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Resumo 
 
 

Pesquisa no campo da ética organizacional que fazendo uso dos construtos  

performance e nível de desenvolvimento moral de Kohlberg, averigua até que ponto as 

clínicas oftalmológicas, imersas no ambiente competitivo, na condição de organizações em 

busca de sobrevivência, subordinam a ética à competitividade na práxis gerencial, isto é, na 

esfera da administração. Toma Lawrence Kohlberg como referencial teórico, abordando  

tema  da  subordinação ética à competitividade. 

 

Aplicou Instrumento para Avaliar Comportamentos Morais das Organizações 

elaborado por Licht (1996), fundamentado no modelo de desenvolvimento moral pessoal  de 

Kohlberg (1971).  Faz uso de método quantitativo, adotando ferramentas e instrumentos 

analíticos, tais como Q de Yule e testes não paramétricos (teste  da soma de séries e da 

mediana), no tratamento dos dados de 41 clínicas oftalmológicas localizadas na região 

geográfica da Grande São Paulo, com mais de 7 anos de atividade, divididas em dois 

grupos (A e W) segundo o seu desempenho, de acordo com o método de Nihans. 

  

A análise dos resultados mostrou, ao nível de significância de 0,5, que os níveis de 

desenvolvimento moral de Kohlberg dos respondentes do grupo W (de menor desempenho), 

são maiores e diferem significativamente dos níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg  

dos respondentes do grupo A, de maior desempenho. Observa-se, segundo Q de Yule, uma 

associação positiva muito forte entre pertencer ao grupo W e possuir estágio pós-

convencional, isto é, os níveis morais mais elevados de Kohlberg.   

 

Os resultados obtidos estão conforme Faria & Meneghetti (2001), especialmente no 

tocante ao “paradoxo da subordinação ética e competitividade”, e vão também ao encontro 

de Sá (1996), para o qual ocorre uma crise dos valores éticos subordinados à competição, 

crise esta que provoca sentimentos crescentes de disputas econômicas na esfera social. A 

subordinação da ética ao lucro, observada na presente pesquisa mostra a preocupação das 

lideranças com a sobrevivência da organização e, conseqüentemente, a preservação das 

condições de sobrevivência do corpo de profissionais e seus dependentes.  
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Capítulo 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

 
Não é possível discutir ética organizacional sem passar por uma discussão do 

conceito de Ética, conceito esse que deve ser precedido de uma discussão do que 

se pode entender por Moral. Embora o termo Ética se tenha originado do grego 

ethika com o sentido de costumes e o termo Moral tenha advindo do latim mores, 

também com o mesmo sentido: costumes, (Ribeiro & Silva, 1960:549), chama-se a 

atenção, neste trabalho, para a diferença crucial entre Ética e Moral: Ética: é a 

ciência que estuda o comportamento dos seres humanos com relação a um conjunto 

de regras; Moral é um  conjunto de regras ou código de comportamento. A Ética, 

desta forma, compara e analisa se o comportamento de um indivíduo está ou não 

em conformidade com um determinado código de valores. 

 

A análise do comportamento pela Ética (ciência) leva em conta a moral (o 

código de comportamento); tal análise poderia ser simples se se soubesse qual é o 

código de comportamento que deve ser objeto da ética, isto é, quais são os critérios 

que a ciência ética aplica para analisar se um dado comportamento é ou não ético. A 

resposta a essa questão não é, infelizmente, pacífica: de forma geral, como se verá 

abaixo, são consideradas as seguintes vertentes, conforme Moreira (1999:23): 

fundamentalismo; utilitarismo; dever ético; contratualismo e relativismo. Esses 

critérios são apenas alguns dos muitos que o homem tenta formular. Se 

considerarmos cada conjunto de critérios como sendo um sistema moral a busca de 

um código de comportamento perde-se no tempo como mostra  Thonnard 

(1968:999). 

  

 

2.1Moral 
 

A ação humana nas organizações pode ser definida a partir de um processo 

de construção social que ocorre ao longo do tempo e do espaço, constituindo-se 

num conjunto de práticas complexas e distintas que depende, dentre outros fatores, 
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da maneira particular como cada ator organizacional apreende papéis a ele 

designados, da relação com outras pessoas, bem como dos contextos culturais nos 

quais estão inseridos (Whitley, 1989; e Watson, 1994). 

 

 A ação humana nas organizações é resultado de práticas sociais (Reed, 

1989) e, como tal, deve ser compreendida a partir de relações histórico-sociais em 

uma dada sociedade (Alvesson & Willmott, 1996), isto é: é preciso atentar para o 

vínculo entre a ação e a estrutura, vínculo esse que se constitui num processo 

dinâmico de construção e reconstrução da vida social. A isto Giddens (1979, 1984) 

denominou de dualidade da estrutura, um conceito que é central na Teoria da 

Estruturação. A dualidade da estrutura de Giddens (1984) é útil para a análise 

organizacional, permitindo a compreensão de como ocorre o processo de 

estruturação da ação humana, ou seja, para entender como certas práticas sociais 

são construídas no cotidiano de trabalho. Whittington (1992) e Sahay & Walsham 

(1997) são categóricos ao apontar a Teoria da Estruturação de Giddens, como uma 

ferramenta de grande importância para a análise organizacional, uma vez que tal 

teoria permite vincular a ação cotidiana dos atores organizacionais, em nível micro, à 

questão mais ampla das estruturas sociais de uma dada realidade sem, entretanto, 

estabelecer determinismos entre ação e estrutura ou vice-versa. Neste sentido o 

conceito de dualidade da estrutura é uma alternativa ao dualismo relacionado ao 

sujeito e o objeto (como é o caso das visões funcionalista e estruturalista),  na qual a 

estrutura é tomada como externa, suprema e limitadora à ação de indivíduos.  

 

Para Junquilho (2001), a dualidade da estrutura permite, por um lado, o 

estudo analítico da ação desenvolvida por atores individuais e, por outro, o estudo 

dos impactos da estrutura sobre aqueles mesmos agentes. Observe-se que as 

estruturas tanto restringem como facilitam a própria ação, permitindo assim, a 

possibilidade de que os atores possam alterar comportamentos, tornando-se 

plausível um processo contínuo de mudança social. Em outras palavras, diz 

Junquilho (2001), os atores não estão passivos ao determinismo das regras sociais 

(o que pode explicar em parte a subordinação da ética à competitividade 

organizacional).     
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A ação humana não é apenas restringida pelas circunstâncias nas quais ela 

ocorre, mas pode, igualmente, ser facilitada, (Orlikowski & Robey, 1991; Watson, 

1994; Rouleau, 1995). Ou seja: as estruturas e circunstâncias às quais os seres 

humanos estão submetidos influenciam parcialmente o que eles pensam e fazem já 

que eles podem, por outro lado, apoiando-se ainda nessas mesmas estruturas e 

circunstâncias, reinventá-las, por meio da ação. Para Giddens, (1984), a ação 

humana nas organizações é um fenômeno social que envolve a própria ação, bem 

como os efeitos restritivos ou facilitadores de determinadas estruturas sobre ela.  

 

Giddens (1979, 1984) rejeita a visão dicotômica dos funcionalistas e 

estruturalistas e afirma que existe uma relação de reciprocidade entre ação e 

estrutura, ou seja, não se pode pensar uma sem pensar a outra. Para tanto, Giddens 

critica o conceito clássico de estrutura social que é descrito a partir de duas 

características básicas: pilar de sustentação de um edifício ou até mesmo a 

constituição anatômica de um corpo, bem como restritiva (“constraint”) ou 

modeladora da ação humana.  Para Giddens, tratar a estrutura como algo vinculado 

à idéia exclusiva de restrição é a mesma coisa que considerá-la como uma variável 

independente e autônoma em relação à ação humana, o que significaria, na prática, 

um reforço ao dualismo entre sujeito e objeto. Não se pode interpretar a ação como 

sendo unicamente determinada pela estrutura social, não se dando “voz” aos atores 

sociais, isto é, desconsiderando-se sua capacidade de intervenção na vida social, 

seja reproduzindo ou transformando aquela mesma estrutura.  

 

Assim, para Giddens (1984:377), estrutura é um conjunto de “regras e 

recursos, recursivamente implicados na reprodução dos sistemas sociais”. A idéia de 

recursividade indica que as condutas humanas não são criadas pelos atores sociais, 

mas recriadas por eles, por suas próprias formas e meios utilizados para se 

expressarem como atores; as regras representam convenções sociais em que o seu 

conhecimento, pelos atores, inclui também o conhecimento dos contextos nos quais 

se aplicam, constituindo-se como guias de orientação para a conduta humana. Os 

recursos referem-se às capacidades, à disposição dos atores para fazer as coisas 

acontecerem. Desta forma a estrutura não é vista como existindo exteriormente à 

ação humana, mas concebida como “virtual”, à medida que só se concretiza pela 
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reprodução da vida social, isto é, ela não se viabiliza independentemente da ação 

humana.  

 

Para Giddens (1996,183), investigar “a estruturação das práticas sociais é 

procurar explicar como é que a estrutura se produz por intermédio da ação e, 

reciprocamente, como é que a ação é constituída estruturalmente”. Com esta noção 

de estrutura, Giddens (1979,1984) constrói um conceito que é central na Teoria da 

Estruturação: o da dualidade da estrutura. Aqui Giddens  argumenta que a estrutura 

não deve só ser equiparada à idéia de restrição ou coerção, mas também, 

simultaneamente, à de facilitadora. Pode-se conceber, desta forma, que 

propriedades institucionais dos sistemas sociais são criadas pela ação humana ao 

mesmo tempo em que servem de apoio para configurar (“shape”) essa ação. Desta 

forma, Giddens (1996:146) argumenta que a ação humana pode constituir (produzir) 

propriedades institucionais dos sistemas sociais, bem como pode ser constituída 

(reproduzida) por essas mesmas propriedades, dado que cada ato que contribui 

para a reprodução da estrutura é também um ato de produção, um novo 

empreendimento e, enquanto tal, pode  iniciar a mudança pela  alteração dessa 

estrutura, ao mesmo tempo que a reproduz – assim como o significado das palavras 

muda no e através do uso.  

