguns ambientes sociais tendem a estimular atividades ilegais, ao passo que outros 

não. 

A teoria da rotulação considera que as pessoas que representam as forças da lei e da 

ordem, ou que têm a capacidade de impor aos outros suas definições de moralidade 

convencional, são responsáveis pela maior parte da rotulagem (Giddens, 2001). Isto é, 

indivíduos que pratiquem os mesmos atos, mas que pertençam a grupos sociais diferentes, por 

exemplo, recebem rótulos diferentes, e seus atos poderão ser considerados desviantes ou não, 

de acordo com os rótulos. A teoria da rotulação interpreta o desvio não como um conjunto de 

características de indivíduos ou de grupos, mas como um processo de interação entre 

desviantes e não-desviantes. De acordo com Giddens (2001), a teoria da rotulação preocupa-

se em demonstrar como as identidades desviantes são criadas por meio de rotulação, e não por 

motivações ou de comportamentos desviantes. Lemert (1972) apresentou um modelo para a 

compreensão de como o desvio tanto pode coexistir como pode tornar-se central para a 

identidade de alguém. Esse pesquisador defende a idéia de que, ao contrário do que se possa 

pensar, o desvio é, na verdade, algo bastante trivial e as pessoas que o apresentam, em geral 

passam despercebidas e impunes por seus atos desviantes.  

 As teorias de conflito utilizam elementos do pensamento marxista. Seus autores, como 

Taylor, Walton e Young (1973, apud GIDDENS, 2001) afirmam que o desvio é uma escolha 

deliberada e, freqüentemente, de natureza política, e rejeitam a idéia de que o desvio é 

determinado por fatores como a estrutura biológica, a personalidade, a anomia, a 

desorganização social ou os rótulos. Em lugar disso, defendem a noção de que o desvio de 

conduta é uma escolha ativa dos indivíduos em resposta às desigualdades do sistema 

capitalista. 

 As teorias de controle postulam que o crime ocorre como resultado de um 

desequilíbrio entre os controles sociais ou físicos, inadequados para impedi-lo de acontecer. 

Supõem que as pessoas agem racionalmente e que, dada a oportunidade, qualquer um se 

envolveria em atos desviantes. Hirschi (1969) afirmou que os humanos são seres 

fundamentalmente egoístas, que tomam decisões calculadas de envolver-se ou não em uma 

atividade ilícita, e avaliam os benefícios e os riscos potenciais dessa atitude. 

 Banaji, Bazerman, e Chugh (2003) afirmam que, no ambiente das empresas, grande 

parte dos problemas éticos mantém-se porque os gestores acreditam na imagem que os seus 
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colaboradores transmitem. Três tipos de distorção ética mais comum acontecem sem que os 

executivos percebam: 

a) o favorecimento do próprio grupo, ao ajudar, promover e beneficiar as pessoas que 

pertencem ao mesmo grupo social ou que, de alguma forma, têm com ele uma 

afinidade cultural; 

b) a superavaliação do critério pessoal, por considerar de forma generosa demais a 

sua contribuição para os objetivos e tarefas da equipe, o que leva a imprecisões e 

injustiças na apreciação do trabalho dos colegas; 

c) o conflito de interesses, por meio do qual, inconscientemente, indivíduos com 

responsabilidades de gestão beneficiam pessoas, grupos ou organizações que 

podem beneficiá-los em contrapartida. 

Diversas teorias foram abordadas para se ampliar o conhecimento a respeito das 

diferentes concepções do desvio de conduta. No entanto não é objetivo desta Tese enfocar a 

conotação do desvio patológico. Apóia-se na teoria de Kohlberg (1964), que defende que os 

julgamentos e normas morais devem ser entendidos como construções universais dos agentes 

humanos que regulam as suas interações sociais. Dessa forma,  todo ser humano está dotado 

de uma consciência moral, que o leva constantemente à avaliação e julgamento de suas ações, 

para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. A ética está relacionada à 

opção, ao desejo de realizar a vida, de manter com outros relações justas, com base no bem e 

na virtude. Assim, acredita-se que a ética é uma característica inerente a toda ação humana e, 

por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 Toda empresa possui, implícita ou explicitamente, códigos de ética ou de conduta, que 

expressam o comportamento, ou atitude, que se espera de seus empregados, comportamento 

esse que coopere para a consecução dos objetivos da empresa. A qualidade do relacionamento 

empregado-empresa deve refletir, idealmente, o que está expresso nos códigos de ética ou de 

conduta. Integridade, moralidade e decoro, honradez, dignidade e elevada conduta 

profissional são quesitos que se encontram na maioria dos códigos das empresas. O resultado 

das empresas, fruto de suas atividades, provém da soma dos esforços da totalidade de seus 

membros. Desvios do comportamento esperado, conforme estabelecido nos códigos de 

conduta, podem significar perturbações na estrutura das atividades, o que irá se refletir 

negativamente nos resultados da empresa. 

 As empresas, enquanto pessoas jurídicas, podem ser descritas como entidades ideais, 

por meio de seus estatutos e códigos. Seus membros, porém, enquanto pessoas físicas, 

possuem todas as qualidades, e fraquezas, características dos seres humanos. Qualquer 

sentimento de injustiça, provocado pelos mais diversos motivos, pode desencadear desvios de 

conduta, com os conseqüentes reflexos nos resultados da organização. Questões como 

remuneração, reconhecimento, insatisfação quanto à atividade e desconforto no ambiente de 

trabalho podem dar origem a sentimentos de injustiça por parte dos empregados. Tais 

questionamentos foram observados durante discussões em salas de aula com alunos de 

graduação do curso de Administração de Empresas de uma Universidade do Vale do Paraíba, 

SP. Diversos destes alunos são empregados em empresas industriais desta região, os quais 

participaram com suas observações e experiências originadas em seus ambientes de trabalho. 

Discutiu-se a respeito de que atos poderiam desencadear sentimentos de injustiça, que efeitos 

tais sentimentos poderiam determinar sobre o desempenho dos trabalhadores, e que atitudes, 

como conseqüência, os empregados poderiam desenvolver. 

Alguns problemas éticos, entre os trabalhadores, foram identificados, tais como usar o 

tempo na empresa para tratar assuntos pessoais e realizar tarefas alheias à organização, fazer 

uso de materiais da empresa em proveito próprio, procrastinação, e outros. Identificou-se, 

também, que estes problemas de ordem ética, entre os trabalhadores, estão geralmente 

relacionados com a percepção que têm de questões como remuneração, transparência da 

organização, condições do ambiente de trabalho, e também por fatores de ordem pessoal, 

como auto-estima, sentimento de injustiça, de exploração, entre outros. Questionou-se, ainda, 
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a respeito dos prejuízos que afetam ambas as partes, trabalhadores e empresas, advindos dos 

problemas éticos discutidos. 

A partir das observações e discussões nos grupos focais foi possível organizar o 

roteiro para as entrevistas com empregados de empresas da região, o que possibilitou entender 

os significados e representações destes participantes sobre o desvio de conduta e, também, o 

direcionamento para a construção de um questionário, a ser utilizado em pesquisa de campo, 

que abrangesse a questão do desvio de conduta, de forma a entender os elementos 

característicos deste processo entre os trabalhadores da região.  

Assim, a problemática da conduta ética abordada no referencial teórico, e os insights 

surgidos nas discussões com os grupos focais, permitiram o enunciado de duas proposições: 

I Há trabalhadores que praticam atividades consideradas desvio de conduta e 

antiéticas. 

II Os desvios são motivados por questões de ordem financeira, por 

percepções adversas em relação ao ambiente de trabalho, e por fatores de 

ordem pessoal. 

As proposições acima se constituíram na base que permitiu, por meio da indução, a 

formulação da diretriz de trabalho que promoveu a organização da pesquisa e a identificação 

das informações relevantes, e a delimitação da análise e a interpretação dos dados 

(OLIVEIRA, 2001). Anuncia-se dessa forma a diretriz norteadora deste estudo: 

Uma parcela de empregados nas organizações pratica atividades consideradas 

desvio de conduta e antiéticas, relacionadas a clima ético e organizacional e 

fatores subjetivos, mas também por fatores econômicos direcionados a suprir o 

orçamento doméstico. 

  Distinguiram-se duas atividades que sugerem a diretriz de trabalho: há empregados que 

fazem trabalhos extras, fora do expediente normal de trabalho, o que pode se constituir em 

conflitos  de interesse; há empregados que realizam atividades de seu próprio interesse durante 

o expediente normal de trabalho. 

As discussões levaram ao planejamento de uma pesquisa, resultado do apoio conjunto 

do CENE-FGV-EAESP – Centro de Estudos de Ética nas Organizações da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas e do ECA-UNITAU – 

Departamento de Economia, Contabilidade e Administração da Universidade de Taubaté, com 

a participação de professores e estudantes de graduação das duas instituições. 
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 Para realizar a pesquisa de campo empírica, foi selecionada como espaço de análise a 

região do Vale do Paraíba, escolhida por dois motivos básicos: possui uma população 

predominantemente de trabalhadores da indústria e apresenta uma significativa variedade de 

estabelecimentos industriais. 

O Médio Vale do Paraíba é formado pelas cidades de Guararema, Jacareí, Santa 

Isabel, Igaratá, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Caçapava, Taubaté, Tremembé, 

Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 

Lavrinhas e Queluz. A industrialização do Vale do Paraíba intensificou-se a partir de 1950, e 

trouxe novas possibilidades de desenvolvimento econômico, social e cultural para a região.  

Houve, em conseqüência, a retomada do crescimento populacional e a revitalização 

dos centros urbanos localizados no eixo de circulação do Médio Vale do Paraíba, onde se 

concentraram as indústrias e centros tecnológicos propulsores desse desenvolvimento. Entre 

os municípios mais populosos e representativos das atividades industriais do Médio Vale do 

Paraíba, destacam-se São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro e Caçapava. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo teve o objetivo de obter dados e o registro de variáveis, 

diretamente dos atores envolvidos com a problemática abordada nesta tese, para posteriores 

análises. Assim, a pesquisa de campo constitui-se no instrumento primordial para se alcançar 

os objetivos deste estudo – conhecer os aspectos do desvio de conduta de empregados da 

indústria e seus fatores determinantes. 

 

4.1 Metodologia 

Esta pesquisa é exploratória, uma vez que não se dispõem de estudos sobre o desvio de 

conduta entre trabalhadores operacionais no Médio Vale do Paraíba. O estudo exploratório 

tem o propósito de apurar conceitos, ou seja, trazer à luz as conceituações presentes no campo 

objeto da pesquisa, as quais envolvem descrições qualitativas, bem como a acumulação de 

informações, com o propósito de se apurar as variáveis consideradas neste trabalho. 

A pesquisa reveste-se, principalmente, de caráter quantitativo, ao utilizar métodos 

estatísticos para mensurar e quantificar atos e fatos que tipificam o objeto deste estudo. Na 

medida em que a investigação apurou conceitos, ou seja, trouxe à luz as conceituações 

presentes no campo objeto da pesquisa, o que envolve descrições qualitativas, e também a 

acumulação de informações (Minayo, 2000), ela adota, também, uma abordagem qualitativa. 

 

4.2 Estudo Quantitativo 

De acordo com GIL (1995b), os métodos quantitativos aproximam-se dos projetos 

experimentais, e se caracterizam pela precisão do controle estatístico, com a finalidade de 

fornecer dados para a verificação de hipóteses. O emprego de estratégias quantitativas tem por 

objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, programas, ou amostras de 

populações e programas. As técnicas mais utilizadas são as entrevistas, questionários e 

formulários, e empregam-se procedimentos de amostragem. Os métodos quantitativos podem 

ser aplicados quando houver a possibilidade de se observar elementos comparáveis. 

Os estudos quantitativos podem abranger estudos de verificação de hipóteses, de 

avaliação de programa, de descrição de população e de relações de variáveis. Os estudos de 

relações entre variáveis procuram descobrir quais variáveis são pertinentes a uma determinada 

situação e se existe uma relação relevante entre elas. O principal objetivo de relacionar 

variáveis é a possibilidade de encontrar valores preditivos na pesquisa (GIL, 1995a). As 
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variáveis envolvidas são quantificáveis por meio de notas pertencentes a uma escala que mede 

o grau de concordância/discordância em relação às assertivas apresentadas. 

 

4.2.1 Técnica da coleta de dados quantitativos  

O questionário, composto de dezenove quesitos, foi dividido em duas seções. A 

primeira, com sete itens, aborda os dados referentes ao perfil do respondente e da empresa, e 

inclui gênero, idade, estado civil, grau de instrução, área em que trabalha, tempo de atividade 

e porte da empresa. A segunda parte do questionário, contendo doze itens, foi inspirada no 

referencial teórico-conceitual e nos resultados obtidos dos grupos focais aplicados às 

discussões em salas de aula e, uma questão aberta para sugestões e comentários, considerados 

relevantes pelo respondente. Buscou-se capturar o posicionamento dos participantes acerca 

dos itens que são próprios da ação da empresa sobre os empregados, como a remuneração, o 

reconhecimento, a disponibilização de um ambiente de trabalho que inspire satisfação e 

conforto, e a difusão de normas e códigos claros; buscou-se, também, captar as afirmações 

que correspondem às ações próprias dos empregados sobre a empresa, que revelem atitudes 

que possam ser consideradas desvio de conduta, e que afetam o desempenho dos empregados 

e os resultados da organização.  

Foram definidas doze assertivas, P1 a P12, para as quais os respondentes apontaram o 

grau de discordância ou concordância, de acordo com uma escala com valores compreendidos 

entre 1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente). As assertivas do questionário são: 

P1 - Os funcionários são bem remunerados por seu trabalho. 

P2 - Os funcionários são reconhecidos por seu desempenho. 

P3 - A empresa está aberta a ouvir o funcionário. 

P4 - As normas e instruções da empresa são claras. 

P5 - Sinto-me bem no ambiente em que trabalho. 

P6 - O salário que ganho dá para cobrir o orçamento mensal. 

P7 - Devido a problemas financeiros, faço “bico” para cobrir o orçamento. 

P8 - Gasto mais de 2 horas por dia para tratar de meus interesses financeiros ou outros. 

P9 - Utilizo o tempo em que trabalho na empresa para cuidar dos meus interesses. 

P10 - Acredito que o trabalho que exerço merece ser mais bem remunerado, assim 

faria menos “bico”. 

P11 - Trabalho nos finais de semana em casa ou em outro lugar, visando remuneração. 

P12 - A empresa estaria disposta a ceder seus ativos para que eu possa exercer uma 
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atividade paralela. 

A escala utilizada para resposta às 12 assertivas acima tem a seguinte codificação: 

 1 – Discordo Totalmente (DT) 

 2 – Discordo Muito (DMT) 

 3 – Discordo Moderadamente (DMO) 

 4 – Não Discordo Nem Concordo (NDNC) 

 5 – Concordo Moderadamente (CMO) 

 6 – Concordo Muito (CMT) 

 7 – Concordo Totalmente (CT) 

 

Com o intuito de validar o instrumento da coleta de dados da pesquisa quantitativa, e 

também para melhorar a abrangência do roteiro definitivo do questionário, a operatividade, a 

fidedignidade, e assim, eliminar itens e explicitar melhor alguns ou modificar a redação de 

outros (MARCONI; LAKATOS, 1999), foi realizado um pré-teste, com a distribuição, por 

dez alunos do curso de Administração de Empresas, de 50 questionários em empresas de 

setores diversificados. O pré-teste ocorreu no início do mês de junho de 2005. Estruturado em 

dezenove questões, o questionário foi agrupado em: perfil do respondente/ empresa, 

comportamento do funcionário na empresa e responsabilidade ética da empresa com seus 

clientes internos. 