 

Propriedades institucionais ou estruturais são definidas por Giddens como 

aqueles aspectos que são mais duradouros na vida social. Destas mesmas 

instituições são derivadas as propriedades estruturais que representam as 

características as quais se encontram institucionalizadas nos sistemas sociais, 

garantindo-lhes “solidez” através do tempo e do espaço. A idéia de dualidade da 

estrutura permite a superação do dualismo estrutura e ação como fenômenos 

isolados e independentes, bem como a interpretação de que a estrutura não é 

determinante da ação humana, mas sim sua condicionante.  Deste modo, a 

dualidade da estrutura explica a possibilidade de os atores “re/produzirem” relações 

sociais ao longo do tempo e do espaço, à medida que as regras e recursos 

utilizados para a reprodução de suas ações cotidianas são também meios que 

tornam possível a transformação dos sistemas sociais.  
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A estrutura, pelo fato de não existir concretamente, torna-se uma propriedade 

abstrata dos sistemas sociais1. Giddens (1984:377) define-a como sendo “a 

padronização de relações sociais ao longo do tempo-espaço, entendidas como 

práticas reproduzidas”. Assim, os sistemas sociais não são estruturas, mas possuem 

propriedades estruturais específicas a cada um deles possuindo uma cultura que 

Bethlem (1999:16) entende que se reflete nos valores do indivíduo (o bom e o mau); 

e também em crenças coletivas (verdadeiro versus falso). 

 

Para a Teoria da Estruturação, todo ator social é cognoscitivo e reflexivo, 

tomando-se como princípio básico que ele sabe como definir sua forma de agir 

perante a vida social: é cognoscitivo porque possui um conjunto de habilidades e 

capacidade de domínio de determinadas convenções sociais que o orientam na vida 

social cotidiana2;  é reflexivo porque o ser humano é capaz de observar e entender, 

rotineiramente, o que faz e enquanto o faz e, ainda, estar sempre atento quanto à 

forma de se conduzir em relação a terceiros, considerando também que esses 

terceiros fazem o mesmo em relação a ele3. A cognoscitividade pressupõe 

familiaridade do ator social com os contextos em que se desenrolam as ações 

humanas. A partir desse “savoir faire”, ele é capaz de desenvolver certas habilidades 

e procedimentos que lhe garantem a ação em seus diversos relacionamentos sociais 

cotidianos. O uso desses saberes, compartilhados e comuns aos atores sociais ou 

agentes, possibilita a produção e reprodução da vida social, permitindo-lhes, do 

mesmo modo, dar significados às suas ações (Giddens, 1984; Orlikowski, 1992; 

Simard, 1992; Rouleau, 1995; Saranson, 1995). 

 

                                                           
1  A essa propriedade abstrata podemos dar, de forma genérica, o nome de cultura que Bethlem 
(1999:16) entende que se reflete em significados emprestados pelos indivíduos a vários aspectos da 
vida, tais como a forma de olhar o mundo e a função do indivíduo nele; nos valores do indivíduo (o 
bom e o mau); e também em crenças coletivas (verdadeiro versus falso) e em expressões artísticas 
(o bonito e o feio). A cultura e as instituições têm uma relação de feedback positivo. A cultura influi 
nas instituições, que influem por sua vez na cultura, e assim por diante, levando um dado sistema a 
uma diferenciação cada vez maior dos demais.  
2 O conhecimento que o ator social detém dessas mesmas convenções lhe permite agir corretamente, 

definindo a forma como prosseguir na diversidade dos contextos cotidianos nos quais está envolvido. 
3 No dizer de Giddens (1989, p. 301), a cognoscitividade deve ser entendida como “tudo que os 

atores sabem (crêem) acerca das circunstâncias de sua ação e da de outros, apoiados na produção e 
reprodução dessa ação, incluindo tanto o conhecimento tácito quanto o discursivamente disponível”. 
 



 

Cap. 2 Revisão da Literatura 

8 

Giddens (1979; 984) destaca ainda que a vida social, ao ocorrer a partir de 

atuações dos agentes humanos, dá origem à idéia de prática social, tendo esta a ver 

com procedimentos, métodos e técnicas, executados e manejados de forma 

apropriada por esses mesmos agentes sociais, tomando como base a consciência 

que eles detêm sobre os procedimentos de uma ação. Esse conhecimento mútuo é 

compartilhado pelos atores sociais que sabem como se comportar ou prosseguir em 

determinadas situações cotidianas. A prática social concilia condutas e atos de 

agentes humanos sem, por outro lado, desconsiderar as estruturas sociais que são 

referências para aqueles mesmos agentes em processo de interação social 

(Goffman, 1983), tornando possível a dualidade macro e microssocial, sem privilégio 

de um nível sobre o outro ou até de sua independência mútua, mas como pólos 

complementares. Desta forma, diz Giddens (1996:121), as práticas sociais podem 

ser estudadas, em primeiro lugar, do ponto de vista da sua constituição como séries 

de atos “desencadeados” pelos atores; em segundo, como constituindo formas de 

interação, envolvendo a comunicação de significado; em terceiro, como constituindo 

estruturas que pertencem às “coletividades” ou “comunidades sociais”. Uma vez que 

a idéia de prática social tem a ver com procedimentos, métodos e técnicas, 

executados e manejados pelos agentes sociais, eles possuem consciência de quais 

são os procedimentos bons ou maus de uma ação. 

 

A ação humana, por envolver também a criação de uma diferença por parte 

do agente, vincula-se ao conceito de poder, entendendo-se este, em sentido geral, 

como capacidade transformadora, ou seja, como a capacidade de um agente para 

intervir numa dada realidade ou em determinados cenários, alterando-os de alguma 

maneira. O poder é operacionalizado pela mobilização, pelos agentes, daquilo que 

Giddens (1984, 1987) denomina de recursos ou  facilidades e que se classificam em 

dois tipos: recursos alocativos, referindo-se àqueles relativos à ordem estrutural 

econômica, isto é, àquelas formas de dominação que têm a ver com o controle sobre 

propriedade material de bens, objetos e fenômenos materiais; e recursos de 

autoridade, inerentes ao domínio sobre atividades do seres humanos.  

 

Nesse sentido, diz Giddens (1984), todos os sistemas sociais re/produzem 

formas de dominação que são regularizadas ao longo do tempo e do espaço, 
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devendo-se ter em conta que essa re/produção de relações de dominação não 

pressupõe total dependência dos agentes em relação a quem os domina, mas 

também autonomia, isto é, as relações de poder não são somente limitadoras da 

ação humana, mas também permitem uma abertura a quem está em posição de 

subordinação para influenciar a ação daquele que o subordina. A essa possibilidade 

de os agentes subordinados poderem dispor de certos recursos que lhes abrem 

espaço para a ação Giddens deu o nome de dialética do controle.   

 

Por meio do modelo da dualidade da estrutura (Giddens, 1979; 1984), pode-

se inferir que toda interação humana, composta pelas dimensões da comunicação, 

poder e sanção e mediada pelos esquemas interpretativos, recursos e normas, é 

condicionada, em nível de estrutura pelas dimensões da significação, dominação e 

legitimação, ao mesmo tempo em que é, também no domínio da própria interação, 

constituída a estrutura social. É exatamente por meio do vínculo entre os domínios 

da estrutura e da interação humana que se constitui o processo de estruturação, 

sendo a divisão entre as dimensões da estrutura e da interação apenas analítica, 

dado que o processo de estruturação pressupõe o vínculo entre estrutura e 

interação pela intermediação das modalidades.  Uma vez que, no campo da ação 

humana, verifica-se a  possibilidade de os agentes subordinados poderem dispor de 

certos recursos que lhes abrem espaço para a ação (dialética do controle), fica ao 

livre arbítrio do gestor a subordinação, ou não,  da ética à competitividade 

organizacional.      

 

Junquilho (2001) afirma que a ação cotidiana de um conjunto de atores 

organizacionais pesquisados “re/produz” propriedades estruturais da sociedade4, 

deixando claro (de acordo com a Teoria da Estruturação) que a ação não se dá ao 

acaso, mas que reflete características de um determinado contexto histórico-social. 

                                                           
4 No caso a sociedade brasileira. Para Junquilho as práticas sociais identificadas permitem a 

constatação de que os ambientes organizacionais em que os gerentes atuam no setor público, são 
marcados pelo autoritarismo, pelo baixo nível de cooperação interna entre unidades administrativas, 
pela não primazia da definição de metas, bem como de controles e cobranças de resultados 
organizacionais eficazes. Os gerentes, a partir dos estoques de conhecimentos que dispõem 
daqueles mesmos ambientes organizacionais, ou seja, da sua cognoscitividade (Giddens, 1989), 
criam e recriam condutas que lhes permitem prosseguir como gerentes, ou seja, que garantem a sua 
sobrevivência nos cargos, não cabendo julgamento valorativo no sentido de que eles sejam 
profissionais mal intencionados ou incapazes. 
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Mais do que certas ou erradas, eficazes ou ineficazes, as práticas sociais 

demonstram como os atores administrativos utilizam-se de seus “saberes” sociais 

comuns, construídos e legitimados socialmente, para tornar possível a continuidade 

da rotina da gestão organizacional cotidiana. Junquilho (2001) chama a atenção 

para o fato de que as propriedades estruturais da sociedade brasileira são o suporte 

para a ação de atores organizacionais, estejam eles no setor público ou privado. A 

pesquisa ratificou dados levantados no setor empresarial por outros autores, tanto 

na literatura estrangeira como nacional, como por exemplo, Hofstede (1984), 

Trompenaars (1994), Barros & Prates (1996), Motta (1996), Motta & Caldas (1997), 

Motta & Alcadipani (1999) que evidenciam como traços culturais de uma sociedade 

influenciam as condutas humanas, isto é, os significados compartilhados pelos 

atores de uma organização são, de certa forma, condicionados pelos traços 

inerentes a uma determinada realidade social em que a organização está inserida.  

Desta forma, pode-se inferir que a moral organizacional, por poder diferir de 

empresa para empresa, ajusta-se à Moral Relativista: cada um deve decidir, com 

base nas suas próprias concepções sobre o Bem e o Mal, qual o código de 

comportamento ideal. Esse critério possibilitaria a justificativa de ações não 

compatíveis com o código de comportamento ideal de outros indivíduos e pode 

explicar em parte a subordinação da ética à competitividade organizacional feita por 

alguns gestores.     

 

Com efeito, diversos pesquisadores identificaram, durante a década passada, 

possíveis influências da cultura de um país no comportamento das pessoas dentro 

de empresas (Hofstede et al., 1991; Vitell et al. 1993; Ralston et al.1996), e mais 

precisamente no que diz respeito à tomada de decisão e comportamento ético nas 

empresas (Hansen, 1992; Reidenbach & Robin, 1990). 

 

 Duas fontes da moral orientaram as sociedades até hoje: as religiões e a 

razão (Boff, 2000). Essa afirmação é visível em Thonnard (1968:999), que apresenta 

alguns sistemas morais que, de alguma forma, estão presentes, em maior ou menor 

grau, nos sistemas morais vigentes, especialmente nas morais organizacionais 

expressas pelos chamados códigos de ética: a) moral espiritualista ou do bem 

honesto – uma moral tradicional: Sócrates, Platão, Aristóteles; S. Agostinho; S. 



 

Cap. 2 Revisão da Literatura 

11 

Tomás; S. Boaventura; Scoto e Malebranche; b) moral ascética e mística: Plotino; S. 

Agostinho e Bérgson; c) estoicismo: (os cínicos como origem); Taine e Descartes; d) 

epicurismo ou hedonismo: (cirenaicos como origem); Spencer; e) utilitarismo 

individual: B. de Mandeville; Helvetius e Hume; f) utilitarismo social: Hume; Bentham; 

Stuart Mill; Spencer e Wundt; g) moral científica ou sociológica: Descartes; Comte; 

Spencer; Taine, Durkheim; h) moral formal ou Kantiana; i) moral panteísta ou 

normativa: Spinosa; j) moral da solidariedade (ou da simpatia): A. Smith; Hume e L. 

Bourgeois; k) moral do pessimismo de Schopenhauer; l) moral da natureza de 

Rousseau; m) moral evolucionista de Spencer; n) moral do racismo de Gobineau e 

Rosenberg; e o) moral do super-homem de Nietzshe. 

 

A Moral espiritualista ou do bem honesto  uma moral tradicional à qual se 

associam nomes como os de: Sócrates; Platão, Aristóteles; S. Agostinho; S. Tomás; 

S. Boaventura; Scoto e Malebranche, segundo Thonnard (1968:37), tem por 

princípio fundamental que todo homem quer, e quer necessariamente, a sua 

felicidade, que consiste na posse do verdadeiro bem, isto é, do bem conhecido como 

tal pela inteligência. Conseqüências desse postulado:  1)-o bem reduzido ao útil: as 

coisas humanas são boas na medida em que são úteis para alcançar a felicidade; 

2)-a virtude reduzida à ciência: o homem virtuoso é o que possui a ciência perfeita 

do  bem moral; 3)-a felicidade reduzida à virtude: todo homem é feliz na medida em 

que é virtuoso; 4)-a obrigação de praticar a virtude é imposta pela lei, lei escrita para 

a organização da sociedade, lei não escrita para os deveres de ordem natural. 

 

A Moral ascética e mística de Plotino; S. Agostinho e Bérgson, segundo 

Thonnard (1968:183),  defende que o homem é um ser complexo formado de um 

elemento material sensível e corruptível - o corpo - de um elemento espiritual e 

eterno que por sua vez se desdobra em partes distintas: a alma racional e o espírito 

(ou inteligência intuitiva). Cabe à moral conduzir-nos à felicidade perfeita, todo o seu 

esforço será fazer-nos passar, neste sentido, de potência a ato, isto é, de fazer-nos 

subir ao estado da perfeição em que apenas hão de agir em nós os elementos 

espirituais. Isso é obtido subindo diferentes degraus de purificação. 
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O Estoicismo tem os cínicos5 como origem e a essa moral se associam: Taine 

e Descartes. O estoicismo, de acordo com Thonnard (1968:133), é a moral do 

esforço ou da tensão para atingir a felicidade suprema (ataraxia), colocada 

exclusivamente na vida, segundo a natureza racional. Consideram como únicos 

reais os corpos e os bens corpóreos e como único válido, o conhecimento sensível. 

O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, em Chipre. A escola funcionava sob o 

pórtico de Pecilo, um dos mais belos de Atenas (daí o nome de filosofia do pórtico ou 

estoicismo). Tendo chegado à idade avançada, seu fundador suicidou-se, em 

harmonia com os seus princípios. 

 

Epicurismo ou hedonismo teve os cirenaicos6 como origem e a ela se 

associam Spencer e Comte, afirma Thonnard (1968:765). A noção de moral perde a 

significação tradicional: já não se trata de um código de leis obrigatórias, de modo 

que a sua observância mereça a recompensa e a sua violação o castigo. Spencer 

fala de uma regra que possa bem dirigir a nossa conduta. A vida humana, 

adaptando-se, como qualquer vida ao seu meio, persegue o seu bem: este é, pois, o 

que nos é útil. Neste sentido, a moral de Spencer ou de Comte é utilitarista ou 

mesmo Hedonista: reconhece no homem, além das tendências egoístas, uma 

disposição para o altruísmo, fundamento da vida social. 

 

Para o utilitarismo individual (B. de Mandeville; Helvetius e Hume), a moral é a 

ciência das regras ou das leis que é necessário seguir para atingir o verdadeiro bem 

e, por conseguinte, a verdadeira felicidade, praticando a virtude. O fundamento da 

moral está no instinto natural que, sob a forma de gosto ou de sentimento, determina 

o bem e o mal. O bem é o que é útil à vida sensível e satisfaz as suas aspirações; o 

mal, o que lhe é nocivo ou oposto. Tudo no espírito provém da sensibilidade física e 

as diversidades psicológicas são os efeitos das paixões, que cifram-se na procura do 

prazer e na fuga à dor. Mas a educação e a sociedade são capazes de regular 

essas paixões para o bem do conjunto, porque o ideal da legislação é de ligar por tal 

forma o interesse geral ao interesse particular, que cada um ache sempre mais 

interesse em observar a lei do que em violá-la (Thonnard, 1968:369). 

                                                           
5 A escola cínica foi fundada por Antístenes, ilustrada por Diógenes e suas lições de independência 
inspiraram o estoicismo.   
6 A escola cirenaica foi fundada em Cyrene por Aristipo. 
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O utilitarismo social, moral à qual se associam Hume, Bentham, Stuart Mill, 

Spencer e Wundt, segundo Thonnard (1968:813), advoga que a finalidade da vida é 

buscar a maior felicidade para o maior número de indivíduos. As ações são boas na 

medida da felicidade que dão. Pelo termo felicidade entende-se o prazer ou a 

ausência de sofrimento. 

 

Para a moral científica ou sociológica de Descartes, Comte, Spencer, Taine e 

Durkheim, o indivíduo deve conduzir os seus pensamentos e regular as suas ações 

como convém para ser feliz. (Descartes formulou os primeiros ensaios). Viver para 

outrem era a divisa de Comte. A moral é o último capítulo da sociologia de Comte, 

que a considera uma ciência especial. A união dos indivíduos na família, a união das 

famílias para as guerras e a cooperação de todos para a indústria marcam fases 

cada vez mais favoráveis ao altruísmo; da mesma forma, sendo universal, a ciência 

positiva corresponde ao altruísmo mundial (Thonnard, 1968:734) 

 

Segundo a moral formal ou Kantiana, deve-se seguir a máxima: Faze o que 

deves aconteça o que acontecer. Este é o imperativo absoluto ou categórico que, só 

ele, funda a moral. Kant insiste sobre esta necessidade de agir unicamente pelo 

dever se quisermos firmar uma ação moralmente boa. Toda ação dirigida 

verdadeiramente pela razão será cumprida exclusivamente pelo dever e vice-versa. 

Só o motivo do dever é um motivo razoável, pois qualquer outro motivo provém da 

sensibilidade (Thonnard, 1968:660).  

 

Para a moral panteísta ou normativa de Spinosa, a  moral não exprime 

somente o que é, o que se faz, mas o que é preciso fazer. A moral da solidariedade 

(ou da simpatia), de A. Smith, Hume e L. Bourgeois, funda-se na interdependência 

geral de todos os seres vivos do universo: para estarmos aptos a dar aos outros o 

que nos deram, devemos aperfeiçoar-nos a nós próprios; mas tendo recebido mais 

do Estado ou da sociedade civil, e mais ainda da nossa família, há, para com estes 

grupos especiais, deveres proporcionalmente mais numerosos e mais apertados 

(Thonnard, 1968:517) 
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A moral do pessimismo de Schopenhauer, diz Thonnard (1968:692), orienta-

se para o pragmatismo, substituindo a Idéia pela Vontade como princípio de tudo. A 

única “coisa em si”, estofo do Universo, é a Vontade que aparece como uma 

potência irresistível de vida e de crescimento. O homem tem um desejo sempre novo 

e insatisfeito de felicidade, o que é um sofrimento. Cada satisfação, causando um 

desejo maior, é fonte de dores maiores. A dor é o estado natural do Homem e o fim 

para o qual tende a Natureza. O nosso mundo é o pior que há. 

 

Para a moral da natureza de Rousseau, diz Thonnard (1968:715), todos os 

homens são iguais (por natureza). Essa moral funda-se sob o domínio absoluto do 

sentimento, guardando a razão um duplo papel: o de legitimar todas as exigências 

sentimentais fornecendo os seus sofismas e o de contemplar e aprovar a virtude, 

vivendo em sonho, segundo o bem, entregando-se de fato ao mal e juntando-se, 

assim, a deleitação do pecado, a de amar e aprovar a inocência.  A santidade 

consiste em amar a si próprio, como se bastando plenamente, realizando uma 

espécie de ato puro de humanidade. A moral consiste em buscar a santidade da 

natureza: agir com absoluta sinceridade todas as inclinações da sua natureza, 

mesmo se forem moralmente más, porque todas são declaradas boas. O fim 

supremo da educação seria reconduzir completamente o Homem ao estado de 

natureza, onde ele reencontraria perfeição e felicidade, mas como o progresso 

realizado é irreversível, esse ideal é irrealizável. 

 

Para a moral evolucionista de Spencer, a moral é uma regra que pode bem 

dirigir a nossa conduta, diz Thonnard (1968:765).  A vida humana, adaptando-se 

como qualquer vida, ao seu meio, persegue o seu bem; este é pois o que nos é útil. 

A moral não se trata duma ciência prática apresentando à liberdade humana um 

código de  leis obrigatórias. 

 

A moral do racismo, argumentada por J. Gobineau e recebida com 

entusiasmo na Alemanha onde foi propagada por H.S. Chambelain, segundo 

Thonnard (1968:900), advoga que existe uma raça humana privilegiada, a raça 

ariana, a única a possuir de pleno direito o ideal dos valores humanos e, portanto, 

destinada a dominar as outras raças, chamadas inferiores. Todas as regras da 
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estética, da moral e da política resumem-se, pois, numa única: “Preservar e 

promover a pureza do sangue ariano”. 