O pré-teste forneceu, além dos dados, a constatação de que não houve dificuldade para 

o entendimento das questões, nem qualquer tipo de constrangimento para respondê-las, 

conforme relatado por uma parte dos respondentes. 

Com o roteiro testado tem início a coleta de informações por meio de 1450 

questionários distribuídos aos empregados das empresas pertencentes ao espaço de análise 

desta pesquisa. Com o objetivo de obter informações, e daí conhecimento, a respeito do 

empregado em empresas industriais, a abordagem quantitativa, com sua multiplicidade de 

métodos e ferramentas numérico-estatísticas, auxiliam na redução e análise da massa de dados 

obtida por meio dos questionários retornados. 

Fez-se uso da abordagem quantitativa, a partir da aplicação do questionário validado, o 

que possibilitou a análise, interpretação, e a identificação do desvio de conduta em empresas e 

seus fatores determinantes, e permitiu a concepção de um ciclo que facilita a visualização das 

correlações entre os fatores subjetivos, clima ético e organizacional, econômicos, e o desvio. 
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4.2.2 Técnicas estatísticas adotadas 

A segunda seção do questionário foi dividida em dois grupos de assertivas. O primeiro 

grupo aborda a percepção dos entrevistados quanto a fatores econômicos, ao ambiente e clima 

na organização e fatores relacionados exclusivamente ao julgamento pessoal do entrevistado, 

porquanto subjetivos. Este grupo compreende as assertivas P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P12. O 

segundo grupo, que corresponde às assertivas P7, P8, P9, P10 e P11, aborda as atitudes dos 

entrevistados em conseqüência de suas percepções motivadas pelas assertivas do primeiro 

grupo. Estas atitudes, por sua natureza, são consideradas desvio de conduta. Portanto, o 

primeiro grupo de assertivas corresponde às variáveis preditoras, independentes, identificáveis 

na diretriz norteadora de trabalho. O segundo grupo, conjuntamente, representa a variável 

dependente identificável na diretriz: Desvio de Conduta, abreviadamente DC. Estabeleceu-se, 

então, a variável DC para representar a ocorrência de desvio de conduta, revelado pelas 

assertivas P7, P8, P9, P10 e P11. O critério utilizado para quantificar a variável DC é: 

• Ocorre desvio de conduta (DC=1) se o participante apresenta algum grau de 

concordância para as assertivas do segundo grupo, ou seja, respostas 5 ou 6 ou 7 para 

as assertivas P7, P8, P9, P10 ou P11 

• Não ocorre desvio de conduta (DC=0) se o participante apresenta algum grau de 

discordância para as assertivas do segundo grupo, ou seja, respostas 1 ou 2 ou 3 ou 4. 

Por inspeção das assertivas do primeiro grupo, depreende-se que P1 e P6 induzem as 

percepções dos fatores econômicos, as assertivas P2 e P5, relacionadas ao julgamento pessoal, 

invocam os fatores subjetivos e a assertiva P3 e P4 revelam as percepções relacionadas ao 

clima ético e organizacional. Foi realizado um teste, utilizando ferramentas do software 

SPSS™ 13.0 para Windows™, para verificar a correlação entre estas variáveis e DC. Todas 

as variáveis, com exceção de P3, com níveis de significância da estatística de Wald menores 

que o valor crítico 0,05 são significativas para a previsão do DC. 

Esses três grupos de assertivas estabelecem, por meio de um artifício simples de 

mudança de escala e combinação das assertivas de cada grupo, três variáveis equivalentes que 

correspondem aos fatores identificados nas percepções dos participantes. Essas variáveis são 

identificadas como Ve, Vc e Vs, e traduzem os fatores econômicos, de clima ético e 

organizacional, e subjetivos, respectivamente. O procedimento para a formação destas 

variáveis é descrito a seguir. 

Primeiro, a escala original, que está codificada de 1 (discordo totalmente) a 7 

(concordo totalmente), é transformada em uma escala equivalente de modo que as respostas 
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discordantes tenham o mesmo peso numérico que as respostas concordantes. Ao se subtrair 4 

de cada valor da escala original, ela se transforma numa escala de -3 (discordo totalmente) a 

+3 (concordo totalmente), conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Transformação de escala 
Fonte: elaboração da autora 
 

A seguir, as variáveis Ve, Vc e Vs são formadas pela soma algébrica das assertivas de 

cada grupo correspondente, com exceção de Vc que recebe diretamente os valores de P4, 

única assertiva do grupo de fatores de clima organizacional com significância estatística. As 

seguintes expressões mostram como Ve e Vs são formadas, após a transformação da escala 

das respostas: 

Ve = P1 + P6 
Vc = P4 
Vs = P2 + P5 

As variáveis Ve e Vs, após estas operações, poderão ultrapassar os limites da escala 

transformada (de -3 a +3), sem que isto signifique a incorporação de novas informações. Por 

exemplo, um valor de -5 para Ve, resultante da soma de valores de -2 e -3 de P1 e P6, 

respectivamente, tem o mesmo peso, em termos de discordância de um valor -3. Portanto, as 

variáveis Ve e Vs são limitadas a valores entre -3 e +3. As operações a seguir demonstram 

como isto é feito: 

Se Ve < -3, então Ve = -3 Se Ve > +3, então Ve = +3 
 

 Se Vs < -3, então Vs = -3  Se Vs > +3, então Vs = +3 

Por fim, procede-se ao retorno das variáveis Ve, Vc e Vs à escala original. Basta somar 

4 às variáveis e seus valores retornam à escala de 1 a 7. Todas as operações descritas, desde a 

transformação da escala de respostas às assertivas até a formação das variáveis Ve, Vc e Vs, e 

o posterior retorno à escala original, foram realizadas com o uso de ferramentas do software 

MS Excel™ 2002 para Windows™ . O Quadro 1 apresenta as variáveis P1 a P6, as variáveis 
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derivadas Ve, Vc e Vs, e os coeficientes de correlação entre todas as variáveis, tomadas duas 

a duas. Os coeficientes de correlação entre Ve e P1, e Ve e P6, ambos com valores de 0,857, 

bem próximos de 1, indicam que estas variáveis estão fortemente associadas. O mesmo pode 

ser dito com relação a Vs e P2 e Vs e P5, com coeficientes de correlação de 0,840 e 0,780, 

respectivamente. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ve Vc Vs 
P1 1,000 0,530 0,341 0,358 0,267 0,592 0,857 0,358 0,480 
P2 0,530 1,000 0,614 0,448 0,413 0,430 0,532 0,448 0,840 
P3 0,341 0,614 1,000 0,452 0,478 0,320 0,391 0,452 0,636 
P4 0,358 0,448 0,452 1,000 0,412 0,332 0,361 1,000 0,496 
P5 0,267 0,413 0,478 0,412 1,000 0,329 0,328 0,412 0,780 
P6 0,592 0,430 0,320 0,332 0,329 1,000 0,857 0,332 0,452 

Ve 0,857 0,532 0,391 0,361 0,328 0,857 1,000 0,361 0,531 

Vc 0,358 0,448 0,452 1,000 0,412 0,332 0,361 1,000 0,496 

Vs 0,480 0,840 0,636 0,496 0,780 0,452 0,531 0,496 1,000 
Quadro 1 – Coeficientes de correlação entre as variáveis independentes 
Fonte: elaboração da autora 
 

A variável Vc, clima organizacional, e P4 estão perfeitamente associadas, o que é 

evidenciado pelo fator de correlação igual a 1, visto que Vc recebe diretamente os valores de 

P4. O alto grau de associação das variáveis Ve com P1 e P6, e Vs com P2 e P5 também pode 

ser visualizado de forma gráfica. A Figura 2 mostra os gráficos de linha de Ve, P1 e P6, e a 

Figura 3 mostra os gráficos de linha de Vs, P2 e P5. Nota-se, nos gráficos, que Ve e Vs 

representam com bastante fidelidade as variações de P1 e P6, e P2 e P5, respectivamente. 

Pode-se assumir que Ve e Vs são apropriadas para resumir as variações das variáveis 

originais, e que, junto com Vc, são adequadas para representar os fatores econômicos, de 

clima ético e organizacional e subjetivos. 
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Figura 2 – Gráficos de linha de Ve, P1 e P6 
Fonte: elaboração da autora 
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Figura 3 – Gráficos de linha de Vs, P2 e P5 
Fonte: elaboração da autora 

 

Nesta pesquisa, considerou-se o desvio de conduta (DC) como um atributo 

intrinsecamente dicotômico, binário, isto é, ou o sujeito apresenta DC ou não apresenta DC. 

Portanto, será adotada uma técnica estatística de análise que permita a construção de um 

modelo que possui somente uma variável dependente dicotômica, isto é, assume apenas dois 

valores, e diversas variáveis explicativas. A Análise de Regressão Logística, ou análise Logit, 

é uma técnica de análise estatística multivariada de dependência cuja variável dependente é 

dicotômica. Esta técnica de análise permite estimar a probabilidade de ocorrência de um 

evento e identificar as variáveis independentes que contribuem efetivamente para a sua 

predição. Outras técnicas, como Análise Discriminante e Análise de Regressão Múltipla 

exigem pressupostos mais rígidos, ou inadequados, para o tipo de análise em questão. A 

regressão logística acomoda todos os tipos de variáveis independentes, métricas e não-

métricas, e não requer a suposição de normalidade multivariada (HAIR et al, 2005). 

Segundo Norusis (1993), o modelo de regressão logística é o mais apropriado no caso da 

variável dependente ser dicotômica, ou binária. 

Após a identificação das variáveis independentes preditoras, procede-se a uma análise 

para determinar o relacionamento entre o perfil dos participantes e o desvio de conduta, 

evidenciado pelas variáveis preditoras. Utiliza-se, como técnica estatística, a Análise de 

Correspondência. Esta análise é uma técnica de interdependência para redução dimensional e 

mapeamento perceptual (HAIR et al, 2005). Em sua forma mais básica, a Análise de 

Correspondência examina as relações entre categorias de dados nominais em uma tabela de 

contingência, a tabulação cruzada de duas variáveis categóricas. Esta técnica utiliza um dos 

conceitos estatísticos mais básicos, o qui-quadrado, para padronizar os valores de freqüência e 

formar a base para associações. As variáveis a serem utilizadas são aquelas que apresentam o 

perfil dos participantes e das empresas – Gênero, Faixa Etária, Estado Civil, Grau de 



 60 

Instrução, Área, Tempo de Atividade da Empresa, Porte da Empresa – e as variáveis 

preditoras determinadas pela Análise de Regressão Logística. 

Com a regressão logística, estima-se diretamente a probabilidade p de um evento 

ocorrer. Para o caso de uma variável dependente binária, o modelo de regressão logística pode 

ser escrito como (HAIR et al, 2005): 

 

   (1) 

 

 

onde bi são os coeficientes estimados das xi variáveis independentes. Esta equação pode ser 

escrita na forma: 

 

  (2) 

 

que é conhecida como transformação logit. Na equação, p é a probabilidade de ocorrência do 

evento, ou seja, é a probabilidade de ocorrência do desvio de conduta; x1, x2 , xn.. , são as 

variáveis independentes e b0, b1,... bn são os coeficientes destas variáveis. 

O modelo de regressão logística pode ser considerado adequado se tiver a capacidade 

de discriminar satisfatoriamente os casos utilizados para a construção do modelo e conseguir 

prever corretamente o estado dos casos não utilizados na sua construção. 

 A análise multivariada de dados refere-se, de um modo geral, a diversos métodos 

estatísticos que analisam, simultaneamente, os múltiplos valores medidos sobre os múltiplos 

indivíduos ou objetos sob investigação. Qualquer análise simultânea de mais de duas 

variáveis pode ser considerada, de certo modo, análise multivariada (HAIR et al, 2005). 

 

4.2.3 Amostragem 

Para a coleta de dados da pesquisa quantitativa, foi utilizada a amostra não 

probabilística, de conveniência, onde os participantes deste estudo foram selecionados com 

base em sua semelhança presumida – trabalhadores de indústrias localizadas no Médio Vale 

do Paraíba, e em disponibilidade imediata (Rea e Parker, 2002). Composta por 1450 

trabalhadores de cinqüenta indústrias do Médio Vale do Paraíba, aplicou-se o questionário 

para os cálculos relativos ao delineamento de perfil dos participantes e sua relação com o 

desvio de conduta. 
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Os questionários, em envelopes lacrados, foram distribuídos no final do mês de junho 

de 2005, por 290 alunos do terceiro e quarto anos de graduação interessados em participar da 

pesquisa, que cursavam a disciplina de Ética nos Negócios do curso de Administração de 

Empresas, da Universidade de Taubaté. Pode-se afirmar que os questionários respondidos são 

revestidos de um caráter de confiabilidade, por terem sido distribuídos por estudantes de 

Ética, que se apresentaram como voluntários, de livre e espontânea vontade, interessados nos 

resultados da pesquisa, que assumiram um compromisso de não interferência quanto ao 

preenchimento dos questionários. 

Não houve distinção dos participantes quanto ao gênero, idade, cargo, ou qualquer 

outro atributo. Cada um dos 290 alunos recebeu cinco questionários para distribuição, o que 

totalizou 1450 questionários distribuídos. Dentre os questionários que retornaram 

respondidos, que totalizaram 968, foram eliminados aqueles que se apresentaram incompletos, 

rasurados ou ambíguos, o que resultou em 936 questionários válidos. Este número excede 

com folgas o tamanho mínimo de 20 observações por variável independente. (HAIR et al, 

2005). 

Esta amostra foi dividida aleatoriamente em duas sub-amostras de mesmo tamanho, 

por meio da função de geração de números aleatórios do programa Excel. Uma das sub-

amostras, caracterizada como G1, foi utilizada para a aplicação da análise estatística. A outra, 

caracterizada como G2, foi utilizada para a validação do modelo estatístico. O Quadro 2 

apresenta o histórico do questionário aplicado, desde sua distribuição até a preparação das 

sub-amostras. 

 

 

 

 

 

 

                                     Quadro 2 – Histórico do questionário distribuído 
                                                          Fonte: elaboração da autora 
 

4.3 Estudo qualitativo 

Segundo Mattar (1997), tecnicamente a abordagem qualitativa identifica a presença ou 

ausência de algo, enquanto a quantitativa procura medir o grau em que algo está presente. Há, 

também, diferenças metodológicas, ou seja, na pesquisa quantitativa os dados são obtidos de 

um grande número de participantes, usando-se escalas numéricas, e são submetidos a análises 

Questionários Quantidade 

Distribuídos 1450 

Retornados 968 

Válidos 936 

Subgrupo G1 468 

Subgrupo G2 468 
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estatísticas formais. Na pesquisa qualitativa, os dados são colhidos por meio de perguntas 

abertas, quando em questionários, em entrevistas em grupos, em entrevistas individuais em 

profundidade e em testes projetivos, com pequeno conjunto de pessoas. O que importa é a 

condição do participante, neste caso, ser trabalhador de empresas industriais. 

Para a orientação tanto do questionário, já apresentado acima, como das entrevistas, 

fez-se uso da técnica de grupo focal. O grupo focal é um método de investigação que permite 

aos participantes elaborarem as suas crenças e valores, a respeito de um determinado tema, a 

partir das discussões e opiniões expressadas por todo o grupo. A ênfase da entrevista de grupo 

focal concentra-se na opinião e ponto de vista dos participantes. Esta técnica tem como 

vantagem trabalhar com um razoável número de informantes em curto espaço de tempo, pois 

durante a reunião de grupo focal, o entrevistador poderá obter informações de um grupo de 

pessoas, em oposição à informação individual. 