 

A moral do super-homem de Nietzshe afirma: “Sê tu próprio, sem fraqueza, 

logicamente e até o fim”. É uma moral essencialmente individualista: filosofia de 

valores centrada no “eu”. Toda cultura supõe uma tábua de valores, isto é, um certo 

número de bens considerados como melhores, para os quais tende a organização 

social como para um ideal. A determinação desta tabela não é mais do que o reflexo 

do caráter dos homens que a adotam. Todos os valores adotados pela nossa 

civilização são característicos da cultura de degenerados e de escravos: têm origem 

no povo judaico, povo de escravos e no triunfo do Cristianismo com a sua afirmação 

do além que faz esquecer o mundo presente (Thonnard, 1968: 992).   

 

Ribeiro & Silva (1960:591)  afirmam que, segundo a moral cristã, o fim do 

homem não é simplesmente natural, mas tem algo de sobrenatural, que é a posse 

feliz de Deus na vida eterna depois de ter servido e amado na terra. É uma moral da 

perfeição: “sede perfeitos como o vosso pai celeste é perfeito”, não de uma perfeição  

simplesmente externa, mas interna, implícita nos próprios desejos e pensamentos. 

Essa moral difere sensivelmente da moral judaica, para a qual seus princípios éticos 

abrangem toda a humanidade mas suas disciplina religiosa, somente seus adeptos 

(Neuman, 1956:253). A tradição judaica postula a nítida distinção entre o bem e o 

mal. Se o homem pode reconhecer nele mesmo uma aspiração ao bem e à justiça, 

ele ignora o conteúdo dela. Esse conteúdo é definido por Deus e está exposto na 

Tora, depositário da palavra divina, guia eterno para o homem em sua busca moral 

(Szlakmann, 1989:43). Este mesmo autor afirma que efetivamente o judaísmo nega 

toda moral que provenha de uma construção puramente humana: ela seria 

necessariamente imperfeita, tributária de um dado momento e de um dado lugar.  O  

homem é dotado  de livre arbítrio, pois tem a possibilidade  de escolher com toda a 

liberdade entre o bem e o mal, tais como a Tora os define: sendo o homem livre, ele 

é totalmente responsável por seus atos e, chegada a hora, deverá prestar contas ao 

Criador. 
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Revisto o multifacetado conceito de moral passa-se agora, em revista, o 

conceito de Ética.  Uma vez que a Ética pode ser entendida como um processo de 

análise comportamental em face de um dado código de valores, pode-se deduzir 

que a ela subjaz uma determinada lógica de análise. É para esse aspecto que se 

chama a atenção. 

 

 

2.2Ética 
 

Uma reflexão sobre a Ética, dizem Faria & Meneghetti (2001), não pode ser 

dissociada da compreensão da natureza humana, do contexto histórico e das 

ideologias instauradas na sociedade, especialmente no tocante à ética 

organizacional, cujo “espírito do capitalismo” invoca uma re-conceituação do que é 

eticamente permitido, do que é adequado aos interesses das organizações 

capitalistas. Weber (1980) argumenta que ao “espírito do capitalismo” corresponde 

uma determinada ética: a “ética protestante”, cujos valores comportam a acumulação 

da riqueza, que se contrapõe à “ética católica”, que valoriza o voto de pobreza 

material como condição de elevação do espírito. Weber mostra que não existe uma 

ética, mas várias; não só várias, mas específicas. 

 

A pesquisa de Faria (2000a), tomando por base a ética, a moral e a 

democracia, mostrou que há um discurso sobre uma certa ética e uma ação que não 

lhes corresponde. Esse autor identificou cinco paradoxos da práxis organizacional7: 

1) paradoxo do autoritarismo e preconceito; 2) paradoxo da injustiça e auto-

preservação; 3) paradoxo da subordinação ética e competitividade; 4) paradoxo do 

conformismo, e 5) paradoxo da desvalorização humana e auto-depreciação.  

 

A idolatria do lucro, diz Sá (1996), tende a diminuir a percepção dos grupos no 

poder no que se refere aos problemas que ocorrem na comunidade e, até mesmo, 

na sociedade. A redução dos valores éticos a uma base monetária e à competição 

provoca sentimentos crescentes de disputas econômicas na esfera social. Faria 

(2000:8) afirma que uma pesquisa feita com gestores organizacionais mostrando os 

                                                           
7 Os 5 paradoxos podem ser vistos no Anexo 6. 
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paradoxos entre o discurso e a prática, sinaliza, no que se refere à relação entre 

ética e competitividade, a tendência para uma nova ética. Diz o autor: 

De acordo com os gerentes pesquisados, são os valores que a organização 
considera como importantes que condicionarão a atitude ética de seus 
membros em última instância. Produtividade, racionalidade e estratégia 
competitiva são os determinantes deste ‘código moral’ que guia a ética nas 
organizações globalizadas.  

 

Faria continua argumentando que a observação acima não exclui qualquer 

tipo de organização de natureza capitalista e, portanto, inserida num ambiente de 

competição para a manutenção da sua sobrevivência. A ética será aquela que, ao 

mesmo tempo, proporcione lucro cada vez maior sem, contudo, ferir a imagem moral 

da empresa no mercado.  É a lógica da dominação econômica em prática, ditando 

as condutas éticas frente a uma imagem a ser preservada. O recente processo de 

globalização só veio intensificar a postura competitiva. O que acaba por se alterar é, 

na realidade, o locus das disputas comerciais, à medida que são rompidas as 

barreiras geográficas, culturais e ideológicas. 

 

Para Hobbes (2000), a “conservação de si mesmo” é o bem maior que rege a 

conduta. Portanto, não há comportamento ético se for posto em risco a própria 

preservação do indivíduo. O individualismo, característica da sociedade pós-

moderna, está carregado de um discurso que privilegia aqueles que estão aptos a se 

manter ilesos nas competições. É nesta perspectiva que o homem procura sempre o 

melhor meio de  preservar as suas conquistas e, evidentemente, ampliar, ainda 

mais, sua dominação frente aos outros. Contudo, na condição de atores sociais, os 

indivíduos são obrigados a estabelecer relações que possibilitem sua permanência 

na sociedade como membros legitimamente aceitos. Desta forma, diz Sá (1996:42), 

as questões éticas perambulam entre o coletivo e o individual, “em causa, efeito, no 

tempo, no espaço, em qualidade, quantidade, em faces das ambiências próximas e 

distantes”. 

 

Essa postura que, no dizer de Pacini (1988), a priori, pode-se denominar de 

egoísmo ético, adquire um caráter psicológico, próprio da natureza humana, uma 

vez que todos são direcionados a agir em busca de interesses próprios e para 

consolidação do seu bem-estar, objetivando ampliar vantagens frente aos demais. 
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Para certa corrente da psicanálise (Cohen & Segre, 1999),  a ética emerge das 

emoções e da racionalidade, com a capacidade do indivíduo em adotar posturas 

autônomas baseadas na reflexão entre “coração” e razão. Não há comportamento 

ético que não seja, ao mesmo tempo, fruto da decisão entre as instâncias da razão e 

da emoção: 

A ética, por sua vez, resulta do amadurecimento do ego, autônomo, mas num 
enfoque mais abrangente do que o kantiano, levando em conta também as 
emoções (fundamento das crenças).  

 

Nesta concepção, o indivíduo não nasce ético. O desenvolvimento da ética se 

dá na medida da experiência humana, pelo processo de humanização. Com a 

humanização torna-se inquestionável o sentido da ética, diz Sá (1996:55),  quando 

há o prejuízo de alguém. Atribui-se, desta forma, grande importância do inconsciente 

no processo de formação das posturas éticas dos indivíduos. 

 

Uma das maiores preocupações refere-se ao individualismo instituído na 

sociedade global. Os riscos das transgressões éticas, afirma Sá (1996), tornam-se 

cada vez mais evidentes, sendo estas legitimadas por uma sociedade que tende a 

estreitar a discussão ética para um corporativismo de grupos elitistas, afastando dela 

a coletividade diretamente relacionada ao assunto.  

 

Para Fromm (1980:20), a natureza humana e sua tendência à centralização 

das discussões a uma razão de formulações singulares e particulares levam o 

homem a tomar decisões de naturezas estritamente egoístas, baseadas numa lógica 

centrada no narcisismo e na mutabilidade: é a “ética autoritária”, que nega a 

capacidade do homem em discutir, em termos coletivos, quais as atitudes boas ou 

más a serem tomadas pelos profissionais ligados a um determinado campo do 

saber. 

 

Tais atitudes, “ligadas a uma sobreposição dos interesses particulares aos 

universais, aceitos pelo discurso que os transforma e legitima pelo argumento de 

uma razão coletiva” , no dizer de  Faria (2000: 07), tendem, ainda mais, a centralizar 

a reflexão ética na instância individual, baseada em suposições particulares. A 

exacerbação do individualismo, como um direito incontestável da prática 
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democrática, em alguns momentos, diz Habermas (1990), transcende uma situação 

que impõe, sem medida, o excesso da autonomia individual em detrimento de uma 

razão universal e coletiva, centrada na transgressão de um agir ético: o que se deve 

alcançar, e não se trata de tarefa fácil, é a passagem de uma ética de interesses 

individuais para uma ética predominantemente coletiva, atendendo à universalidade.  

 

Os códigos de ética devem ser capazes de regular a conduta ética dos 

profissionais diretamente ligados a eles. Contudo, tais códigos, diz Sá (1996:92), 

devem permitir a evolução harmônica do trabalho de todos, conduzindo a regulação 

do individualismo perante o coletivo. Os códigos deveriam ser capazes de limitar os 

comportamentos dos profissionais quanto a ações de ordem individuais sem 

restringir os avanços científicos, contrariando assim interesses coletivos, dizem Faria 

& Meneghetti (2001).  

 

O que pode dificultar a efetiva aplicação dos códigos de ética é a capacidade 

de compreensão e interpretação destes, bem como o enrijecimento das normas 

impossibilitando uma discussão democrática dos posicionamentos éticos dos 

profissionais. Entretanto, afirmam Cohen & Segre (1999), caberá ao indivíduo a 

possibilidade de discordar do posicionamento ético, devendo responsabilizar-se e 

justificar uma atuação diferente da proposta pelo código. Do mesmo modo, os 

códigos podem induzir comportamentos éticos retrógrados, devidos a 

desatualização, baseada em condutas do passado. 

 

Bertolomeu (1995) considera os comitês de ética fundamentais no processo 

de normatização de uma conduta profissional, bem como no diálogo quanto às 

condutas de profissionais.  

 

O diálogo deve ser o melhor ditame para uma conduta eticamente aceitável, 

em que os interesses coletivos são o foco dos comportamentos e da práxis a ser 

adotada pelos profissionais de qualquer organização ou por pesquisadores e 

cientistas. A proposta de uma ética comunicativa consensual, defendida entre outros 

por Apel, Habermas e pela escola de Erlanger, pode se consolidar como o melhor 

caminho a ser seguido, uma vez que não se estabelecem conflitos como forma de 
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determinar o que deve prevalecer, mas discussões a partir das quais se pretende 

chegar a um denominador comum que favoreça a maioria.  