Foram realizados cinco grupos focais em salas de aula na disciplina de Ética nas 

Organizações, do curso de Administração de Empresas, na cidade de Taubaté, no Estado de 

São Paulo. As reuniões permitiram que se organizasse os principais tópicos a serem utilizados 

como roteiro das entrevistas e, junto com estas, a organização do roteiro para o questionário.  

 

4.3.1 Técnica de coleta dos dados qualitativos 

Os participantes dessa etapa foram abordados sem distinção de idade, gênero, renda ou 

classe social. 

As entrevistas foram realizadas, em datas distintas, com empregados de empresas 

pertencentes ao espaço de análise considerado, com o objetivo de corroborar o conhecimento 

empírico obtido das discussões em salas de aula, e também para ser um primeiro contato para 

avaliar a linguagem utilizada, valores e percepções encontrados nos ambientes de trabalho. Os 

entrevistados, sugeridos pelos alunos, caracterizam-se, na visão destes, por já terem 

apresentado atitudes que podem ser consideradas como desvio de conduta. Estes não fazem 

parte do grupo de estudantes. Não se afirma que os entrevistados sejam aqueles que 

tipifiquem a população dos empregados, mas forneceram dados e percepções importantes para 

a elaboração de um questionário a ser utilizado em pesquisa de campo. 

As entrevistas foram previamente agendadas por meio de contato telefônico e e-mail, e 

levou-se em consideração a disponibilidade dos entrevistados. Foi assegurado o sigilo dos 

dados colhidos, dos entrevistados e das empresas onde trabalham. As entrevistas ocorreram 

nas dependências da Universidade de Taubaté e seguiu um roteiro semi-estruturado. Não foi 

autorizada a gravação de nenhuma das entrevistas.  
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Sobre os dados coletados por meio das entrevistas com trabalhadores de grandes 

empresas de bens industriais, utilizou-se da técnica da análise de conteúdo para a 

interpretação e organização das falas, por meio do sentido e significado, e assim foi possível 

separar as falas em três fatores: os subjetivos, o clima ético e organizacional e os econômicos. 

A intenção foi, por meio de inferências, compreender como cada um dos participantes 

interpreta e explica esses fatores relacionados ao desvio de conduta nas empresas em que 

trabalham. 

Alguns problemas éticos foram identificados. Foi possível considerar, de modo 

especial, alguns procedimentos compreendidos como antiéticos, ou que possam implicar em 

conflitos de interesses nos relacionamentos entre empregado e empresa, o que confirmou os 

achados obtidos nos debates em salas de aula. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados quantitativos deste estudo trazem os dados provenientes dos 

questionários distribuídos junto às empresas de diversos setores industriais situadas no Médio 

Vale do Paraíba. 

 

5.1 Avaliação da multicolinearidade do questionário 

Uma questão-chave na interpretação da variável estatística de regressão é a correlação 

entre as variáveis independentes. Esse é um problema de dados, e não de especificação de 

modelo. A situação ideal seria ter diversas variáveis independentes altamente correlacionadas 

com a variável dependente, mas com pouca correlação entre elas próprias. Porém, em muitas 

situações, poderá haver algum problema de multicolinearidade. É preciso, então, avaliar o 

grau de multicolinearidade e determinar o seu impacto sobre os resultados e as ações 

corretivas necessárias, se for o caso. Um método de mensuração da colinearidade (LEVINE et 

al, 2000) utiliza o fator inflacionário de variância, FIV, para cada variável explicativa. Esse 

fator, FIV, é definido pela equação: 

  

  (3) 

 

onde 2
jR  é o coeficiente de determinação múltipla da variável explicativa Pj com todas as 

outras variáveis P, o qual corresponde ao quadrado do coeficiente de correlação. Se um 

conjunto de variáveis explicativas não for correlacionado, então FIVj será igual a 1. Se o 

conjunto for altamente correlacionado, então o FIVj poderá exceder a 10. Marquardt (1980) 

sugere que se o FIVj for maior que 10, existe demasiada correlação entre a variável Pj e as 

outras variáveis explicativas.  Os Quadros 3 e 4 apresentam os valores dos coeficientes de 

determinação múltipla, 2
jR , obtidos por meio da função Regressão da ferramenta Análise de 

Dados do software MS Excel™ , e os valores FIVj para todas as variáveis explicativas Pj ( P1, 

P2, P3, P4, P5, P6 e P12) e para as variáveis equivalentes (Ve, Vc e Vs), respectivamente. 

Todos os valores de FIV são baixos, o que é um indicativo de ausência de colinearidade entre 

as variáveis independentes. 
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2
1PR  0,475911 FIVP1 1,908073 

2
2PR  0,490461 FIVP2 1,962558 

2
3PR  0,409334 FVP3 1,693004 

2
4PR  0,249514 FIVP4 1,332470 

2
5PR  0,250576 FIVP5 1,334358 

2
6PR  0,379076 FIVP6 1,610503 

2
12PR  0,038563 FIVP12 1,040110 

Quadro 3 – Determinação Múltipla e FIV para P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P12 
      Fonte: elaboração da autora 

 
 

2
VeR  0,24102 FIVVê 1,318 

2
VcR  0,23951 FIVVc 1,315 

2
VsR  0,31560 FIVVs 1,461 

       Quadro 4 – Determinação Múltipla e FIV para Ve, Vc e Vs 
                                    Fonte: elaboração da autora 
 

5.2 Avaliação da Análise de Regressão Logística na identificação dos fatores 

antecedentes do desvio da conduta 

 O pacote de software SPSS™ 13.0 para Windows™ possui diversas ferramentas de 

análise estatística multivariada, entre elas a análise de regressão binária logística (RL), 

escolhida para o tratamento estatístico dos dados desta pesquisa. Esta ferramenta fornece 

diversas estatísticas que servem de apoio ao diagnóstico do modelo desenvolvido. Segue-se 

uma série de considerações a respeito do modelo de regressão obtido, com destaque para os 

principais aspectos fornecidos pela ferramenta de análise. 

 

5.2.1 Seleção das variáveis significativas do modelo de regressão 

 A análise de regressão é executada em dois passos. No primeiro, utilizam-se todas as 

variáveis independentes disponíveis e verifica-se, por meio das estatísticas fornecidas, quais 

são as variáveis que contribuem significativamente para o modelo. O segundo passo é então 

executado somente com as variáveis escolhidas como as mais significativas. 

 O Quadro 5 fornece um resumo do efeito de cada parâmetro preditor. Este quadro 

apresenta os valores da estatística de Wald, e os respectivos níveis de significância para cada 

variável considerada. Se o nível de significância for pequeno (menor que 0,05), então o 

parâmetro é útil para o modelo. 
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Parâmetros B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Ve -0,345 0,059 34,459 1 0,000 0,708 

Vc 0,219 0,086 6,399 1 0,011 1,244 

Vs -0,224 0,071 9,853 1 0,002 0,799 

Constant 2,371 0,429 30,588 1 0,000 10,703 

Step 

1(a) 

       

Quadro 5 –Estimação dos Parâmetros 

Fonte: elaboração da autora 

 O primeiro passo determinou que as variáveis Ve, Vc e Vs, com níveis de 

significância da estatística de Wald menores que o valor crítico 0,05, são todas significativas 

para o modelo. Assim, não é necessário executar o segundo passo. A coluna Sig mostra que o 

nível de significância é menor que 0,05 para todos os parâmetros utilizados, o que sugere a 

adequação destes parâmetros. 

 A coluna B fornece os coeficientes dos parâmetros preditores. Assim, a equação logit 

será escrita como: 

 

 (4) 

 

onde p é a probabilidade do evento desvio de conduta, DC, ocorrer. Ao aplicar o 

antilogaritmo a ambos os membros, explicita-se a probabilidade de ocorrência do evento: 

 

   (5) 

 

 

Explicitando em termos de P(DC): 

VsVcVeeDCPDCP ∗−∗+∗−
×−=

224,0219,0345,0371,2)(1()(     (6) 

VsVcVeVsVcVe eDCPeDCP ∗−∗+∗−∗−∗+∗−
×−=

224,0219,0345,0371,2224,0219,0345,0371,2 )()(  (7) 

VsVcVeVsVcVe eeDCP ∗−∗+∗−∗−∗+∗−
=+×

224,0219,0345,0371,2224,0219,0345,0371,2 )1()(   (8) 

Finalmente, a equação (4), após as transformações pode ser escrita como: 
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onde P(DC) é a probabilidade de ocorrer o desvio de conduta, Ve corresponde aos fatores 

econômicos, Vc corresponde ao fator clima ético e organizacional e Vs corresponde aos 

fatores subjetivos. 

 

5.2.2 Significância estatística do modelo 

 O Quadro 6 mostra as estatísticas qui-quadrado e seus níveis de significância ao 

executar a análise de regressão logística. O teste qui-quadrado de adequação do modelo se 

apresentou significativo, conforme indicado pelos valores da coluna Sig, que é o nível de 

significância do teste. Verifica-se que todos os valores são menores que 0,05, indicativo de 

que o modelo pode ser considerado um bom modelo de classificação. 

 

 Qui-quadrado df Sig 

Step 1 Step 78,450 3 0,000 

  Block 78,450 3 0,000 

  Model 78,450 3 0,000 

Quadro 6 - Adequação do Modelo: teste Qui-quadrado 
  Fonte: elaboração da autora 

 

 Outro critério de adequação do modelo é o teste de Hosmer e Lemeshow, cujo 

resultado está resumido no Quadro 7. Este teste mede a correspondência entre os valores reais 

e os preditos para a variável dependente e, em caso de boa adequação, o p-valor, mostrado na 

coluna Sig, não deve se mostrar significante, o que indica pouca diferença entre os valores 

previstos e os observados (CASTRO Jr, 2003). 

 

Step Qui-quadrado df Sig 

1 7,753 8 0,458 

Quadro 7 - Adequação do Modelo: teste Hosmer e Lemeshow 

          Fonte: elaboração da autora 

 

 O Quadro 8 mostra a tabela de contingência para o teste Hosmer e Lemeshow. Um 

exame deste quadro mostra que são pequenas as diferenças entre os valores observados e os 

previstos para a variável dependente DC, o que corrobora os resultados dos testes Qui-

quadrado e Hosmer e Lemeshow. 
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DC = 0 DC = 1 

 Observado Previsto Observado Previsto Total 

1 31 31,322 21 20,678 52 

2 31 32,357 30 28,643 61 

3 27 22,483 19 23,517 46 

4 14 20,261 34 27,739 48 

5 19 15,623 28 31,377 47 

6 14 11,964 33 35,036 47 

7 7 8,471 40 38,529 47 

8 7 6,016 31 41,984 48 

9 3 4,115 45 43,885 48 

 

10 1 1,388 23 22,612 24 

Quadro 8 – Tabela de contingência para o teste Hosmer e Lemeshow 
Fonte: elaboração da autora 

 

 O Quadro 9 apresenta a tabela de classificação produzida pela análise de regressão 

logística aplicada à sub-amostra G1 (n = 468). Esses dados permitem avaliar o desempenho 

do modelo por meio da tabulação dos valores da variável dependente Desvio de Conduta DC, 

observados versus previstos. 

Desvio de Conduta Observado Previsto corretamente Porcentagem Correta (%) 

Não Apresenta (DC = 0) 154 70 45,5 

Apresenta (DC = 1) 314 259 82,5 

Total 468 329 70,3 

Quadro 9 – Tabela de classificação do acerto e não acerto do DC 
Fonte: elaboração da autora 

 

A tabela de classificação mostra quantos casos o modelo de regressão previu 

corretamente. Dos 154 casos em que a variável DC foi observada como assumindo o valor 0, 

isto é, sem desvio de conduta, 70 casos foram previstos corretamente pelo modelo, o que 

resulta em um percentual de 45,5% de acertos (70 em 154). Para os 314 casos observados em 

que a variável DC representa desvio de conduta, isto é, nos quais DC assume o valor 1, foram 

previstos 259 casos corretamente, o que significa um porcentual de 82,5% de acertos (259 em 

314) para a previsão de ocorrência de desvio de conduta. O modelo apresentou um índice de 

acertos global de 70,3%, que corresponde ao total de 329 acertos (70 + 259) em relação ao 

número total de 468 observações. O número de casos observados que apresentam desvio de 

conduta, 314, corresponde a um percentual de ocorrência de 67,1% entre os participantes 

(468) do conjunto de dados utilizado para a análise estatística. 
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5.3 Validação do modelo estatístico 

O modelo estatístico, obtido por meio da análise de regressão logística, expresso pela 

equação (9) 
VsVcVe

VsVcVe

e

e
DCP

∗−∗+∗−

∗−∗+∗−

+
==

224,0219,0345,0371,2

224,0219,0345,0371,2

1
)1( , foi aplicado à sub-amostra G2 

(n=468), reservada para a validação do modelo. Os resultados obtidos estão resumidos no 

Quadro 10. 

Dos 184 casos em que a variável DC foi observada como assumindo o valor 0, isto é, 

sem desvio de conduta, 82 casos foram previstos corretamente pela equação de regressão 

logística, o que resulta em um percentual de 44,6% de acertos (82 em 184). Para os 284 casos 

observados em que a variável DC representa desvio de conduta, isto é, nos quais DC assume o 

valor 1, foram previstos 239 casos corretamente, o que significa um porcentual de 84,2% de 

acertos (239 em 284) para a previsão de ocorrência de desvio de conduta. O modelo de 

regressão, instrumentalizado pela equação de regressão logística, apresentou um índice de 

acertos global de 68,6%, que corresponde ao total de 321 acertos (82 + 239) em relação ao 

número total de 468 observações. 

 

Desvio de Conduta Observado Previsto corretamente Porcentagem Correta (%) 

Não Apresenta (DC = 0) 184 82 44,6 

Apresenta (DC = 1) 284 239 84,2 

Porcentagem Total 468 321 68,6 

Quadro 10 – Tabela de classificação para a sub amostra de validação do modelo 
Fonte: elaboração da autora 
 

Observa-se, por meio da comparação entre os Quadros 9 e 10, que a equação de 

regressão logística aplicada à sub-amostra de validação (G2) produziu resultados muito 

próximos daqueles obtidos pela análise de regressão aplicada à sub-amostra de análise (G1). 

O elevado percentual de acertos na previsão de ocorrência de desvio de conduta (84,2%) 

permite afirmar que o modelo é útil para previsão do DC. 

 

5.4 Perfil dos participantes e desvio de conduta 

A análise de regressão logística forneceu um modelo para previsão do desvio de 

conduta e evidenciou as suas variáveis preditoras com significância estatística, Ve, Vc e Vs. 

Para examinar a incidência do desvio de conduta em relação às diversas características de 

perfil dos participantes e das empresas, utilizou-se a ferramenta Análise de Correspondência 

do software SPSS™ 13.0, aplicada às variáveis de perfil e à variável DC. As variáveis de 
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perfil dos empregados consideradas são: Gênero, Faixa Etária, Estado Civil, Grau de 

Instrução e Área da empresa onde o empregado atua. As variáveis de perfil das empresas são: 

Tempo de Atividade, Porte da Empresa.  

A análise de correspondência abrangeu o conjunto de dados que corresponde ao total 

dos participantes (n = 936). Aplicou-se a estes dados os mesmos critérios para a construção da 

variável dependente DC usados para a análise de regressão logística. Ocorre desvio de 

conduta se o participante apresentar algum grau de concordância com as assertivas indicativas 

do desvio de conduta, ou seja, respostas 5, 6 ou 7 para as assertivas P7, P8, P9, P10 e P11. A 

aplicação deste critério ao total dos 936 participantes revelou que 598 deles apresentam 

desvio de conduta, o que corresponde a um percentual de 63,9% de ocorrência de DC entre o 

total de participantes. 

 

5.5 Análise de Correspondência com as Variáveis de Perfil e DC 

Um dos objetivos da análise de correspondência é descrever os relacionamentos entre 

duas variáveis nominais em uma tabela de correspondência em um espaço de poucas 

dimensões, e simultaneamente descrever o relacionamento entre as categorias de cada 

variável. A análise de correspondência foi executada a partir do pacote de software SPSS™ 

13.0 para Windows™. A análise foi realizada com cada variável de perfil e a variável DC, 

para o total dos 936 participantes. As variáveis de perfil assumiram a posição de linha e DC a 

posição de coluna na tabela de correspondência produzida pelo software. A Tabela 1 resume 

os resultados produzidos pela análise de correspondência para as variáveis de perfil e a 

variável DC. Esta tabela apresenta, para cada variável de perfil, a incidência de desvio de 

conduta por categoria, absoluta e relativamente. 

A Tabela 1 apresenta também a estatística qui-quadrado para cada variável de perfil, 

usada para testar a hipótese nula de que não existe relação entre esta variável e o desvio de 

conduta. Se o nível de significância é pequeno (menor que 0,05) pode-se afirmar que a 

hipótese nula deve ser rejeitada, isto é, não há evidência estatística de que não exista relação 

entre a variável de perfil considerada e o desvio de conduta. As variáveis de perfil com nível 

de significância menor que 0,05 são Grau de Instrução, Área, Tempo de Atividade e Porte da 

Empresa. 

Para melhor visualizar os motivos dos participantes para o desvio de conduta, ao se 

considerar as variáveis Ve, Vc e Vs, procedeu-se uma análise detalhada das freqüências de 

ocorrência das respostas para cada variável, no conjunto dos 598 participantes com 

característica de desvio de conduta, ao se considerar todos os 936 participantes. 
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Tabela 1 – Tabela de Correspondência: variáveis de perfil e DC 

DC=1 

Gênero DC=0 DC=1 (% na categoria) Sub-Total χχχχ
2
    Sig 

Feminino 117 209 64,10% 326   

Masculino 221 389 63,80% 610   

Sub-Total 338 598 63,90% 936 0,011 0,918 

Idade       

Menos de 20 22 46 67,60% 68   

20 a 25 78 158 66,90% 236   

26 a 35 116 225 66,00% 341   

36 a 45 85 110 56,40% 195   

Acima de 45 37 59 61,50% 96   

SubTotal 338 598 63,90% 936 6,995 0,136 

Estado Civil       

Solteiro 146 286 66,20% 432   

Casado 171 266 60,90% 437   

Separado 19 42 68,90% 61   

Viúvo 2 4 66,70% 6   

SubTotal 338 598 63,90% 936 3,402 0,334 

Instrução       

1º Grau 12 22 64,70% 34   

2º Grau 118 271 69,70% 389   

Superior 174 266 60,50% 440   

Pós-Grad 34 39 53,40% 73   

SubTotal 338 598 63,90% 936 11,351 0,01 

Área       

Adm. 208 325 61,00% 533   

Prod. 130 273 67,70% 403   

SubTotal 338 598 63,90% 936 4,554 0,033 

Tempo Atividade       

1 a 5 anos 66 156 70,30% 222   

5 a 10 anos 69 155 69,20% 224   

10 a 20 anos 79 106 57,30%     

Acima de 20 124 181 59,30% 305   

SubTotal 338 598 63,90% 936 12,868 0,005 

Porte (no  de empregados)     

10 a 99 45 133 74,70% 178   

100 a 499 65 129 66,50% 194   

500 a 999 48 69 59,00% 117   

>1000 180 267 59,70% 447   

SubTotal 338 598 63,90% 936 14,194 0,003 

Fonte: elaboração da autora 
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Quanto às variáveis de perfil Gênero, Idade, Estado Civil e Grau de Instrução, com nível de 

significância da estatística qui-quadrado maior que 0,05, a Tabela 1 mostra que estas variáveis 

não estão fortemente correlacionadas ao desvio de conduta.  

 

5.6 Desvio de conduta e as variáveis Ve, Vc e Vs 

A análise das freqüências de ocorrência das discordâncias e concordâncias às variáveis 

Ve, Vc e Vs, dos empregados que apresentaram desvio de conduta, fornece indícios à 

compreensão das causas do comportamento desviante. A variável Ve, que traduz o fator 

econômico (a satisfação das necessidades econômicas dos empregados), indica satisfação do 

empregado quanto à remuneração percebida e adequação do salário em relação às 

necessidades e orçamento do indivíduo. A variável Vc, relacionada ao clima ético e 

organizacional, indica se a empresa propicia, na percepção dos empregados, um ambiente de 

transparência e confiança, adequado a um relacionamento ético e responsável entre empresa e 

empregado. A variável Vs traduz o julgamento dos empregados quanto à satisfação e 

reconhecimento no ambiente de trabalho. O modelo obtido a partir da análise de regressão 

logística prevê que os participantes com probabilidade de apresentar desvio de conduta são 

aqueles com respostas discordantes às variáveis Ve e Vs e concordantes à variável Vc. 

A determinação das freqüências de ocorrência das discordâncias e concordâncias às 

variáveis consideradas, para a amostra total dos 936 participantes da pesquisa, foi feita com a 

utilização de ferramentas do programa MS Excel™. Esses dados estão representados 

graficamente na Figura 4, que mostra um diagrama de Venn com as interações entre os 

conjuntos de respostas às variáveis Ve, Vc e Vs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Interação entre as respostas ao questionário 
Fonte: elaboração da autora 

 

O conjunto CDC corresponde ao total dos 598 participantes que apresentam desvio de 

conduta, dentre a amostra total dos 936 participantes. Ce representa o conjunto dos 

Cc 

Ce Cs 

CeCc 

CeCs 

CsCc 

CeCcCs 

CDC 
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participantes discordantes na variável Ve, com 375 participantes. Cc representa o conjunto 

dos participantes concordantes na variável Vc, com 444 participantes. Cs representa o 

conjunto dos participantes discordantes na variável Vs. Este conjunto contém 285 

participantes. Os motivos observados para o DC não são mutuamente excludentes, razão pela 

qual a soma dos elementos desse três conjuntos é superior ao total de 598 incidências de DC. 

Ao se descontar desta soma as intersecções redundantes entre esses conjuntos, chega-se ao 

total de incidências de desvio de conduta devidas unicamente aos fatores econômicos, de 

clima ético e organizacional e subjetivos, ou seja, 586 incidências. 

A partir dos 598 participantes que apresentam DC, 97,9%, correspondentes aos 586 

participantes com desvio de conduta devido unicamente aos fatores econômicos, de clima 

ético e organizacional e subjetivos, são explicados pelo modelo de regressão logística. Os 

2,1% restantes, não explicados pelo modelo, são apenas 12 casos (598 – 586) não motivados 

pelos fatores considerados. O Quadro 11 apresenta as intersecções entre os três conjuntos de 

motivações para o DC. 

 

Conjunto Ce Cs Cc 

Ce 375 235 247 

Cs 235 285 169 

Cc 247 169 444 

CeCsCc 133 133 133 

Quadro 11 – Intersecções entre os conjuntos de motivações do DC 
Fonte: elaboração da autora 

 

A discussão dos resultados tem como centro a apresentação do conhecimento obtido a 

partir das análises, tanto das declarações obtidas nas entrevistas, quanto das informações 

fornecidas pelos sujeitos, contidas nas respostas ao questionário aplicado. O foco é o conjunto 

de atitudes consideradas desvio de conduta dos empregados de diversos segmentos da 

indústria no Médio Vale do Paraíba. Busca-se, com o subsídio do embasamento teórico 

apresentado, a compreensão das causas que determinam o desvio de conduta. 

A análise de regressão logística forneceu um modelo para previsão do desvio de 

conduta. Neste modelo a variável dependente é expressa por DC, e as variáveis 

independentes, preditoras do desvio de conduta que demonstraram significância estatística, 

são Ve, Vc e Vs, que correspondem ao fator econômico, ao clima ético organizacional e ao 

fator subjetivo, respectivamente. O modelo de regressão logística é dado pela equação (9): 
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Esta equação prevê a estimativa da probabilidade P de que o evento desvio de conduta, 

DC, ocorrerá ou não, em função dos valores atribuídos pelos às variáveis Ve, Vc e Vs. Se a 

probabilidade prevista for maior que 0,50, então a previsão será sim, caso contrário, será não 

(HAIR et al, 2005). A análise dos coeficientes desta equação indica que a probabilidade 

P(DC) é uma função decrescente em Ve e Vs, que apresentam coeficientes negativos, e 

crescente em Vc, com coeficiente positivo.  

A equação de regressão revela um comportamento coerente com as observações 

indicadas no estudo qualitativo. Os baixos valores atribuídos à variável Ve, que significam má 

remuneração e insuficiência do salário para cobrir o orçamento, indicam que a má conduta no 

trabalho pode ocorrer como forma de complementar as necessidades materiais, não supridas 

pela remuneração do empregado. Da mesma maneira, baixos valores da variável Vs, que 

indicam que o funcionário não sente satisfação e nem reconhecimento no ambiente de 

trabalho, sugerem que os empregados podem canalizar a sua motivação para outras 

atividades, distantes dos objetivos organizacionais. De outra forma, observa-se que o 

comportamento em relação à variável Vc, oposto ao das variáveis Ve e Vs, indica que quanto 

mais as normas e instruções são claras, mais os indivíduos recorrem ao desvio de conduta. 

Isso revela uma inadequação na maneira como são implementados os instrumentos para 

gestão da conduta de seus empregados. 

A equação que descreve o modelo de regressão logística apresenta uma relação 

complexa, não linear, entre as variáveis independentes e a variável dependente. Um modo de 

se visualizar mais facilmente a relação entre as variáveis do modelo é por meio de uma 

exibição gráfica desta equação. Contudo, a representação gráfica de uma equação de três 

variáveis (Ve, Vc e Vs) não é possível em um espaço ortogonal tridimensional. Portanto, 

serão apresentados gráficos com duas variáveis de cada vez, com a terceira variável fixada em 

cada um dos seus possíveis valores, variando de 1 (Discordo Totalmente) a 7 (Concordo 

Totalmente). 

O gráfico da equação da probabilidade de ocorrer o desvio de conduta, em função de 

duas variáveis, com a terceira variável fixa, é uma superfície – a superfície de probabilidade. 

Quando esta terceira variável assume todos os seus possíveis valores (de 1 até 7), obtém-se 

uma família de superfícies, isto é, a família de superfícies de probabilidade.  
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A Figura 5 mostra a família de superfícies de probabilidade para as variáveis Ve e Vs, 

com a variável Vc fixada nos valores de 1 a 7. 
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Figura 5 – Superfícies de probabilidade P(DC) x Ve,Vs | Vc = 1 a 7 
Fonte: elaboração da autora 

Esta família de superfícies mostra que quanto menor Ve e Vs, isto é, quanto maior a 

discordância dos participantes em relação aos fatores econômicos e subjetivos, maior a 

probabilidade de ocorrer o desvio de conduta, e vice-versa. Nota-se, também, que esta 

probabilidade aumenta conforme aumenta o valor de Vc, ou seja, quanto maior a 

concordância com o fator clima ético e organizacional, maior a probabilidade de ocorrer o 

DC. 

A Figura 6 mostra a família de superfícies de probabilidade para as variáveis Ve e Vc, 

com a variável Vs fixada nos valores de 1 a 7. 
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Figura 6 – Superfícies de probabilidade P(DC) x Ve,Vc | Vs = 1 a 7 
Fonte: elaboração da autora 

 

Esta família de superfícies mostra que quanto menor Ve e quanto maior Vc, isto é, 

quanto maior a discordância dos participantes em relação ao fator econômico e quanto maior 

a concordância em relação ao fator clima ético e organizacional, maior a probabilidade de 

ocorrer o desvio de conduta, e vice-versa. Nota-se, também, que esta probabilidade aumenta 

conforme diminui o valor de Vs, ou seja, quanto maior a discordância com o fator subjetivo, 

maior a probabilidade de ocorrer o DC. 

A Figura 7 mostra a família de superfícies de probabilidade para as variáveis Vc e Vs, 

com a variável Ve fixada nos valores de 1 a 7. 
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Figura 7 – Superfícies de probabilidade P(DC) x Vc,Vs | Ve = 1 a 7 
Fonte: elaboração da autora 

 

Esta família de superfícies mostra que quanto maior Vc e quanto menor Vs, isto é, 

quanto maior a concordância dos participantes em relação ao fator clima ético e 

organizacional e quanto maior a discordância em relação ao fator subjetivo, maior a 

probabilidade de ocorrer o desvio de conduta, e vice-versa. Nota-se, também, que esta 

probabilidade aumenta conforme diminui o valor de Ve, ou seja, quanto maior a discordância 

com o fator econômico, maior a probabilidade de ocorrer o DC. 

Na análise das superfícies de probabilidade de ocorrência de DC, denota-se a anomia 

referida às teorias funcionalistas em Merton ao se observar a variável Vc. Percebe-se que 

quanto mais as normas e instruções da empresa são claras maior o desvio de conduta, o que 

sugere que os códigos de conduta e normas são impostos ao comportamento dos indivíduos, 

criando tensões e gerando conflito com a realidade social. Outros autores como Boye e Jones 

(1997), Kunda (1992) e Treviño (1986), acreditam que o comportamento individual é 

fortemente influenciado pelo sistema de valores da organização, que está no cerne de sua 

cultura e clima. Isso alerta para a preocupação em formar uma cultura organizacional voltada 

a valores ético, que possa valorizar e transmitir valores de caráter, e não somente impor 

restrições. 

Quanto às variáveis Ve e Vs, cita-se a teoria de conflito, a qual afirma que o desvio é 

uma escolha deliberada e ativa dos indivíduos em resposta às desigualdades do sistema. Isso 

pode comprometer a organização quando se observam as distorções éticas referenciadas por 
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Banaji, Bazerman e Chugh (2003), em que grande parte dos problemas se mantém pois os 

gestores acreditam na imagem transmitida por seus colaboradores. 

Por avaliar um percentual de 63,9% de ocorrência de DC alto, considera-se a idéia de 

Lermert, que afirma que o desvio de conduta é, na verdade, bastante trivial e as pessoas que o 

apresentam, em geral passam despercebidas e impunes por seus atos desviantes. Acredita-se, 

então, que ocorra perda considerável dentro das empresas, a que se referiram Robinson e 

Greenberg (1998). 

A análise da incidência do desvio de conduta, ao se considerar o perfil dos 

participantes e das empresas, permite verificar como o desvio se distribui em função das 

diferentes categorias, para cada perfil considerado. 