 

A proposta dos Comitês de Ética seria, desta forma, um modelo peculiar de 

discussão para estabelecer e legitimar, no dizer de Bertolomeu (1995:30), 

algumas das regras fundamentais dos discursos práticos que sejam 
adaptáveis ao contexto de discussão sobre problemas de ética médica e que 
permitam regular ou ao menos vislumbrar certas condições normativas para 
o funcionamento dos Comitês de Ética. 

 

As comissões de ética, assim como os comitês, têm as suas limitações: a 

natureza humana, os problemas hierárquicos e o corporativismo, e as influências 

externas de instituições e forças ideológicas são as maiores preocupações dos 

entrevistados. 

 

Para Faria & Meneghetti (2001), as regras de condutas jamais serão 

integralmente seguidas, mesmo com as comissões e os comitês de ética. A 

existência de comissões éticas dentro das organizações seria o primeiro estágio 

para favorecer um comportamento ético, mas tais comissões também têm os seus 

limites, porque estão subordinadas à cadeia hierárquica das áreas que determinam 

as normas. 

 

  Hofstede (1984) e Hofstede et al. (1991) argumentam que possíveis 

elementos culturais poderiam ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso de 

empresas em determinados países e sob certas condições econômicas. Hofstede 

(1984) mostra que a cultura de um país influencia diretamente a tomada de decisões 

dentro de uma empresa e isso pode levar as pessoas a um comportamento ético 

distinto, como mostram Reidenbach & Robin (1990) e Vitell et al. (1993). Esse 

fenômeno cultural pode explicar a adoção de diferentes critérios de gestão e ética 

para empresas multinacionais e a compreensão do comportamento dos gestores de 

empresas globais. 

   

Reidenbach & Robin (1990), Hofstede et al. (1991), Hansen (1992), Cohen et 

al. (1993), bem como Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001), entre outros investigaram a 

influência da cultura e do comportamento ético nos negócios partindo de um modelo 
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cultural multidimensional, com ênfase nas estruturas de comportamento ético e 

tomada de decisão na empresa. 

 

Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001) consideram que, ainda que se possa encontrar 

um vasto número de trabalhos sobre a influência da ética na tomada de decisões 

dentro de uma empresa, não se encontram, ao contrário, pesquisas empíricas em 

grande número que comprovem todas as influências da cultura no comportamento 

ético nos negócios. Os resultados de pesquisas empíricas desta categoria, afirmam 

eles, estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo, o que evidencia a necessidade 

de uma observação constante sobre este tema. 

 

  Francesco & Gold, apud Beekun et al. (2000), definem como sendo: “os 

padrões morais não influenciados pela lei que focam nas conseqüências das ações 

humanas”. Estes autores chamam a atenção para o fato de que o comportamento 

ético implica um comportamento que não está baseado apenas no acatamento de 

leis formais. Pelo contrário, destacam Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001), um indivíduo 

por meio de uma ação, legalmente pode atuar de forma antiética. São exemplos 

ilustrativos de procedimentos legais, mas imorais e vice-versa: a) uma mãe pode 

exigir legalmente, quando o pai do seu filho não fornece alimentos,  que o avô 

paterno arque com tal ônus8. Neste caso o avô paterno passa legalmente a ser 

responsável pela pensão de alimentos, responsabilidade esta que não é decorrente 

de ato cometido por ele, o que constitui uma imoralidade; b) uma mulher9 recebeu 

indenização que lhe foi concedida por um júri, como compensação por ter partido 

uma perna numa loja de móveis, após tropeçar numa criancinha que andava 

rastejando pelo chão. A indenização pode ser considerada imoral uma vez que a 

criancinha que rastejava era o filho dela; c) para proteger uma mulher, um homem 

mente em juízo afirmando jamais ter tido relacionamento sexual com ela. O falso 

testemunho, embora ilegal, serviu para proteger moralmente a imagem profissional  

e  familiar da mulher. 

 

                                                           
8 Art. 397 do Código Civil. 
9 O caso passou-se em Austin, no Texas, em 2002.  
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Reidenbach & Robin (1988) identificaram cinco principais linhas filosóficas, 

que buscam um significado para a ética (principalmente no que se refere ao 

comportamento ético nos negócios),  e as isolaram em um modelo de análise. Esse 

modelo foi posteriormente replicado e validado pelos resultados de outras pesquisas 

subseqüentes, realizadas por Reidenbach & Robin (1990), por Hansen (1992) e por 

Cohen et al. (1993). 

 

  As correntes filosóficas identificadas por Reidenbach & Robin (1988) são 

Relativismo, Egoísmo, Utilitarismo (teleologia), Deontologia e Justiça. Essas 

correntes constituem cinco dimensões do modelo citado e não surgem isoladas, mas 

dependentes umas das outras. Nas pesquisas de Hansen (1992) e de Cohen et al. 

(1993), elas mostram-se presentes ao mesmo tempo. Tais estruturas competem 

entre si na análise de valores morais e comportamentais.  Abaixo há uma síntese do 

que cada uma delas defende: 

 

  Relativismo: Reidenbach & Robin (1990) postulam que todas as crenças 

normativas são uma função da cultura ou do indivíduo, portanto, nenhuma regra 

universal para ética pode se aplicar a todos. Desta forma, não é possível um critério 

único e universal poder ser usado para determinar quando uma ação é ou não ética; 

as regras éticas que definem o comportamento e os valores de uma pessoa em uma 

cultura não necessariamente são os mesmos em outra cultura. Na ética 

organizacional, o relativismo individual é aplicado em maior profundidade, pelo fato 

de reconhecer a existência de diferenças pessoais entre indivíduos, ou entre 

indivíduos e a sociedade. Reidenbach & Robin (1990) ilustram a aplicação do 

relativismo por muitos administradores que a utilizam na justiça; as diferenças 

culturais existentes nos métodos de negócios, como uma defesa contra um suposto 

comportamento não ético em ambientes internacionais. O suborno ou comissão 

ilegal são dois comportamentos culturalmente aceitos em alguns países. 

Especificamente, esta justificativa foi usada pela Boeing Co. na defesa de suas 

ações no Japão. 

  

Egoísmo: Beauchamp & Bowie apud Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001) 

defendem que o único padrão válido para o comportamento de uma pessoa é a sua 
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obrigação de suplantar a si mesmo ou a qualquer outrem. Essa corrente ética está 

consonante com as teorias que medem a moralidade das coisas como 

conseqüências de ações tomadas pelo ator social. Desta forma, o egoísmo postula 

que o indivíduo orienta suas decisões para que as conseqüências estejam a seu 

favor. Beekun et al. (2000) complementam que a autopromoção se torna o único 

objetivo recompensador. Nada é devido aos outros ou à organização para a qual se 

trabalha. Aqueles que se conformam com essa abordagem ética acreditam 

intensamente que todos os esforços altruísticos dos outros são, na verdade, atos 

para promover a si mesmos. 

 

 Utilitarismo: tal como o egoísmo, centra-se também nas conseqüências do 

ator social, mas importa que o resultado do comportamento beneficie o maior 

número de pessoas de uma comunidade. Reidenbach & Robin (1990) afirmam que o 

utilitarismo força os atores a considerarem todos os resultados de suas ações ou 

inações e a balancearem uma contra a outra para determinar qual é a melhor para a 

sociedade. A ação que tende a produzir mais utilidade tem um maior valor ético.  

Beekun et al. (2000), sobre o utilitarismo, ainda comentam: uma ação é ética se 

resulta no melhor benefício ou no bem para o maior número de pessoas. O  

utilitarismo é centrado nos resultados, mas não define o que é o bem para o número 

máximo de pessoas: “Será riqueza, prazer, ou saúde? Ao mesmo tempo direitos e 

responsabilidades individuais são ignoradas em favor dos direitos e 

responsabilidades coletivos”.  

 

  Deontologia: é uma corrente ética que, de acordo com Beekun et al. (2000), 

postula que a moral digna de uma ação não pode ser julgada apenas por seu 

resultado porque resultados são relativamente nebulosos no momento em que a 

pessoa decide agir. Ao contrário: propõe que a intenção da pessoa tomando a 

decisão ou executando a ação deverá fornecer a base para a avaliação da moral 

digna de uma ação. A suposição é a de que boas intenções vão, em geral, resultar 

em bons resultados.  

  Justiça: de acordo com Reidenbach & Robin (1990), prega uma distribuição 

igualitária de benefícios para todos e postula que todos devem ser tratados de forma 

igual. Embora a justiça assim pareça universal, não é simples definir quais critérios 
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serão escolhidos para que se possa saber o que é igual para todos, ou como um 

benefício possa ser distribuído igualmente. Esta é a chamada justiça distributiva e é 

muito utilizada atualmente para a discussão ética nos negócios.  Beekun et al. 

(2000) afirmam que para ser considerada ética, esta abordagem sugere que 

decisões ou ações deverão assegurar uma distribuição eqüitativa de ganho, 

benefícios e encargos. Shaw apud Beekun et al. (2000), aponta diversos princípios 

para assegurar tal distribuição: 

 1)Para cada um uma parte igual. Quando uma empresa distribui seus bônus 
anuais, cada parte elegível deverá receber uma porção igual a todas as 
outras partes elegíveis; 2)Para cada um de acordo com a necessidade 
individual. Recursos deverão ser distribuídos para cada indivíduo ou 
departamento de acordo com o nível de necessidade que eles passam; 3) 
Para cada um de acordo com o esforço individual. Em tudo sendo igual, 
empregados deverão receber aumentos ou cortes de salários em proporção 
direta ao seu nível de esforço. Apenas o mérito interessa e nenhuma outra 
consideração deverá ser levada em conta. 

 
Não se pode esquecer, diz Rawls (1981:33), que o conceito de justiça deve 

generalizar e levar a um alto nível de abstração a teoria difundida do contrato social, 

tal como se encontra formulado por Locke, Rosseau e Kant. Rawls refere-se ao 

Segundo tratado de Governo, de Locke, ao Contrato social de Rousseau, e aos 

trabalhos sobre ética de Kant, definidores da tradição de contrato como Os 

fundamentos da Metafísica da Moral e do Leviatã de Hobbes, por todos os 

problemas específicos que levanta. 