Com relação ao gênero, não se observa diferença significativa na incidência de DC 

entre homens e mulheres. Ambos os gêneros apresentam cerca de 64% de incidência de 

desvio. A distribuição do DC por idade mostra que as menores incidências ocorrem nas faixas 

entre 36 e 45 anos e acima d 45 anos, com 56% e 61% respectivamente. As outras faixas 

apresentaram uma incidência de cerca de 67%. Quanto ao estado civil, os participantes 

casados apresentaram a menor incidência de DC, com 61%, os separados a maior incidência, 

com 69%. A incidência de DC por grau de instrução é menor entre os pós-graduados, com 

54% e maior para o primeiro e segundo graus, com 65% e 70% respectivamente. Os 

empregados da área produtiva apresentaram uma incidência um pouco maior que aqueles da 

área administrativa, com 68% e 61% respectivamente. A análise das variáveis de perfil das 

empresas mostra que as empresas mais jovens e aquelas de menor porte apresentaram os 

maiores percentuais de incidência de desvios de conduta. Isto sugere que as empresas maiores 

e com mais tempo no mercado podem oferecer uma sensação de estabilidade e segurança, que 

estão positivamente relacionados aos fatores subjetivos. 

Algumas das variáveis de perfil apresentaram uma correlação estatisticamente 

significativa com a variável desvio de conduta, conforme indicado pelo nível de significância 

Sig, e pela estatística qui-quadrado. Estas variáveis são Grau de Instrução, Área, Tempo de 

Atividade e Porte. O que se observou foi que quanto maior o grau de instrução, menor a 

incidência de DC, e também que nas áreas de produção das empresas ocorre maior incidência 

de desvio de conduta. Uma possível explicação decorre de que os maiores graus de instrução 

e as áreas administrativas, em média, percebem os maiores salários, o que reforça a variável 

econômica. 

Todos os percentuais de incidência de DC apresentados referem-se às proporções 

relativas em cada categoria, para cada variável de perfil. 
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5.7 O Desvio de Conduta na fala dos participantes do estudo 

Os debates em salas de aula com alunos de graduação do curso de Administração de 

Empresas de uma Universidade do Vale do Paraíba permitiram, em primeira instância, que 

fossem observados questionamentos como remuneração, reconhecimento, insatisfação no 

ambiente de trabalho, e atitudes por parte de empregados que podem ser consideradas desvio 

de conduta. Em um segundo momento, realizaram-se entrevistas com empregados de 

empresas da região, escolhidos por indicação dos alunos, por considerarem que estes teriam 

importantes contribuições para a pesquisa. 

Dada a clareza e importância das informações recebidas, pareceu conveniente registrar 

literalmente o conteúdo central das entrevistas no corpo desta Tese. 

Entrevista 1 

Sou engenheiro. Trabalho há 25 anos na indústria. Sempre trabalhei na área de tecnologia. 
Trabalhei em vários tipos de empresas industriais. Neste tempo todo, passei por momentos de 
retração da economia e por momentos de relativa expansão. O que posso dizer é que as empresas, 
de uma maneira geral, se preocupam mais é com a sua sobrevivência. O empregado é uma mera 
peça do sistema. Se a empresa vai bem, seu trabalho está relativamente estável e garantido. Se o 
mercado vira, e a empresa enfrenta dificuldades, ela não pensa duas vezes para demitir. O seu 
esforço, seu suor, o sangue dado pela empresa, não contam mais na hora de demitir. A empresa 
não tem memória. Se você pensa que ela vai se lembrar por todas as vezes que você vestiu a 
camisa, sacrificou sua família pela empresa, você está enganado. E não pense que (sou) somente 
eu que pensa assim. Conheço muitos que têm a mesma opinião. Se você me pergunta se eu faço 
"bico", a resposta é sim. Faço e conheço muita gente que também faz. E faço "bico" dentro e fora 
da empresa em que trabalho. Fora da empresa, após o horário de trabalho e nos fins de semana e 
feriados, faço meus "bicos". Sou "obrigado", pois tenho que reforçar o orçamento doméstico. E é 
preciso tomar muito cuidado para a empresa não perceber que tenho uma atividade paralela lá fora. 
Sei de muitos casos de pessoas que foram demitidas por terem seu negócio por fora e terem sido 
descobertas. O que eles alegam é que isso constitui “conflito de interesses”.  Na empresa, uso uma 
parte do tempo para adiantar esse trabalho de "bico". Aí, neste caso, dentro da empresa, o "bico" se 
transforma em "gato". Por que eu faço "gato" na empresa? Bom, como já lhe falei, minha 
convicção é que a empresa não reconhece o trabalho de seus empregados. Não com justiça. Se 
você desenvolve um trabalho altamente especializado, que exigiu anos de estudo, a empresa 
sempre alega que tem que acompanhar o mercado, ou que a situação está mal, há sempre uma 
desculpa. Por isso eu uso, sem constrangimento, uma parte do tempo da empresa para atividades 
de meu interesse. Como já afirmei, a empresa só se preocupa com seu lucro, ela não se preocupa se 
o empregado está satisfeito com o ambiente de trabalho, se a remuneração é suficiente para as 
necessidades do empregado, se ele está passando por dificuldades pessoais ou familiares. Creio 
que ao usar os recursos da empresa em proveito próprio, estou usando uma parte que me é de 
direito, é aquela distribuição de lucros que a empresa não fez e que todo empregado deveria ter 
direito. Se a distribuição da riqueza gerada pelo trabalho dos empregados fosse feita de maneira 
mais justa, não haveria necessidade de se fazer "bico" nem "gato". Não sei se um dia chegaremos a 
esse ponto, de termos uma distribuição mais justa. Na dúvida, tenho que defender o meu lado, o 
leite das crianças. 

 
Entrevista 2 

Já trabalhei em diversas empresas, de grande e médio porte. Não posso dizer que nunca “saí da 
linha” quanto às normas estabelecidas, mas isso não é um hábito. Acho que é por isso que não me 
sinto errada. Quando faço algo que é de interesse particular e utilizo o tempo da empresa, penso 
que isso é importante à satisfação das minhas necessidades, porque se eu estiver bem, a empresa 
também ganhará com isso. Por isso não pesa na minha consciência. E quando faço, levo as coisas 
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com a maior naturalidade possível, isso é uma arte, sabia? É a arte de você tocar duas, três ou mais 
coisas ao mesmo tempo. Não estabeleço critério de tempo, mais sim de necessidades. A vida que 
temos, digo, os padrões estabelecidos pela sociedade de certo ou errado pesa muito neste sentido. 
Por exemplo, o importante é você pagar suas contas, não importa como. Ninguém quer saber como 
você ganhou o dinheiro, eles querem receber. Não sei se pensaria assim se morasse em outro país. 
Aqui posso te garantir que as coisas funcionam assim. Essa entrevista me faz lembrar de um amigo 
que dizia - “este lugar é um balaio de gato”, ou então o surpreendia, muitas vezes, querendo 
encontrar um termo que expressasse tal atitude, então ele falava “olha só que gataiada”, ou seja, 
todos faziam “gato”, utilizavam a hora de trabalho na empresa para fazer coisas de seu próprio 
interesse. Antigamente esse termo, “balaio de gato”, era para expressar confusão dentro da 
empresa, ou outro lugar, mas hoje o sentido é diferente. Acredito que a realidade é essa: todos 
fazem, não importa “o que”, mas fazem. Desde xerox com fins particulares, que no caso ainda é 
desvio de material, até utilizar a hora de trabalho para ir ao motel, ou fazer da empresa um recinto 
particular. Não me preocupo se a empresa está preocupada somente com o seu lucro, acho até que 
deve mesmo se preocupar com o seu lucro, porque assim é uma forma de garantir o meu emprego. 
Eu sim, é que me preocupo em ter lucro, ou melhor, sobreviver em um ambiente de extrema 
hostilidade social, em que somos violentados, dia a dia, pela mídia, pelas neuroses humanas, ou 
seja, ter que engolir “coisas”, porque existe um maluco dentro da empresa, mais desequilibrado 
que todos, e pode, de repente arruinar com a vida de qualquer um. Isso talvez seja por falta de 
religião ou sei lá, talvez algum tipo de valor. 

 
Nos textos, que correspondem às transcrições das entrevistas, foram evidenciados os 

pontos proeminentes, obtidos por meio da análise de conteúdo, que revelam ações, atitudes, 

sentimentos ou percepções que possam estar relacionados com os conflitos e problemas 

identificados. Observa-se que os relatos das entrevistas relacionados como fatores 

econômicos revelam, principalmente, a intenção de atender as necessidades de ordem 

orçamentária, o que indica, a princípio, insuficiência dos ganhos auferidos a partir do trabalho 

regular. Depreende-se que é comum que empregados das empresas consideradas estejam 

envolvidos em atividades extras, geralmente relacionadas com a complementação do 

orçamento, este considerado insuficiente para cobrir os gastos mensais. As descrições 

classificadas como fatores de clima ético e organizacional sugerem desconexão entre 

empregado e empresa quanto a objetivos, valores e percepções. Tal fato pode revelar falhas na 

comunicação de normas e códigos de conduta, ou ainda, inadequação destes. Os relatos do 

grupo de fatores subjetivos, bem mais numerosos que os dos outros fatores, expõem hábitos e 

costumes pessoais dos entrevistados, e revelam características de caráter, e de formação deste. 

O Quadro 12 apresenta o resumo dos relatos obtidos das entrevistas, e revela uma 

estrutura motivacional que traduz os sentimentos e percepções dos entrevistados, e 

indiretamente da classe dos empregados da região, dado o caráter generalizante de suas 

declarações, em relação a cada um dos fatores identificados. 
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Fatores identificados Falas das entrevistas 

 

 

Econômico 

- pois tenho que reforçar o orçamento doméstico 
- tenho que fazer meus "bicos". 
- uso uma parte do tempo para adiantar esse trabalho de "bico". 
- distribuição da riqueza 
- o leite das crianças 
- se a remuneração é suficiente para as necessidades 
- se ele está passando por dificuldades 
- Por que eu faço "gato" na empresa? 
- estabeleço critério de necessidades. 
- o importante é você pagar suas contas, não importa como. 
- ninguém quer saber como você ganhou o dinheiro, eles querem receber. 
- acho até que (a empresa) deve mesmo se preocupar com o seu lucro porque assim é uma forma 
de garantir o meu emprego. 

- eu sim, é que me preocupo em ter lucro 
- desde xerox com fins particulares, que no caso ainda é desvio de material. 

 

Clima ético e 
organizacional 

- se preocupam mais é com a sua sobrevivência 
- empregado é uma mera peça do sistema 
- o seu esforço, seu suor, o sangue dado pela empresa, não contam 
- a empresa não tem memória 
- que a empresa não reconhece o trabalho de seus empregados 
- a empresa só se preocupa com seu lucro 
- de maneira mais justa 
- “saí da linha” quanto às normas estabelecidas. 
- aqui posso te garantir que as coisas funcionam assim 
- isso talvez seja por falta de religião ou sei lá, talvez algum tipo de valor. 
- os padrões estabelecidos pela sociedade de certo ou errado. 
- existe um maluco dentro da empresa, mais desequilibrado que todos. 

 

 

Subjetivo 

(pessoal) 

- eu sou..., e trabalho há 25 anos 
- você vestiu a camisa, sacrificou sua família pela empresa 
- faço e conheço muita gente que também faz 
- faço "bico" dentro e fora da empresa em que trabalho 
- tomo muito cuidado para a empresa não perceber que tenho uma atividade paralela 
- minha convicção é 
- trabalho altamente especializado, que exigiu anos de estudo 
- uso, sem constrangimento 
- estou usando uma parte que me é de direito 
- tenho que defender o meu lado 
- para atividades de meu interesse 
- por isso que não me sinto errado. 
- faço algo que é de interesse particular 
- utilizo o tempo da empresa 
- é importante à satisfação das minhas necessidades 
- porque se eu estiver bem, a empresa também ganhará com isso 
- não pesa na minha consciência 
- levo as coisas com mais naturalidade possível, isso é uma arte, sabia? 
- é a arte de você tocar duas, três ou mais coisas ao mesmo tempo 
- não estabeleço critério de tempo, 
- pesa muito. 
- não me preocupo se a empresa está preocupada somente com o seu lucro. 
- ou melhor, sobreviver, em um ambiente de extrema hostilidade social. 
- somos violentados, dia a dia, pela mídia, pelas neuroses humanas. 
- ter que engolir “coisas”, porque existe um maluco dentro da empresa, mais  desequilibrado que 
todos. 

- e pode, de repente arruinar com a vida de qualquer um. 
- vida que temos. 
- não sei se pensaria assim se morasse em outro país. 
- utilizam a hora de trabalho na empresa para fazer coisas de seu próprio interesse 
- acredito que a realidade é essa. 
- utilizar a hora de trabalho para ir ao motel 
- todos fazem, não importa “o que”, mas fazem. 
- ter que engolir “coisas”. 

Quadro 12 – Resultado da análise de conteúdo das entrevistas 
Fonte: elaboração da autora 
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Percebe-se que alguns relatos dos fatores subjetivos e econômicos revelam as 

afirmações de Hirschi (1969) quanto ao desvio de conduta, em que as pessoas tomam decisões 

calculadas de envolver-se ou não em uma atividade ilícita, avaliando os benefícios e os riscos 

potenciais dessa atitude. Nos relatos dos fatores de clima ético e organizacional, depreendem-

se as quatro formas de gestão de conflito de valores explicitadas por Vargas (2005): a 

subordinação do indivíduo, a quebra da relação, a aceitação incondicional e a subordinação da 

empresa. 

 Outro aspecto relevante para os resultados da pesquisa qualitativa foi o retorno de 132 

questionários com sugestões e comentários relevantes, o que representa cerca de 14% dos 

questionários válidos. As principais expressões, destacadas por terem aparecido em diversos 

comentários, são apresentadas a seguir: 

- a empresa só pensa nela; 
- a empresa deveria abrir mais espaço para que possamos ter um pouco mais de renda; - mais 
profissionalismo na matriz e na postura profissional dos comandantes; 
- falta motivação, faltam incentivos para fazer as atividades da empresa, não faço bico, porem não estou 

satisfeito; 
- a empresa é egoísta, ela não se preocupa com a educação dos filhos de seus funcionários; 
- acho que tudo que se fala, de código de ética, ISO e tudo o mais, são conversa fiada; 
- não acredito em nada disso, é tudo “balela”; 
- a visão da empresa deveria ser mais participativa no que diz respeito a seus funcionários; 
- simplesmente a empresa tem seus funcionários ela não visa o interesse deles; 
- o plano de carreira não é claro e não se sabe o quanto se pode crescer dentro da empresa; 
- eles pensam que a gente é criança que se deixa levar por um pirulito; 
- é importante diferenciar por nível hierárquico, pois muitas vezes ocorrem distinções; 
- a relação entre amigos no trabalho é que segura a gente; 
- a pesquisa poderia abranger assuntos que falem de perseguição e injustiça porque muita gente passa 

por isso; 
- o bem estar do funcionário nunca conta; 
- a empresa não dá muita abertura para novas idéias ou experiências; 
- fico restrito, não tenho liberdade para desenvolver; 
- fico preso somente a uma atividade; 
- a injustiça é que impera; 
- eles nem querem saber se temos vida lá fora; 
- a empresa não tem aproveitamento interno justo; 
- ser justo não interessa; o que interessa para empresa é o dinheiro; 
- é necessário abordar mais sobre assédio moral no ambiente de trabalho; 
- o reconhecimento muitas vezes é injusto; 
- a empresa atualiza tecnologicamente, mas não quer saber do lado psicológico; 
- considero “bico” quando faço hora extra sem que a empresa precise; 
- é preciso que a empresa faça o funcionário sentir-se realizado; 
- necessito equilibrar trabalho e família; 
- a empresa não ouve seus funcionários; 
- a caixinha de sugestões ou boas idéias não resolvem, é paliativo; 
- o empregado precisa de autonomia para desenvolver como profissional; 
- a empresa não põe em prática as reivindicações de seus funcionários; 
- a empresa precisa se preocupar mais com as características psicológica de seus empregados, de modo 

a proporcionar mais conforto e segurança; 
- sou bem remunerado, porém não dou conta de pagar o que compro; 
- os funcionários agem e exercem suas funções de acordo com as normas da empresa, mas não tem 

resultado que lhe dêem satisfação; 
- a gente sempre tem que se adequar à empresa, emprego hoje em dia é difícil; 
- a chefia é atrasada, e não tem estrutura para liderar; é totalmente desequilibrada; 
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- O “PDI” (Plano de Desenvolvimento Interno) não funciona, fala uma coisa e faz outra; 
- o salário é alto, mas minha cabeça faz eu gastar mais do que posso; 
- gostaria que a preocupação da empresa com seus funcionários fosse verdadeira; 
- quero participação de lucro, e não participação de mentiras; 
- basta que o reconhecimento seja verdadeiro; 
- funcionário satisfeito, sem dúvida o rendimento é maior; 
- falta abertura, existe medo de retaliações; 
- há receio de se pronunciar, por parte dos empregados; 
- não adianta título, tem que ter capacidade de comandar; 
- trabalho em uma empresa multinacional, com mais de 4 mil empregados, o que vejo é que a 

satisfação, motivação, e outros, estão relacionados a capacidade administrativa do superior 
hierárquico; 

- o que ocorre é que as empresas não têm muito definido seus critérios, elas fingem que tem e nos 
fingimos que aceitamos; 

- enquanto o homem estiver formando coração de pedra, tudo continuará igual; estaremos todos 
brincando de faz de conta; 

- trabalho numa multinacional e a área de relações humanas deixa muito a desejar; 
- a culpa é do sistema capitalista que gera ansiedade e induz a consumir. Quanto mais eu ganho mais eu 

consumo de forma errada. 
- Algumas pessoas como eu, simplesmente tem mais energia e espírito empreendedor do que a empresa 

consegue absorver (ou dar espaço). Assim é natural que o funcionário explore outros “negócios” 
dentro e fora da empresa, não necessariamente por questão financeira. 

 
Uma leitura flutuante dos comentários retornados nos questionários revela uma 

dicotomia, em que um sistema de códigos e normas formais, o clima percebido pelo 

empregado, e o caráter rígido e controlador das empresas se contrapõem à racionalidade de 

seus empregados que desejam um ambiente em que tenham autonomia para deliberar. 

Os comentários revelam, de um lado, práticas e a postura das empresas, e de outro, o 

que os empregados consideram que seria a atitude adequada por parte das empresas. As 

críticas à postura das empresas incluem o procedimento egoísta (só pensam nelas), visão 

restritiva, plano de carreira obscuro, falta de abertura, política de aproveitamento interno 

inadequado, desatenção às reivindicações, plano de desenvolvimento profissional ambíguo. 

Em contraste, os empregados requerem atenção às suas necessidades, à educação de seus 

filhos, participação nas decisões, clareza quanto ao desenvolvimento da carreira, participação 

com idéias e experiências, aproveitamento interno justo, reivindicações atendidas, proposta de 

desenvolvimento profissional que seja implantada. 

Esta contraposição pode determinar um efeito duplamente indesejável. Por um lado, as 

normas e códigos não atingem os objetivos desejados, e por outro a empresa se priva do pleno 

desenvolvimento do potencial criativo de seus empregados, presos a um sistema que muitas 

vezes privilegia uma orientação a processo quando o correto seria uma orientação a resultado, 

e vice-versa. Revela, também, uma consistência com os três fatores apontados nas discussões 

e nas entrevistas, o que reforça as proposições contidas na diretriz de trabalho desta pesquisa. 

A partir dos relatos dos entrevistados, e das sugestões e comentários obtidos nos 

questionários, percebe-se que estes não falam apenas por si, mas asseguram que não é 
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incomum a ocorrência de atitudes relacionadas aos fatores apresentados nas entrevistas. É 

evidente que têm consciência de que essas atitudes não encontram receptividade nas empresas 

e que constituem, dessa forma, desvios de conduta. 

Os três fatores revelados por meio das falas, determinantes das atitudes consideradas 

como desvio de conduta, são o fator econômico, o fator clima ético e organizacional e o 

fator subjetivo.  

As declarações nas entrevistas indicam problemas de ordem econômica, atribuídos a 

ganhos insuficientes para cobrir o orçamento, e atitudes voltadas a contornar esta situação, 

estas creditadas como contrárias às normas organizacionais. Vardi e Wiener (1996) incluem a 

falta de satisfação das necessidades pessoais como um fator importante para a má conduta 

organizacional. Arruda e Whitaker (2003) afirmam que a remuneração deve ser percebida 

como justa e os proventos assegurados para uma sobrevivência digna do empregado e seus 

familiares. Percebe-se uma identificação dos questionamentos relacionados ao fator 

econômico com o segundo nível do desenvolvimento da perspectiva sócio-moral de Kohlberg 

(1964), denominado de nível convencional, em que o indivíduo demonstra a internalização de 

princípios morais, e acredita no valor e no reconhecimento daquilo que julga por excelência. 

O fator clima ético e organizacional revela o reconhecimento de uma dissociação 

entre empregado e empresa, o que pode ser observado nas afirmações de que a empresa não 

considera e nem se preocupa com o empregado, mas apenas com seu próprio lucro.  

Este sentimento pode levar ao desgaste da relação empregado-empresa, com evidente 

deterioração do clima organizacional. Neste aspecto observa-se uma dualidade, um 

antagonismo de percepções no espaço organizacional. De um lado, um sistema em que a 

organização tem o controle, e por isso formaliza normas e regras, e de outro, a formação de 

grupos e subgrupos dentro da organização que desenvolvem diferentes normas, paralelas às da 

empresa. Como resultado, surgem conjuntos de crenças compartilhadas, as quais são adotadas 

pelos membros, independentemente de atitudes individuais ou diferenças de intenções. 

A falta de unidade no clima organizacional pode significar um reforço para o desvio 

de conduta, o que concorda com os achados de diversos pesquisadores (Boye e Jones, 1997; 

Victor e Cullen, 1988; Vardi e Wiener, 1996) que têm estabelecido, com base em estudos 

empíricos, o papel do clima organizacional sobre a má conduta no ambiente de trabalho. Na 

visão de Vardi (2001) climas éticos estão enraizados no clima organizacional, e este 

implantado na cultura organizacional, que afeta o comportamento de diversas maneiras. 

As entrevistas revelam que as normas e códigos estabelecidos são claros, porém nem 

sempre cumprem o papel de promover a motivação do empregado na direção das metas 
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organizacionais. Neste momento percebe-se uma afinidade com o terceiro nível do 

desenvolvimento da perspectiva sócio-moral de Kohlberg, o nível pós-convencional, em que 

se verificam questionamentos das leis estabelecidas e o reconhecimento de que podem ser 

injustas e devem ser alteradas. Isto sugere que os códigos e normas podem não cumprir o seu 

papel, e até ter um efeito contrário à sua finalidade, ou seja, podem facilitar o desvio de 

conduta. 

O fator subjetivo inclui declarações que demonstram que os entrevistados têm a 

percepção de que seus atos contrariam normas estabelecidas e exibem juízos de caráter moral 

que não os eximem dos atos expostos. Observa-se que grande parte das falas dos entrevistados 

refere-se ao desvio de conduta como parte de suas percepções relacionadas a valores de 

ordem pessoal, ou como o indivíduo percebe sua realidade, que nesse sentido ultrapassa a 

percepção de clima ético e organizacional.  

Este comportamento aproxima-se daquele descrito no primeiro nível, o pré-

convencional, descrito por Kohlberg, em que não existe internalização de princípios morais, e 

os atos são julgados por suas conseqüências e não por suas intenções. 

 Além disso, conforme diversos autores (Griffin et al, 1998; Hollinger e Clark, 1983; 

Robinson e Greenberg, 1998; Treviño, 1986; Vardi e Wiener, 1992), a má conduta no 

trabalho é um produto da interação entre fatores no nível individual e fatores no nível 

organizacional. A natureza desta interação é fortemente afetada pelo comportamento 

individual e grupal, comportamento este que pode ser compreendido como identidade 

(BERGER; LUCKMANN, 2003). 

Os entrevistados manifestam-se de maneiras que caracterizam o seu estilo individual e 

exibem, ao mesmo tempo, as semelhanças e também as diferenças que existem em relação aos 

outros. As declarações evidenciam falta de congruência entre empregado e empresa quando 

aqueles exprimem atos que são próprios dos elementos de sua identidade. Consideram-se não 

correspondidos pelo seu empenho à empresa, pelos sacrifícios impostos à família, e 

demonstram uma consciência de que possuem um valor não reconhecido pela instituição.  

As observações citadas mostram que muitas das atitudes de desvio de conduta, 

originadas a partir de fatores econômicos, de clima ético e organizacional e subjetivos, 

devem-se à racionalidade do trabalhador baseada na estrutura de valores construída pelo 

próprio sistema social, e pela organização. Essa lógica encontra objetividade quando suas 

ações, para suprir uma necessidade que é cobrada pelo sistema, se cristalizam dentro e fora do 

ambiente organizacional. 
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Embora o discurso dos entrevistados possua consistência interna em alguns aspectos, 

como, por exemplo, a ênfase de que existe uma necessidade a ser suprida, na prática a 

empresa se apresenta como um eixo central para a formação de valores, a qual fica 

encarregada de prover essa necessidade. No entanto, percebe-se que a formação de valores da 

empresa não está voltada para evidenciar o caráter cognitivo de seus empregados, mas a 

imagem moralista em que ambos se apóiam. Nota-se que há necessidade de uma interação 

entre empregado e empresa quanto à fluência e a qualidade das informações, quando, por 

exemplo, as normas da empresa são claras e, no entanto, há desvio de conduta. 

 

5.8 Unificação dos fatores determinantes do Desvio de Conduta 

As respostas às assertivas dos questionários, e as sugestões e comentários retornados, 

revelam uma linha comum aos fatores motivadores para o desvio de conduta. Esta linha 

comum é o valor, que significa os critérios absolutos de preferência, não questionados pelo 

indivíduo, que orientam as suas decisões e ações na vida, e indicam o que está certo ou errado 

sob uma perspectiva individual (VARGAS, 2005). São os valores que permitem escolher qual 

ação é a mais adequada, do ponto de vista pessoal. 

O fator econômico, investigado pelas assertivas P1 - Os funcionários são bem 

remunerados por seu trabalho, e P6 - O salário que ganho dá para cobrir o orçamento mensal, 

está relacionado à insuficiência dos ganhos auferidos. O desvio de conduta observado revela a 

intenção de atender as necessidades de ordem orçamentária. O empregado espera ser bem 

remunerado por seu trabalho, e que o salário percebido seja suficiente para suprir suas 

necessidades. Quando isso ocorre, o funcionário desenvolve uma perspectiva de satisfação e 

confiança, traduzida por uma elevada valorização de seu ambiente de trabalho e de sua 

relação com a empresa que o emprega, o que concorda com as observações de Arruda, 

Whitaker e Ramos (2003), Vardi e Wiener (1996), Solomon (1992). Quando uma dessas duas 

condições, ou ambas, não ocorre, isto é, salário insuficiente para o orçamento ou convicção de 

que é mal remunerado, deteriora-se a relação empregado-empresa com a conseqüente 

desvalorização desta relação. 

Os fatores econômicos, apontados nesta pesquisa, também encontram apoio em 

Taylor, Walton e Young (1973), que utilizam elementos do pensamento marxista, e 

consideram este fator como determinante do desvio de conduta, em resposta às desigualdades 

impostas pelo sistema capitalista. 

O clima ético e organizacional, explorado pelas assertivas P3 – A empresa está 

aberta a ouvir o funcionário, e P4 – As normas e instruções da empresa são claras, conforme 
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se depreende nesta pesquisa, é o resultado da interação entre os valores que a empresa prega, 

por meio de normas, códigos e instruções, e o conjunto de valores de seus empregados. Esses 

valores são os que comportam os conteúdos éticos das decisões no âmbito organizacional, 

conforme conceituações de Victor e Cullen (1988) a respeito de clima ético. O clima 

resultante, que depende do alinhamento entre o ambiente que a empresa suscita e aquele que 

os empregados idealizam e desejam, e o sistema de valores da organização, que está na base 

de sua cultura (KOLASA, 1978; SCHEIN. 1985; SCHIFFMAN e KANUC, 2000; NADAS, 

1999; TURNER, 1999), influencia fortemente o comportamento individual, conforme 

afirmam Vardi e Wiener (1996), Boye e Jones (1997), Kunda (1992), Treviño (1986). 

Apesar dos empregados que participaram desta pesquisa terem manifestado um alto 

índice de concordância de que as normas e instruções da empresa são claras, o que se observa 

é uma elevada incidência de comportamentos e atitudes que estas normas pretendem 

justamente evitar. Assim, parece existir uma divergência entre a intenção alvo da empresa e o 

que os empregados consideram aceitável, e desejável, quanto à realização de um ambiente em 

que se sintam bem. Esta situação constitui-se em uma anomia, conforme conceituado por 

Merton (1968), ao referir-se à pressão imposta ao comportamento dos indivíduos quando as 

normas aceitas entram em conflito com a realidade social. Observe-se Durkheim (2003) ao 

referir-se à anomia que existe quando não são claros os padrões para guiar o comportamento 

em uma determinada área da vida social. Parece que a lógica das normas e códigos propostos 

pelas organizações, não consegue atingir o fim maior, qual seja integrar os funcionários com 

seus valores aos valores da organização, e que haja convergência de metas, tanto da 

organização quanto de seus empregados. Quando as normas e códigos da empresa concorrem 

para a construção de um ambiente seguro e agradável, o empregado responde e valoriza a sua 

relação com a empresa. Portanto, o clima ético e organizacional e os seus determinantes, 

constituem-se em um fator importante que serve tanto para inibir quanto para reforçar o 

desvio de conduta. Diversos autores, como Litwin e Stringer (1968), Schneider (1975, 1980) e 

Turnispeed (1988) correlacionaram o fator clima como um importante determinante do 

comportamento no trabalho. 

Os procedimentos do indivíduo, isto é, os seus julgamentos e atos, refletem o seu 

caráter, a sua formação moral. Os fatores econômicos e de clima organizacional podem 

predispor o comportamento, mas este, em última instância, está subordinado às características 

da estrutura de caráter do indivíduo. Alguns autores (GRIFFIN et al, 1998; HOLLINGER e 

CLARK, 1983; ROBINSON e GREENBERG, 1998; TREVIÑO, 1986; VARDI e WIENER, 
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1992) afirmam que a má conduta organizacional é, teoricamente, produto da interação entre 

fatores no nível individual e fatores no nível organizacional. 

Os fatores subjetivos observados nesta pesquisa, revelados pelas respostas às 

assertivas P2 – Os funcionários são reconhecidos por seu desempenho, e P5 – Sinto-me bem 

no ambiente em que trabalho, estão intrinsecamente relacionados com as propostas gerais de 

identificação, no ambiente de trabalho, com as quais os indivíduos se apresentam, e incluem 

segurança, desafio, realização, competência, domínio, autonomia, empreendedorismo. 