 

Rawls (1981:101) argumenta que uma completa Teoria do Direito também 

inclui princípios para os indivíduos e que tais princípios são uma parte essencial de 

qualquer Teoria da Justiça. Um dos princípios discutidos pelo autor é o da eqüidade 

que sustenta que uma pessoa é requerida a fazer sua parte definida pelas regras de 

uma instituição, quando se satisfizerem duas  condições: 

Primeiro, a instituição seja justa (ou eqüitativa), isto é, satisfaça os dois 
princípios da justiça10; segundo, alguém satisfez voluntariamente os 
benefícios do ajuste ou levou vantagem nas oportunidades oferecidas para 

                                                           
10 Os dois princípios da Justiça, formulados por Rawls (1981:67), são os seguintes: 1. cada pessoa 
deve ter a mais ampla liberdade, sendo que esta última deve ser igual à dos outros e a mais extensa 
possível, na medida em que seja compatível com uma liberdade similar de outros indivíduos; 2. As 
desigualdades econômicas e sociais devem ser combinadas de forma a que ambas (a) correspondam 
à expectativa de que trarão vantagens para todos, e (b) que sejam ligadas a posições e a órgãos 
abertos a todos. 
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incrementar interesses pessoais. A principal idéia é que, quando uma 
quantidade de pessoas se engaja num empreendimento de cooperação 
mutuamente vantajoso conforme as regras e assim restrinja sua liberdade 
de modo a conceder vantagens a todos, aqueles que se submeterem a tais 
restrições têm um direito a similar aquiescência por parte daqueles 
beneficiados pela submissão. Não temos a ganhar com o trabalho de 
cooperação alheia, sem prestar nossa eqüitativa colaboração. 

 

A pesquisa de Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001) apontou que a orientação ética 

mais aplicada foi a Justiça distributiva.  Uma orientação ética baseada na Justiça 

distributiva implica padrões de comportamento fundamentados no coletivo e no 

grupo, e os indivíduos preocupam-se com o bem estar social e distribuição igualitária 

de benefícios nas empresas. A ética baseada na Justiça ainda aponta para a 

necessidade de se estudar a proporção de benefícios, encargos, responsabilidades 

e tarefas atribuídas para os indivíduos nas empresas. Um desequilíbrio nesta 

relação pode levar indivíduos a comportamentos não éticos. Reidenbach & Robin 

(1990) afirmam que diferentes países assumem critérios diferentes para a ética 

baseada na Justiça, o que implicaria significativas diferenças de comportamentos 

éticos entre indivíduos em países. 

 

Também para Inácio Jr. & Caetano Jr. (2001), a ética do Relativismo e a do  

Egoísmo surgem respectivamente em segundo e terceiro lugares. Uma orientação 

ao Relativismo indica uma preocupação maior dos indivíduos com suas próprias 

idéias e valores, o que mostra uma tendência ao individualismo. De forma 

semelhante ao Relativismo, o Egoísmo aponta também uma tendência à dimensão 

cultural do Individualismo: indivíduos que seguem a orientação ética do Relativismo 

nas empresas recebem maior influência dos valores e da cultura local.  

 

 Faria & Meneghetti (2001), argumentam que todo discurso é, por excelência, 

constituído de palavras, gestos, expressões e comunicações não verbais que se 

diferenciam de acordo com os atores sociais que o utilizam e a classe à qual 

pertencem. A palavra, no dizer de Rouanet (1978), é um ato de comunicação muito 

utilizado como instrumento de dominação e de transferência ideológica articulada 

pelo imaginário social ao qual se está submetido. Segundo Bourdieu (1998), 

confere-se à linguagem, de um modo geral, uma responsabilidade de construção da 

realidade, estruturada pelas percepções sociais do indivíduo e do grupo que o 
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envolve, principalmente, repassando esta construção criada a outros de forma que 

se faça com que as criações de uns sejam aceitas e tidas como válidas por outros.  

 

 Ramos (1989) afirma que nas organizações perdura, seja por meio de 

comunicação autorizada (relatórios, reuniões formais, negociações, utilização do 

espaço público), seja por meio dos veículos informais de comunicação (intrigas, 

fofocas, críticas, lamentações, articulações de bastidores), a criação e a legitimação 

de relações simbólicas, as quais são estabelecidas e utilizadas pelos membros da 

organização e, muitas vezes, estendidas para as relações extra-organizacionais. 

Faria & Meneghetti (2001), entretanto, dizem que as palavras não podem ser ditas à 

revelia: devem seguir um padrão lógico e coerente com as intenções de cunho 

político, econômico ou ideológico das elites organizacionais, não podendo, assim, 

questionar a validade das relações de poder estabelecidas e aceitas entre as 

camadas sociais definidas e reproduzidas no contexto social organizacional. Cria-se, 

dizem os autores, o que Bourdieu (1998) chama de “a linguagem autorizada”, em 

que os instrumentos de controle fogem da figura de um indivíduo e passam a ser 

disseminados pela cultura estabelecida pela coletividade e pelas regras do sistema 

dinâmico. Essas regras não são fixas, mas modificadas sem cessar e, conforme 

Pagès et al. (1993), a transformação é de tal forma que, quando algumas 

desaparecem outras começam a ser aplicadas, de acordo com os interesses dos 

grupos dominantes. Neste sistema,  incluindo-se o discurso permitido, as regras não 

são impostas coercitivamente, e sim como resultado de um sistema auto-regulado, 

que é modificado de acordo com o surgimento dos conflitos interpessoais e 

intergrupais para melhor atender aos interesses primeiros da organização, suas 

estratégias e objetivos.  

  

O discurso é monitorado, de acordo com Faria & Meneghetti (2001), não da 

forma direta e pessoal, mas sim por meio do diálogo individual e dos grupos que se 

encontram na estrutura de redes de relacionamento da organização, transmitindo e 

sendo influenciados pelas mais diversas “conversas”, formais ou não, que se 

estabelecem. O monitoramento político e ideológico é, assim, centrado naqueles que 

podem ser focos de um possível discurso destrutivo para com os objetivos 

estabelecidos. Providências são tomadas para que estes, indivíduos ou grupos, 
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sejam instados a retomar um discurso permitido pela organização. O monitoramento  

é exercido freqüentemente, por outros indivíduos ou grupos, que adotam uma 

postura de criadores e fiscais das regras, comunicando, de forma direta (por meio  

de advertências verbais) ou de atos indiretos (isolamento social de um indivíduo, 

proposto aos demais) o afastamento do discurso permitido e da linguagem 

autorizada. 

  

Para que o discurso possa ser legitimado, dizem Faria & Meneghetti (2001), é 

necessário que o seu locutor carregue toda a carga simbólica aceita pelo grupo ao 

qual pertence. O conteúdo informacional e ideológico deve ser condizente com a 

postura do indivíduo, pois, como afirma Bourdieu (1998), o homem de palavra não 

empenha palavras: empenha sua pessoa. Esse autor ainda adverte: a linguagem de 

autoridade só pode ser empregada quando os governados por elas aceitam as 

condições impostas e colaboram para com seu cumprimento enquanto regra, de 

forma que os mecanismos sociais decorrentes sejam capazes de produzir 

colaboração e cumplicidade dos indivíduos. Para Bourdieu (1998), a eficácia 

simbólica das palavras se exerce apenas na medida em que a pessoa-alvo 

reconhece quem a exerce como podendo exercê-la de direito. Desta forma, as 

palavras só podem ser aceitas quando o locutor é entendido por todos como legítimo 

no seu posto social ou, em termos organizacionais, pode ser entendido como 

merecedor do nível hierárquico que ocupa, ter reconhecido seu discurso como 

condizente com a sua conduta como indivíduo. 

  

Entretanto, o discurso apresentado como sendo retrato da práxis 

organizacional é contraditório em vários aspectos em relação ao real uso das 

palavras, defendem Faria & Meneghetti (2001): uma das utilidades das palavras é 

apresentar o indivíduo como ele realmente é, sua afetividade, sua emoção. No 

campo das organizações, por exemplo, não é permitido expressar ou admitir a 

inveja, mencioná-la como sentimento presente na concorrência entre os indivíduos 

dentro das organizações. Motta & Freitas (2000) afirmam que existem 

procedimentos, atos e sentimentos humanos, existe uma “vida psíquica”, que não 

pode ser expressa no plano formal, mas que constitui a “vida organizacional”. 
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Faria (2000), num estudo realizado com gestores (diretores, gerentes, 

proprietários, executivos) organizacionais, concluiu que a ética do discurso dos 

executivos de uma organização não é uma prática no seu ambiente organizacional. 

Alguns resultados verificados a partir da análise dos dados coletados são 

sugestivos: 1) 96,3% concordaram que o diálogo deve ser a melhor estratégia de 

gestão e de comportamento no ambiente de trabalho; 2) Igual porcentagem 

concordou que as pessoas devem ter sempre comportamentos éticos, 

independentemente da situação; 3) todos concordaram que os gestores devem ser 

sempre rigorosos quanto à observância de valores éticos e morais; 4) 2 em cada 3 

discordam que, no ambiente organizacional, os debates e críticas são usualmente 

feitos de forma franca e aberta; 5) 92,6% concordam que as pessoas costumam 

emitir julgamentos sobre outras pessoas por ouvir falar, sem conhecer suas razões; 

6) A totalidade concorda que é mais comum que as pessoas critiquem seus pares e 

superiores em ambientes informais (dentro ou fora da organização) do que na 

presença deles. 

 

      A análise dos resultados de Faria (2000) mostra que apesar do discurso ser 

incentivado pela maioria dos indivíduos pesquisados, sua prática não ocorre por 

meio de discussões e debates francos e abertos. A utilização dos ambientes 

informais para criticar colegas de trabalho e seus superiores apresenta um reflexo da 

não possibilidade de tecer um diálogo franco e aberto acerca dos conflitos 

organizacionais. Para Faria & Meneghetti (2001), a utilização das palavras de 

terceiros para criar a imagem de uma pessoa (sendo passível o julgamento de 

imperfeições conceituais que o informante pode adquirir quando se leva em 

consideração suas distorções e o seu preconceito), permite questionar a prática da 

conduta ética no uso das palavras. Assim, apesar dos gestores concordarem que a 

ética deve estar acima de todas as condutas estabelecidas entre os indivíduos e os 

grupos da organização e que deve ser aplicada a todos, independentemente da 

posição hierárquica que ocupem, reconhecem que a prática organizacional está 

longe de ser a desejada. O discurso e as palavras tornam-se, portanto, no dizer de 

Faria & Meneghetti (2001), instrumentos ausentes de ética e dirigidas aos processos 

de construção de dominações por meio do emprego de redes de símbolos. 
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     Para Faria & Meneghetti (2001), no discurso intra-organizacional é dada 

margem para o uso das palavras sem o vínculo do cumprimento destas: as pessoas 

não respeitam os compromissos assumidos com os outros e passam a ser traidores 

das suas próprias palavras. Mas não se deve atribuir a culpa pelo não cumprimento 

ético somente aos indivíduos: o sistema ao qual estão submetidos gera um ambiente 

em que o discurso deve ser alterado de acordo com a vontade da organização e do 

grupo ao qual pertencem. Sobre isto, Faria (2000a:5) diz que, como os sujeitos que 

pertencem a grupos ou organizações sabem que seus interesses pessoais não 

podem ser expressos como sendo pessoais, vão buscar um discurso cobertura que 

transforme este interesse particular em uma razão coletiva aceita, capaz de conferir 

legitimidade ao que não é necessariamente legítimo.  

 

O não uso da palavra pode ser, também, uma atitude não ética, dizem  Faria 

& Meneghetti (2001): quando se permite, por exemplo, que alguém seja caluniado 

ou desqualificado, por um indivíduo ou um grupo, sem que a pessoa alvo da 

discussão esteja presente, ou ainda, quando o objeto da discussão seja duvidoso, 

favorece-se o uso do discurso de forma inapropriada; a omissão, nestas condições, 

é igualmente prejudicial para com o estabelecimento de um ambiente democrático e 

franco de discussão dos assuntos do interesse comum. 

 

Estes autores continuam, dizendo que se pode encontrar nas organizações, 

do mesmo modo, atos de descrédito do outro: é comum encontrar indivíduos que 

tentam desqualificar outros, o que pode ser observado em expressões do tipo “ele 

não sabe o que está falando...”, “acho que ele não fala nada com nada...”, “você 

acredita no que ele te falou?”. Desta forma, estas manifestações contêm a intenção 

de desqualificar palavras, idéias ou opiniões de outros: a inteligência do outro é 

posta em dúvida e suas colocações, que poderiam ser úteis a todos, são 

banalizadas. O que está por trás deste comportamento, afirmam Faria & Meneghetti 

(2001), é muito mais do que uma simples guerra egocêntrica: é uma maneira de 

desacreditar o outro e transferir a capacidade de gerar novas idéias, de estabelecer 

uma visão restritiva das potencialidades alheias e de transferir o poder das palavras, 

fazendo colocações inapropriadas, indevidas e muitas vezes não verdadeiros. A 

esse respeito, Bourdieu (1998) afirma que o homem tenta estabelecer uma relação 
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de poder por meio do uso dos símbolos lingüísticos, e tenta estabelecer uma relação 

de dependência dos que procuram por um indivíduo “inteligente”, que tenta se 

apresentar como o cérebro de um grupo. Atribuir descrédito ao outro é, assim, da 

mesma forma tão antiético quando a omissão ou o uso da palavra indevidamente. 

Mesmo que a intenção do interventor não seja um ato consciente, os prejuízos 

atingem proporções individuais e coletivas, já que se um indivíduo desqualifica o 

outro, é afastada a possibilidade de instituir um censo comum e possibilitar as 

reivindicações de ordem coletiva. Essa atitude só possibilita a reprodução de uma 

ideologia individualista, dizem Faria & Meneghetti (2001). 

 

O discurso, portanto, é um meio utilizado para criar uma camada simbólica 

que habita o imaginário de outras pessoas, estabelecendo uma relação social 

calcada na segurança contra o questionamento, em mecanismos de negação social 

e psicológica, de atribuição de defeitos e de fragilidades; é também usado para a 

criação de uma imagem na qual a supervalorização do trabalho é fundamental para 

a continuidade na organização. 

 

O executivo pós-moderno, no dizer de Mintzberg (1973), tornou-se perito em 

criar um imaginário favorável para o desenvolvimento de suas atividades: em 

essência, as funções do executivo estão vinculadas com os intercâmbios verbais: 

com seus superiores, pares, subordinados e com todos que estabeleçam relações 

profissionais com ele. Estes indivíduos se vêem imersos num oceano de palavras 

todos os dias, tentando criar um imaginário favorável para sua empresa e para si 

mesmos. Mas ao mesmo tempo em que cria um imaginário desejado, o executivo 

sabe que grande parte das palavras utilizadas não passa de uma mera criação 

simbólica para estabelecer relações de poder. Não há discurso dissociado de uma 

ideologia específica, defendem Faria & Meneghetti (2001), para os quais o 

pensamento dominante gera regras de comportamentos comuns a todos. Para estes 

autores, Foucault atribui grande importância à capacidade humana, influenciada pelo 

inconsciente, de estabelecer regras de condutas, regulada pelos grupos em 

presença na dinâmica social. Na acepção pós-modernista, há uma restrição quando 

se enaltece a influência social como determinante na captura da subjetividade, 

desconsiderando, assim, a capacidade de julgamento dos indivíduos quanto à sua 
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conduta e comportamento perante a sociedade e aos grupos aos quais está 

vinculado. Na perspectiva de Habermas (1989; 1990), o discurso acaba figurando 

como um ideal a ser atingido, no qual a neutralidade e a ausência de ideologias 

específicas fazem com que a busca por soluções práticas e conceituais não tenham 

a conotação de disputa.  

 

No ambiente organizacional, dizem Faria & Meneghetti (2001), nota-se a 

predominância de discursos que atendem aos objetivos dos grupos dominantes, seja 

por meio do seqüestro da subjetividade do trabalhador ou por meio da disseminação 

ideológica do discurso permitido; nota-se o monitoramento das palavras utilizadas, 

tanto por forte comando da organização, como pelos diversos indivíduos em níveis 

hierárquicos distintos, por meio da auto-regulação, que só é possível devido à 

disseminação de uma ideologia supervalorizada. 

 

Aaker & Day (1982) mostram que na esteira do consumismo, como uma 

manifestação de preocupações sociais vocalizadas desde os anos 1960, 

praticamente todas as instituições têm sido submetidas pelo público a crescentes 

exames críticos, ceticismo e perda de estima, formando um quadro de certa 

desilusão com o sistema sócio-econômico. Englobam-se aqui as organizações 

judiciais, governamentais, universitárias, religiosas e, não menos, as empresas. 

Diante desse panorama, diz Velasquez (1998:1), assoma a ética nos negócios como 

ética aplicada, ou seja: aplicação da compreensão sobre o que é bom e direito para 

o conjunto de instituições nos âmbitos das tecnologias, das transações e atividades 

e daquilo que se conhece como sendo negócios. Nos países mais desenvolvidos, 

afirmam Rawwas & Singhapakdi (1998), o estudo das questões éticas no ambiente 

de negócios tem atraído significativa atenção da pesquisa acadêmica, pois é uma 

resposta à crescente consciência pública e governamental a respeito dos efeitos 

sociais e ambientais das atividades empresariais. Para Vitell & Muncy (1992),  esta 

crescente consciência pública está estampada nos prestigiosos Journal of Business 

Ethics e Business & Professional Ethics Journal, embora esses periódicos só tenham 

vindo a lume na década de 1980. Urdan & Zuñiga (2001), acreditam que tal  

tendência se esteja espalhando pelo mundo, embora as evidências científicas disso 

sejam menores. 
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Parece claro que o espaço organizacional é um locus propício a 

considerações éticas, ensejando a oportunidade de discussão do comportamento 

das diversas partes interessadas. A discussão não apenas contempla o 

comportamento da empresa em relação aos seus clientes ou potenciais clientes, 

mas outros sujeitos, especialmente o corpo de funcionários dispostos numa escala 

hierárquica de poderes. Entre outros argumentos para a adoção da ética nos 

negócios, Velasquez (1998:39) inclui a persuasão possível ao mostrar-se que as 

considerações éticas são consistentes com as buscas típicas dos negócios, em 

particular a procura de lucro. Entretanto, ele reconhece que apontar para empresas 

individuais em que a preocupação ética tem existido lado a lado com o lucro não 

demonstra completamente que essa primeira pretensão seja compatível com a 

segunda, dado que inúmeros outros fatores podem afetar a lucratividade (como uma 

recessão econômica ou mudanças dos gostos do consumidor). Pela incidência 

desses fatores, Velasquez (1998:40) defende que empresas podem ter a 

coincidência de uma postura ética acompanhada por lucros durante certo período.  

 

Moreira (1999:17) afirma que já há no Brasil uma consciência social que 

clama pela prática da ética empresarial, assim como um ambiente jurídico que 

propicia e exige esse tipo de prática. Entende Moreira que a sociedade brasileira 

quer que as empresas que aqui atuam alcancem o lucro observando os princípios 

éticos. No entanto, dizem Urdan & Zuñiga (2001), a afirmação de Moreira vem 

desprovida de qualquer evidência empírica em torno da perspectiva de profissionais 

das empresas, estando mais centrada em discussões de leis. Já no exterior, dizem 

esses autores,  mesmo com dificuldades metodológicas inerentes a uma pesquisa 

de tal tipo, vários estudos investigaram se o comportamento ético é correlacionado 

com a lucratividade, mas seus resultados não são homogêneos: ora apontam numa 

direção, ora noutra. Nesses estudos, a ética é uma variável proxi e se expressa pela 

dimensão da responsabilidade social da empresa. Nessa linha, dizem Urdan &  

Zuñiga (2001), sobressaem como clássicos os estudos de McGuire et al. (1988), 

constatando a correlação entre os dois construtos (ética e lucratividade), e a 

pesquisa de Aupperle et al. (1985) concluindo haver ausência dessa correlação. 

Entretanto, Velasquez (1998:39) assevera inexistir trabalho científico sugerindo que 
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a ética seja prejudicial aos lucros. 

 

Urdan & Zuñiga (2001) afirmam que há abundantes sinais de 

comportamentos antiéticos nos negócios na realidade brasileira e que por detrás 

dessas práticas indesejáveis estão profissionais, parte dos quais egressos de 

escolas de administração. Nas empresas, o Departamento de Marketing faz a 

interface com os consumidores, enfrentando por isso maior observação, gerando as 

maiores controvérsias e recebendo mais críticas em relação a suas práticas. Lilian 

Aligleri & Borinelli (2001) questionaram se estão as escolas e os professores 

ensinando ética no Marketing aos alunos de graduação e efetuaram uma pesquisa 

téorico-empírica. Quanto ao ensino da ética nos cursos de Marketing, os autores 

replicaram uma pesquisa norte-americana de Shannon & Berl (1997).  