Quando essas características são reconhecidas e valorizadas pela empresa, isto é, quando os 

funcionários são reconhecidos por seu desempenho e sentem-se bem e seguros no ambiente de 

trabalho, estes aplicam bem seus atributos e os desenvolvem em favor das metas da 

organização. Leisinger e Schmitt (2001) comentam a respeito dos valores como possuidores 

de unidade e perenidade, e que são a própria aspiração da moral, isto é, são as metas da moral 

e, como tais, lhe conferem um objetivo. A exigência normativa, localizada nas metas, atribui à 

moral a sua justificação ou, simplesmente, o seu objetivo. 

O valor, portanto, traduz como o indivíduo percebe, e julga, o objeto em questão, no 

caso o local de trabalho e sua interação com a empresa que o emprega (BURKE, 1994). Nesse 

momento, a natureza da relação entre a identidade da empresa e a identidade do empregado 

caminha para o universo das idéias e representações. Assim, conforme o pensamento 

aristotélico, busca-se entender que a ação contempla a própria conduta como objeto, ao julgar e 

justificar suas ações. A decisão do fazer ou não fazer se estabelece na livre deliberação das 

ações de conduta. Para Aristóteles a consciência moral se manifesta, antes de tudo, na 

capacidade de deliberar, que significa poder escolher com liberdade. 

Chauí (2001) arrazoa que a liberdade não é tanto o poder para escolher entre vários 

possíveis, mas o poder para se autodeterminar, isto é, dar a si mesmo as regras de conduta. No 

sujeito moral, a vontade deve ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de um outro 

e nem submetida aos instintos e às paixões. Assim como a vontade, o sujeito também deve ser 

livre. Isso significa que ele seja capaz de se oferecer como causa interna de seus sentimentos, 

atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem a sentir, a querer e 

a fazer alguma coisa. 

Em outras doutrinas éticas, o autêntico desenvolvimento pessoal, afirma Fitte (1996), 

só o conseguem as pessoas quando encontram os espaços de liberdade, necessários para 

desenvolver-se através do exercício de sua liberdade. Os homens, de acordo com o princípio 

personalista (BURKE, 1994; Aristóteles, 1995; Kant, 1906), que admite a concepção de uma 

empresa voltada ao crescimento da pessoa e que dá ênfase ao desenvolvimento das virtudes 
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pessoais, são respeitados e promovidos como pessoas quando se permitem atuar com 

responsabilidade. Uma empresa personalista busca o ideal de equilíbrio entre o máximo de 

liberdade, com responsabilidade, e o menor controle possível. 

Percebe-se, do exposto, uma linha comum na decisão, ou predisposição, ao desvio de 

conduta, quando se consideram os três fatores determinantes, que tem em sua base o valor 

atribuído pelo empregado à sua relação com a empresa, e como este avalia o reconhecimento 

que a empresa manifesta a seus empregados. Quando a empresa demonstra confiança e 

estimula a satisfação das necessidades subjetivas, o indivíduo interpreta como reconhecimento 

que se traduz em um fortalecimento da relação empregado-empresa. 

Cada um dos três fatores identificados, e discutidos, contribui com a decisão de 

praticar ou não as ações consideradas desvio de conduta, e esta decisão é afetada pelo valor 

atribuído à interação empregado-empresa quando se consideram os efeitos que estes fatores 

têm sobre esta relação. 

Quanto às sugestões e comentários acrescentados aos questionários respondidos, o que 

se percebe é que os códigos e regras, em sua estrutura, não contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade de deliberar livremente na direção de um proceder ético. 

Antes, demonstram um direcionamento à racionalidade instrumental, voltado unicamente aos 

interesses da organização, conforme revelam as expressões: 

"a empresa só pensa nela"; "a empresa deveria abrir mais espaço para que possamos ter um pouco mais 
de renda"; "mais profissionalismo na matriz e na postura profissional dos comandantes";  "a empresa é 
egoísta, ela não se preocupa com a educação dos filhos de seus funcionários"; "acho que tudo que se 
fala, de código de ética, ISO e tudo o mais, são conversa fiada"; "não acredito em nada disso, é tudo 
balela"; "a visão da empresa deveria ser mais participativa no que diz respeito a seus funcionários"; 
"simplesmente a empresa tem seus funcionários ela não visa o interesse deles"; "o plano de carreira não 
é claro e não se sabe o quanto se pode crescer dentro da empresa"; "é importante diferenciar por nível 
hierárquico, pois muitas vezes ocorrem distinções"; "o bem estar do funcionário nunca conta"; "a 
empresa não dá muita abertura para novas idéias ou experiências"; "fico restrito, não tenho liberdade 
para desenvolver"; "fico preso somente a uma atividade"; "eles nem querem saber se temos vida lá 
fora"; "a empresa não tem aproveitamento interno justo"; "ser justo não interessa; o que interessa para 
empresa é o dinheiro"; "a empresa atualiza tecnologicamente, mas não quer saber do lado psicológico"; 
"é preciso que a empresa faça o funcionário sentir-se realizado"; "a empresa não ouve seus 
funcionários"; "a caixinha de sugestões ou boas idéias não resolvem, é paliativo"; "o empregado precisa 
de autonomia para desenvolver como profissional"; "a empresa não põe em prática as reivindicações de 
seus funcionários"; "a empresa precisa se preocupar mais com as características psicológica de seus 
empregados, de modo a proporcionar mais conforto e segurança”; "O PDI (Plano de Desenvolvimento 
Interno) não funciona, fala uma coisa e faz outra"; "gostaria que a preocupação da empresa com seus 
funcionários fosse verdadeira"; "basta que o reconhecimento seja verdadeiro"; "funcionário satisfeito, 
sem dúvida o rendimento é maior"; "falta abertura, existe medo de retaliações"; "trabalho em uma 
empresa multinacional, com mais de 4 mil empregados, o que vejo é que a satisfação, motivação, e 
outros, estão relacionados a capacidade administrativa do superior hierárquico”; "o que ocorre é que as 
empresas não têm muito definido seus critérios, elas fingem que tem e nos fingimos que aceitamos”; 
"trabalho numa multinacional e a área de relações humanas deixa muito a desejar"; 
 
Essas expressões denotam também, o quarto estágio de julgamento moral, proposto 

por Kohlberg, onde a justiça tem a ver com a ordem social estabelecida, e não é uma questão 
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de escolha pessoal moral, e o quinto estágio, onde o indivíduo admite que as leis ou costumes 

morais podem ser injustos e devem ser mudados pelos canais legais e contratos democráticos.  

Na perspectiva clássica os propósitos e ações fundados em valores morais 

identificados pela inteligência, e que conduzem o homem a agir virtuosamente em direção ao 

bem, e uma organização sempre dirigida pela razão, propiciam o desenvolvimento de uma 

concepção ética que privilegia as virtudes tidas como propensas, tanto a provocar um 

sentimento de realização pessoal àquele que as pratica, quanto simultaneamente a beneficiar a 

sociedade em que vive. Estas concepções legadas pelos filósofos clássicos, como Sócrates, 

Platão e Aristóteles, quando enraizadas em um código de conduta, formam um cerne que 

propicia as condições para o desenvolvimento de um corpo de trabalhadores que deliberam 

livre e espontaneamente sobre suas ações, e que dispensam instrumentos de coação para 

direcionar a sua conduta. 

Na perspectiva contemporânea, a noção de virtude é tida como valor, e a discussão das 

virtudes, consideradas essenciais numa vida idealmente boa, está no centro de uma ética 

teleológica, a qual faz parte daquelas a que se dá o nome, na discussão atual, de éticas das 

virtudes. Tal como Aristóteles, MacIntyre e outros consideram que a educação das virtudes é 

uma tarefa importante que a própria ética deve problematizar, ou seja, a tarefa do ético não se 

restringe à fundamentação, e que a questão da racionalidade do agir ético não deve ser 

separada da emotividade, conforme afirma Kant. 

Complementa-se, na ética de Kant, a preocupação em estabelecer a regra de conduta 

na racionalidade do homem, de modo a desenvolver a boa vontade, ou a boa intenção, que se 

põe livremente de acordo com o dever, o que se observa nas afirmações: 

"a pesquisa poderia abranger assuntos que falem de perseguição e injustiça porque muita gente passa 
por isso"; "injustiça é que impera"; "necessário abordar mais sobre assédio moral no ambiente de 
trabalho"; "reconhecimento muitas vezes é injusto"; "considero “bico” quando faço hora extra sem que 
a empresa precise"; “necessito equilibrar trabalho e família”; “sou bem remunerado, porém não dou 
conta de pagar o que compro”; “os funcionários agem e exercem suas funções de acordo com as normas 
da empresa, mas não tem resultado que lhes dê satisfação”; “a gente sempre tem que se adequar à 
empresa, emprego hoje em dia é difícil”; “a chefia é atrasada, e não tem estrutura para liderar; é 
totalmente desequilibrada”; “o salário é alto, mas minha cabeça faz eu gastar mais do que posso”; 
“quero participação de lucro, e não participação de mentiras”; “ não adianta título, tem que ter 
capacidade de comandar”; “a culpa é do sistema capitalista que gera ansiedade e induz a consumir. 
Quanto mais eu ganho mais eu consumo de forma errada”; "a relação entre amigos no trabalho é que 
segura a gente"; "há receio de se pronunciar, por parte dos empregados"; "enquanto o homem estiver 
formando coração de pedra, tudo continuará igual; estaremos todos brincando de faz de conta”; 
"Algumas pessoas como eu, simplesmente tem mais energia e espírito empreendedor do que a empresa 
consegue absorver (ou dar espaço). Assim é natural que o funcionário explore outros ‘negócios’ dentro 
e fora da empresa, não necessariamente por questão financeira”. 
 
Essas declarações revelam o sexto estágio que se refere aos princípios morais 

universais da consciência individual descritos por Kohlberg.  Este estágio está compreendido 
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no terceiro nível, o pós-convencional, segundo o autor alcançado por uma minoria dos 

adultos, no entanto ele se manifesta nas diversas expressões citadas pelos participantes. 

A análise das sugestões e comentários revela que o desvio de comportamento não deve 

ser examinado, isoladamente, à luz de algum dos fatores determinantes aqui discutidos, mas 

como resultado da interação destes fatores. As normas e códigos, quando contemplam apenas 

os valores e interesses da empresa, tipificados por um enfoque eminentemente moralista, não 

contribuem para a manifestação das melhores características de caráter de seus empregados. 

Um sistema de valores formal, representado pelas normas e códigos, a determinar como 

proceder, pode inibir a manifestação do que é próprio de cada indivíduo, o seu caráter, e 

tolher a capacidade de tomada de decisão sob uma perspectiva ética. Como conseqüência, as 

características de caráter podem não se manifestar o suficiente em situações em que os fatores 

econômicos e de clima organizacional, isolada ou conjuntamente, se apresentam como 

determinantes do desvio de comportamento. 

A tomada de decisão ética é vista a partir da perspectiva de cada organização, ou seja, 

o expresso no código de ética, somado ao discurso gestor, é o conceito de ética para aquela 

organização. A avaliação da tomada de decisão, se é ética ou não ética, é dada pela 

conformidade entre o discurso da organização e a atitude praticada por seus membros. Para o 

código de ética ser formalizado, ele necessita passar por um processo de conscientização, ter 

seu conteúdo conhecido pelos membros através de instrumentos de gestão ética (Weber, 

1993). Sua conjugação forma um programa de ética consistente e gerenciável, que permite 

incorporar os valores éticos na cultura corporativa, para construir o subsistema cultura ética 

(Treviño, Butterfield & McCabe, 1998).  

A Ética nos diz, conforme Lorda (2001), que nem tudo o que se pode fazer se deve 

fazer, porque isto ajuda a pautar a conduta de acordo com os princípios de realização plena da 

pessoa, e não pelo critério da pura satisfação egoísta.  

Ao diminuir a capacidade reflexiva e a determinação da vontade pelos valores, a 

tendência comportamental ficará mais influenciada pelo reino das sensações. As sensações 

são o fator gerador das emoções e dos sentimentos. O desequilíbrio emotivo acaba sendo 

fonte de desvios éticos na conduta, já que não se baseia no que deve ser feito, mas no que se 

gosta de fazer. 

 

5.9 Perdas decorrentes do Desvio de Conduta  

A partir dos conceitos discutidos até o momento, pode-se inferir que, tanto a empresa 

quanto seus empregados tenham perdas decorrentes do desvio de conduta, independentemente 
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das razões e da maneira como este ocorre. Diversos autores (Ackroyd e Thompson, 1998; 

Vardi e Wiener, 1992; Greenberg, 1997; Robinson e Bennett, 1995) relatam que onerosos 

problemas são enfrentados pelas organizações em decorrência das diversas formas de má 

conduta difundidas nas empresas. 

 A organização que tenha uma parcela de seus integrantes envolvidos em ações 

consideradas desvio de conduta, sofrerá diversos tipos de perdas. Esta pesquisa determinou 

que cerca de 64% dos empregados participantes exibem algum tipo de desvio. Constatou-se o 

uso de recursos materiais e uso do tempo das empresas para fins pessoais e o desenvolvimento 

de atividades paralelas aos interesses da empresa. Estes desvios remetem a uma visão 

imediata de perdas para a organização, que se manifestam na forma de perdas materiais, 

perdas de produtividade e degradação do clima organizacional. Uma visão mais abrangente, 

porém, pode revelar um cenário mais grave. A continuidade da prática do desvio termina por 

se “institucionalizar” à medida que mais e mais empregados aderem, atraídos pelas 

“vantagens” imediatas proporcionadas. 

O empregado envolvido com a prática de má conduta, na busca de ganhos ou 

compensações imediatos, está sujeito a perdas que se manifestam no decorrer da vida 

profissional. Há uma desconexão de objetivos e este empregado termina por não pautar seu 

desenvolvimento profissional em sincronia com os interesses da empresa. Isto pode resultar 

em perda de oportunidades de projeção na carreira e perda de determinação e motivação no 

desempenho de suas atividades. 

A prática continuada do desvio de conduta deteriora o sentido do bem e do mal, do 

certo e do errado, do justo e do injusto, que faz parte do caráter do bom homem, e amortece a 

capacidade de fazer avaliações éticas e críticas quanto ao procedimento pessoal. A 

deterioração e o amortecimento realimentam a prática do desvio de conduta e promovem uma 

depreciação da cultura referente à formação de valores, o que acarreta perdas a ambos, 

empresa e empregados. 

 

5.10 Ciclo proposto para o Desvio de Conduta 

Diversos autores (Banaji, Bazerman, e Chugh, 2003; Vardi e Wiener, 1996; Ackroyd e 

Thompson, 1998; Greenberg, 1997; Robinson e Bennett 1995; Victor e Cullen 1988; 

Giacalone e Greenberg, 1997; Boye e Jones, 1997; Kunda 1992; Treviño, 1986; Goldman, 

1992 apud Vardi, 2001; Robinson e Greenberg, 1998; Analoui e Kakabadse, 1992; Puffer, 

1987; Griffin et al, 1998; Hollinger e Clark, 1983), atribuem o mau comportamento no 

trabalho a diversos fatores, como normas de grupos e da organização, valores da organização, 
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clima e cultura da organização, socialização organizacional, clima ético, oportunidade 

desenvolvida e sistemas de controle e recompensa. Esses autores focalizam, principalmente, 

fatores relativos a aspectos da organização, como clima ético, cultura da organização, e 

outros. Conforme observado na proposição desta pesquisa, foram identificadas, como 

determinantes de desvio de conduta, fatores também relacionados com aspectos de clima e 

ambiente organizacional, e ainda outros relacionados a aspectos econômicos e de ordem 

subjetiva. 

A análise estatística, aplicada aos dados disponibilizados pelos questionários 

retornados, forneceu uma formulação que permite estimar a probabilidade de ocorrer o desvio 

de conduta a partir dos valores atribuídos aos fatores determinantes. Assim, com base nos 

resultados desta pesquisa, e pela formulação derivada da análise estatística, propõe-se um 

ciclo para representar a dinâmica que rege o desvio de conduta. 

O desvio de conduta, conforme discutido, causa perdas para a empresa e empregados, 

na forma de prejuízos materiais e econômicos. Estas perdas se manifestam, também, como 

degradação do clima organizacional. A persistência no desvio de conduta determina outras 

perdas, manifestadas na deterioração do caráter e no amortecimento da capacidade ética de 

avaliar e criticar o procedimento pessoal. Este processo configura-se como um ciclo em que 

um conjunto de fatores determina o desvio de conduta, e este causa perdas que terminam por 

realimentar os fatores determinantes do desvio. 

A Figura 8 mostra uma representação gráfica do ciclo proposto e sua dinâmica. Neste 

ciclo o desvio de conduta é determinado pelas variáveis que caracterizam os fatores 

econômicos, que afetam a relação empregado-empresa, os fatores de clima ético e 

organizacional, que caracterizam a empresa, e os fatores subjetivos, que caracterizam as 

atitudes e a predisposição do empregado. O modo como cada um dos fatores contribui para o 

desvio de conduta é quantificada pela equação de regressão logística, equação (9). 
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Figura 8 – Ciclo proposto para o Desvio de Conduta 
Fonte: elaboração da autora 

 

Pode-se supor que a prática de um ato considerado desvio de conduta decorre de uma 

decisão do indivíduo, fundamentada em como ele percebe, e reage, às ações dos fatores 

motivadores. Estes fatores não agem isoladamente na base de decisão do indivíduo. Ao 

contrário, agem conjuntamente, e a ação conjugada afeta com maior ou menor intensidade a 

disposição do empregado ao desvio de conduta. Note-se que este trabalho se concentra apenas 

nos três fatores citados. Contudo, a pesquisa não tem a pretensão de afirmar que estes são os 

únicos fatores motivadores do desvio de conduta. Antes, reconhece que o desvio é descrito, 

neste contexto, por uma formulação matemática que caracteriza um ciclo, e, como tal, 

representa uma aproximação limitada da realidade pesquisada. Os fatores que influenciam o 

desvio de conduta, evidenciados neste trabalho, são os fatores de primeira ordem, que 

correspondem à grande parte do determinante do desvio de comportamento. Admite-se que 

outros fatores existam, com outras amplitudes de influência, não evidenciados neste trabalho, 

mas que contribuem para a complexidade envolvida no comportamento e nas decisões de 

pessoas. 

O ciclo desenvolvido foi motivado pela percepção adquirida das discussões (de alunos 

e professores em sala de aula), das entrevistas e dos dados fornecidos pelos questionários, de 

que existe um desvio de conduta arraigado nas empresas pesquisadas, e este se deve aos 

fatores econômicos, de clima ético e organizacional e subjetivos. A análise dos dados e 

informações obtidos evidenciou um elemento comum na atitude e predisposição ao desvio. 

Este elemento comum é a atribuição de valor à interação empregado-empresa sob a 

perspectiva destes fatores. 

A questão que se apresenta, então, é como utilizar o conhecimento proporcionado pelo 

ciclo desenvolvido, junto com a percepção do elemento comum à atitude e predisposição ao 



 95 

desvio, no sentido de propor ações para diminuir a ocorrência desses desvios, de forma a 

minimizar as perdas resultantes. Objetivamente, o estudo coloca o ciclo encontrado como 

forma de elucidar, sistematicamente as informações subjetivas, semi-ocultas que se encontram 

na manifestação dos participantes, e correlacioná-las com a probabilidade de ocorrência do 

desvio de conduta. Acredita-se que este ciclo possa apoiar os instrumentos de gestão 

existentes, e aponta a necessidade de se trabalhar constantemente com os fatores explicitados 

e seu elemento comum, os quais pré-condicionam as atitudes que afetam os resultados das 

organizações. Para isso faz-se necessário a mudança de paradigma nos procedimentos até 

então utilizados nas construções de códigos de conduta. 

As organizações na sociedade atual apresentam uma postura gerencial bem diferente 

daquela existente há dez ou quinze anos. Novos produtos e serviços, decorrentes da revolução 

digital, novas categorias de clientes, internos e externos, com necessidades de 

acompanhamento em um cenário econômico globalizado, são alguns aspectos que justificam 

tal mudança. A nova realidade causa impactos não somente na estrutura da organização, ao 

afetar a sua agilidade e flexibilidade, mas também nas formas de gestão voltadas a valores e 

virtudes, como credibilidade, confiança, honestidade, imparcialidade, determinação, firmeza, 

habilidade e outros, os quais devem ser perseguidos. 

O ciclo derivado é dinâmico e contínuo, porém somente a identificação dos fatores 

causais não é suficiente para atingir resultados. O aspecto dinâmico conduz à necessidade de 

constante realimentação dos valores, e esses arraigados na base da identidade, tanto da 

empresa quanto de seus empregados. Isso deve ser feito por meio de um gerenciamento que 

contemple tais características. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma maneira de trabalhar com a problemática do desvio de conduta, acredita-se, de 

forma a obter resultados positivos, é reforçar o elo entre empregado e empresa de modo que 

haja alinhamento de valores de ambos, e com isso eliminar possíveis distorções das 

percepções acerca dos papéis e atitudes que constituem a realidade do ambiente 

organizacional. 

Para se encontrar a eficácia em um programa de redução do desvio de conduta, sugere-

se um processo que contemple as seguintes etapas: 

a) identificar os componentes existentes na empresa que contribuem para a formação 

de uma cultura de desvio de conduta; 

b) promover a discussão a respeito do desvio de conduta com vistas à melhoria do 

clima organizacional; evidenciar como o DC leva à sobrecarrega dos funcionários 

e a falta de discussão pode estimular ao desvio de conduta; 

c) criar um sistema de indicadores, baseado no ciclo proposto nesta pesquisa, que 

permita estimar a probabilidade de ocorrência do desvio de conduta; trabalhar 

estes indicadores de forma a capitalizar este processo; 

d) com base nos indicadores, estabelecer um programa que iniba a predisposição ao 

desvio de conduta, via, por exemplo, exploração do caráter empreendedor, 

atribuição de atividades desafiadoras que evidenciem as características de 

competência, domínio e autonomia; 

e) incentivar o crescimento e desenvolvimento do indivíduo/empresa como um valor 

visível e permanente, o que corresponde à formação da empresa personalista; 

f) implementar programas para acelerar a satisfação do empregado e a disseminação 

do conhecimento de perdas e ganhos, no caso de desvio de conduta. 

Tais procedimentos exigem uma postura baseada em ética, confiança, respeito e 

harmonia de ambas as partes, mas principalmente da empresa que, como já dito, se apresenta 

como um eixo central para a formação de valores, a qual fica encarregada implementar este 

programa. 

Surpreendentemente, notou-se que quanto mais claras as normas e instruções das 

organizações, maior a probabilidade de ocorrer desvio de conduta. Isso provavelmente 

decorre da má utilização dos códigos de conduta, ou seja, é preciso que essa ferramenta seja 

utilizada como um agente transformador, que reforce a formação de valores de forma a 



 97 

aperfeiçoar o caráter e proporcionar harmonia, características essas que se degradam com a 

prática do desvio de conduta. 

Portanto, reforça-se a necessidade de formação de códigos de conduta voltados a 

incentivar o desenvolvimento dos valores de caráter. Para que isso ocorra, a empresa deve ter 

estes valores constituídos em sua cultura para que seus empregados, imersos no processo de 

identificação, possam absorver destes valores e sedimentá-los em seu proceder. 

É preciso um trabalho de reeducação do individuo no sentido de priorizar suas 

necessidades, sejam de ordem inferior, sejam de ordem superior. Desenvolver uma gestão 

alicerçada em um clima ético, baseado em códigos que sejam, não moralistas, que visem 

somente o interesse da organização, mas moralizantes no sentido aristotélico, de modo a criar 

condições reais de sanar as distorções percebidas pelo indivíduo. 

O código de conduta, apesar de muitas vezes ser bem escrito, não consegue atingir 

com eficiência seu público alvo, e pode abranger apenas superficialmente as questões 

importantes. Seu propósito tem que ajudar a desenvolver a capacidade individual de realizar 

ações que trazem benefícios psicológicos e de caráter que formem, assim, um profissional que 

não precise ser policiado. O procedimento correto deve ser uma opção interna, individual e 

livre. Isso garantirá o alinhamento dos interesses empresa–empregado a uma gestão que tenha 

sustentação. 

A motivação para a má conduta demanda muitos outros estudos. Ela parece estar 

crescendo em inúmeros setores, efetivamente, numa velocidade exponencial. A perda do 

sentido da ética pessoal e profissional está dando lugar a comportamentos antes inusitados. A 

lealdade, antes base do relacionamento nas empresas, hoje se mascara e se esconde sob o véu 

da boa vontade e da competência. O bom caráter não é mais um valor essencial para muitas 

pessoas. Por causa disso, as organizações buscam maneiras inovadoras de se proteger contra 

empregados que a lesam de forma habitual. Esses fatos indicam a necessidade de se despender 

um esforço para manter o nível ético alto, e trabalhar tanto para a formação pessoal do caráter, 

como a construção de um clima ético institucional. 

Em diversos setores, uma das maiores preocupações dos dirigentes empresariais é o 

trato com a desonestidade, com a fraude, com a tapeação e com a corrupção de empregados 

que se acostumam com atividades que implicam em conflito de interesses. O esforço dos 

executivos vai desde uma comunicação clara e repetida das normas e diretrizes da 

organização, até a implantação de sofisticados sistemas de segurança. Desenvolvem-se 

técnicas para detectar mentiras, com a mesma intensidade com que se introduzem inovações 
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tecnológicas para melhorar o nível dos produtos e serviços oferecidos. Entretanto, o mais 

importante não é a sistematização da conduta das camadas trabalhadoras, mas a postura e o 

exercício constante da aplicação dos valores. 

Esse processo de planejamento deve envolver todos os atores sociais na discussão dos 

principais problemas, e na formação de parcerias e compromissos para a sua solução a curto, 

médio e longo prazos. O esforço de planejar o futuro, com base nos princípios éticos, gera 

produtos concretos, exeqüíveis e mensuráveis, derivados de compromissos pactuados entre 

todos os atores, fator esse que garante a sustentabilidade dos resultados. Observa-se que 

planos, metas e objetivos, normas, regulamentações e leis, e a situação específica em que se 

encontram as diferentes empresas, são a moldura ampla em que tem lugar essa integração 

entre empregado e empresa. 

Espera-se que este estudo forneça novos conhecimentos, e uma visão e compreensão 

mais precisas dos aspectos que caracterizam, no âmbito das organizações, o desvio de conduta 

e os diversos e complexos determinantes desses comportamentos. Pretende-se contribuir para 

o avanço do conhecimento no campo das relações empregado-empresa, no que diz respeito às 

atitudes e comportamentos sob a perspectiva da ética. 

Uma limitação do estudo diz respeito à impossibilidade de inferência ou generalização 

dos resultados da pesquisa, além do âmbito de uma amostra de conveniência utilizada. 

Considerando o significativo número de elementos da amostra, e o elevado índice de retorno 

dos questionários, há indícios de que uma pesquisa exploratória mais ampla, com amostra 

aleatória, possa trazer evidências concretas sobre o desvio de conduta de empregados. 

Os dados e informações trazidos neste estudo ficam como referência para outras 

pesquisas que objetivem se aprofundar na dinâmica do processo de construção de valores, à 

luz do ciclo que aqui se verificou adequado. É importante observar que o ciclo poderá ser 

empregado em outros campos da atividade administrativa, e não somente no segmento das 

empresas industriais. Acredita-se que as questões abordadas neste trabalho possam propiciar 

novas hipóteses e novas propostas de pesquisa. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado para coleta de dados 
 
Caro entrevistado, 

 

 Este questionário, que ora se realiza, resulta do interesse em se conhecer o estágio 
atual do relacionamento do empregado e a empresa, sendo esta do ramo industrial. Trata-se de 
uma pesquisa de caráter estritamente acadêmico, onde a identificação da empresa e do 
entrevistado terão tratamento absolutamente confidencial, e tais informações serão utilizadas 
somente para fins acadêmicos. Pedimos a sua colaboração e agradecemos, lembrando que a 
sua participação é de extrema importância para esta pesquisa. 

 

I - PERFIL DO RESPONDENTE / EMPRESA 

1) Sexo: 1. Masculino (   )     2. Feminino (  ) 

2) Faixa etária 

     1. (   ) menos de 20 anos 
     2. (   ) 21 a 25 anos 
     3. (   ) 26 a 35 anos 
     4. (   ) 36 a 45 anos 
     5. (   ) acima de 45 anos 
 
3) Estado civil 

     1. (   ) Solteiro (a) 
     2. (   ) Casado  (a) 
     3. (   ) Separado/desquitado/divorciado (a) 
     4. (   ) Viúvo (a) 
 
4) Escolaridade 

     1. (   ) Primeiro grau  
     2. (   ) Segundo grau  
     3. (   ) Superior 
     4. (   ) Pós graduação  
      
5) Em que área da empresa trabalha? 

R:  

 

6) Há quanto tempo a empresa exerce sua atividade? 

     1. (   ) De 1 a 5 anos                 

     2. (   ) De 5 a 10 anos                          

     3. (   ) De 10 a 20 anos  

     4. (   ) Acima de 20 anos 
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7) Qual é o número total de empregados na empresa? 

     1. (   ) De 10 a 99 empregados         

     2. (   ) De 100 a 499 empregados              

     3. (   ) De 500 a 999 empregados 

     4. (   ) Acima de 1000 empregados 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

Por favor use um dos números abaixo para indicar seu grau de concordância em relação a 

cada uma das seguintes afirmativas. 

1 = Discordo Totalmente 

2 = Discordo muito 

3 = Discordo Moderadamente 

4 = Não concordo nem discordo 

5 = Concordo Moderadamente 

6 = Concordo Muito 

7 = Concordo Totalmente 

 

 

1. Os funcionários são bem remunerados por seu trabalho. 

  

2. Os funcionários são reconhecidos por seu desempenho. 

     

3. A empresa está aberta a ouvir o funcionário. 

 

4. As  normas e instruções da empresa são claras. 

 

5. Sente-se bem no ambiente em que trabalha. 

 

6. O salário que  ganha dá para cobrir o orçamento mensal. 

 

7. Devido a problemas financeiros faz “bico” para cobrir o orçamento. 
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8. Gasta mais que duas horas por dia para tratar de seus interesses financeiros ou outros.   

 

9. Utiliza o tempo em que trabalha na empresa para cuidar dos seus interesses.  

 

10. Acredita que o trabalho que exerce merece ser mais bem remunerado, assim faria menos 

“bico”.  

 

11. Trabalha nos finais de semana em casa ou em outro lugar, visando remuneração. 

 

12. A empresa estaria disposta a ceder seus ativos para que se possa exercer uma atividade 

paralela. 

 

Sugestões, comentários ou assuntos não abordados nesta pesquisa que você acha relevante. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  
 

 