 

O primeiro questionamento de Lilian Aligleri & Borinelli (2001) era se poderia 

haver diferenças significantes entre os países no tocante à ética em geral e à ética 

no Marketing, em particular. Para Bartels (1967:23), as “culturas contrastantes de 

diferentes sociedades produzem diferentes expectativas, que se tornam expressas 

nos diferentes padrões éticos de tais sociedades”. Fatores culturais fundamentais, 

como identidade nacional, religião, valores e costumes foram por ele detectados 

como influentes nas questões éticas. Então, para ganhar um melhor discernimento 

acerca da universalidade das crenças éticas, há que contar com pesquisas 

comparativas de atitudes éticas ao longo de diferentes culturas. Três décadas atrás, 

ao propor um modelo de ética em Marketing, Bartels (1967) realçava a influência da 

cultura nas decisões éticas.  

 

Crescendo a atuação de empresas em âmbito internacional, pode emergir um 

perturbante arranjo de diferenças em valores morais (Rawwas et al. 1995). Para que 

uma organização sobreviva e evolua na economia global, consoante Erffmeyer et al. 

(1999), ela precisa compreender os valores e os comportamentos de cada distinto 

grupo constituinte, incluindo seus funcionários e executivos, administrando conjuntos 

potencialmente diferentes de percepções sobre a conduta ética nos negócios. 
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Nos Estados Unidos, estudos de Kullberg (1988) mostram altíssimos índices 

de insatisfação da sociedade com a honestidade e o padrão ético de conduta em 

geral. Shannon & Berl (1997) aduzem que parte da culpa disso é das escolas de 

administração, pelo que, atualmente, a American Assembly of Collegiate School of 

Business (AACSB) exige que as escolas incorporem a Ética no currículo dos cursos 

de Administração (Murray, 1987). Algumas dessas escolas introduziram cursos 

específicos de Ética, ao passo que outras adicionaram tópicos de Ética a disciplinas 

existentes.  

 

Lilian Aligleri & Borinelli (2001) afirmam que nos anos 90 as empresas 

passaram por grandes transformações estruturais, defrontando-se constantemente 

com mudanças tecnológicas, culturais e organizacionais; ampliou-se também a 

discussão sobre os efeitos prejudiciais das empresas para a sociedade, crescendo a 

preocupação dos empresários em obter um desempenho social mínimo. Essa 

aproximação dos negócios com a ética e com o social se transforma num meio de 

gestão, tornando-se uma variável na avaliação da eficácia e da efetividade das 

empresas. Emerge assim uma nova ordem social, dizem  Lilian Aligleri & Borinelli 

(2001), na qual as relações entre empresa, governo e comunidade tomam novas 

dimensões, ou seja, o espaço público não é mais tido como de exclusividade do 

Estado, sendo revistos os papéis dos principais atores responsáveis pela resolução 

dos problemas sociais e ambientais. Este fenômeno tem sido acelerado 

principalmente devido à posição assumida pelo Estado no processo de 

enxugamento de suas funções, sobretudo com a desresponsabilização pelos 

problemas sociais, como argumenta Lisboa (2000): está-se presenciando, então, o 

movimento de falência do Estado do bem-estar social, fundamental provedor de 

serviços sociais aos cidadãos que, de acordo com Melo Neto & Froes (1999) e 

Sachuk et al. (2000), perde sua capacidade de ofertar serviços essenciais à 

população. 

 

Relacionado a isto, dizem Lilian Aligleri & Borinelli (2001), já a partir da 

década de 70 ampliaram-se as discussões sobre o relacionamento empresa-

governo-comunidade diante do aumento da crise social e ambiental: a acelerada 

expansão da industrialização e as conseqüentes mudanças nos padrões de 
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consumo no pós-Segunda Guerra contribuíram para a elevação da concentração de 

renda e para um grande impacto ambiental e social indesejável, e que, segundo 

Sampson (1996) e Thurow (1998),  na maioria das vezes, não era nem assumido 

nem evitado pelas empresas. 

 

Com o quadro que se formou, dizem Engardio & Belton (2000), novas 

questões começaram a ser veementemente colocadas para o mundo empresarial, 

questões essas oriundas das pressões externas realizadas por diversos atores 

sociais e pela sociedade civil organizada, exigindo um papel mais amplo e 

participativo das empresas em atividades sociais. Grupos organizados levantaram 

bandeiras, passando a denunciar abusos e decisões empresariais que afetavam 

negativamente a população e o meio ambiente. Novos posicionamentos, de acordo 

com Duarte & Dias (1986) e Sheridan (2000), foram sendo exigidos das empresas 

dado que os consumidores e a sociedade começaram a dar mais importância às 

organizações que tinham uma inserção social mais ampla do que àquelas que 

tinham uma postura essencialmente comercial, financeira e trabalhista.  

 

São muitos, portanto, os autores que argumentam que há substanciais 

vantagens para a liderança ética. A hipótese da presente pesquisa, entretanto, está 

calcada em autores como Faria (2000), Faria & Francis Meneghetti (2001) e Sá, 

(1996), para os quais há um discurso sobre ética organizacional e uma ação que 

não lhes corresponde.  

 

Lilian Aligleri & Borinelli (2001) afirmam que se vem buscando, nas últimas 

décadas, em vários países, novos modelos institucionais de gestão social. Tais 

buscas procuram respostas para desafios como a justiça social, a consolidação 

democrática, a erradicação da corrupção a sustentabilidade ambiental, entre outros. 

A retração estatal, a organização da sociedade civil na forma do voluntariado e do 

terceiro setor e a responsabilidade social das empresas seriam os principais eixos 

de um modelo tripartite no qual nenhum dos pólos tradicionais da sociedade  

estado, sociedade civil e mercado  teria a exclusividade ou a ascendência sobre 

os outros na transição institucional. É neste exercício de busca de um equilíbrio e 

funcionalidade na relação entre esses pólos, para enfrentar os desafios acima, 
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dizem Dowbor (2000) e Offe (1998), que a responsabilidade social assume um 

sentido mais amplo e concreto. 

 

 Para Lilian Aligleri & Borinelli (2001), de um modo geral, o movimento recente 

pela responsabilidade social, surgiu em países industrializados, sobretudo na França 

e nos Estudos Unidos nos anos 50 e 60. Inicialmente tal movimento orientava-se 

pela linha da filantropia, que consistia na participação das empresas em ações e 

projetos comunitários, envolvendo-se em questões sociais que beneficiavam a 

comunidade, linha de pensamento esta que vem sendo cada vez mais adotada 

pelas empresas, angariando inúmeros adeptos ainda hoje. Por se tratar da vertente 

conceitual que predomina na grande mídia, ou seja, as ações sociais, tanto externas 

para a comunidade, quanto internas para os funcionários e familiares, têm sido 

enfatizadas como uma atividade que gera responsabilidade social empresarial. 

Surgiu, desta forma, de acordo com Lisboa (1999), Melo Neto & Froes (1999) e 

Ashley (2000), um envolvimento cada vez maior das empresas em causas sociais, 

com o objetivo de ganhar legitimidade, boa imagem corporativa, maior visibilidade e 

adquirir vantagem competitiva no mercado 

 

Desta forma, o conceito de responsabilidade social empresarial, argumentam 

Lilian Aligleri & Borinelli (2001), vem, ao longo do tempo, recebendo muitos 

significados e interpretações, acabando por se defrontar com áreas limites da ética e 

da moral como mostra Tomei (1984). Não tem havido muito consenso sobre o 

significado preciso da responsabilidade social ou o grau de comprometimento da 

empresa para com a sociedade, surgindo assim, vertentes de conhecimento que 

suscitam em teorias e teóricos com conceituações diferentes  responsabilidade 

social como obrigação social (Friedman, 1970); responsabilidade social como 

aprovação social (Davis & Blomstrom, 1975) e responsabilidade social como 

abordagem sistêmica dos stakeholders (Zadek, 1998).  

 

A pesquisa de Lilian Aligleri & Borinelli (2001) apresenta dez pontos a respeito 

do nível de envolvimento de empresas com relação ao conceito de responsabilidade 

social: 1) as empresas acreditam na importância do engajamento empresarial em 

atividades sociais; 2) surpreende a grande presença da iniciativa privada no campo 
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social, sem que, entretanto as ações realizadas assumam um caráter estratégico; 3) 

a atuação social empresarial é um processo voluntário marcado pelo espírito de 

filantropia, que ocorre principalmente por meio de doações; 4) as ações sociais 

estão voltadas essencialmente para as áreas de saúde e educação; 5) um maior 

estímulo à participação das empresas na área social depende de mais incentivos 

fiscais; 6) a indústria, o comércio e a prestação de serviços têm perfis distintos de 

investimento social; 7) as filiais de grandes empresas com matrizes em outras 

cidades possuem pouca autonomia e informações sobre os investimentos da 

empresa no campo social; 8) as parcerias com outras empresas privadas e 

organizações comunitárias ainda são bastante reduzidas; 9) faltam informações e 

conhecimentos aos empresários para um maior engajamento no campo social; e 10) 

quase metade das empresas afirma ter interesse em criar ou expandir atividades 

sociais num futuro próximo. Pode-se concluir, afirmam Lilian Aligleri & Borinelli 

(2001), que há aceitação pelos empresários de sua parcela de responsabilidade  

sem isentar o Estado. 

 

Uma vez que o objetivo da presente pesquisa é averiguar em que grau ocorre 

a subordinação da ética à competitividade organizacional, este capítulo ficaria 

incompleto se não se descrevesse o referencial teórico adotado para a investigação.  

Desta forma, no item seguinte aborda, ainda que sinteticamente os pressupostos de 

Kohlberg. 

 

2.3 Kohlberg: referencial teórico11 
 

Lawrence Kohlberg, psicólogo e filósofo americano (1926-1987), dedicou a 

vida ao estudo do desenvolvimento moral do ser humano, fundando o Centro de 

Desenvolvimento e Educação Moral, na Universidade de Harvard. Kohlberg enfatiza 

a necessidade do desenvolvimento nos indivíduos com relação à compreensão dos 

valores em que se fundamenta a sociedade quanto da formação de atitudes e 

                                                           
11 A rigor, como alerta Licht (1996:23), este referencial teórico engloba diversas contribuições: 1. o 
modelo do Desenvolvimento Moral Pessoal de Kohlberg, baseado no Modelo do Desenvolvimento 
Cognitivo de Piaget (1955; 1957); 2. o Modelo de Desenvolvimento Organizacional de Petrick, 
baseado no Modelo de Kohlberg; 3. explicações sobre as noções de “certo” e “errado” de Habermas. 
Observar que, uma vez que Modelo do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget deriva de Kant, o  
modelo apresentado é fundamentalmente Kantiano. 
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valores na infância, com o objetivo de preparar o adolescente para as leis sociais 

mais explícitas quando prevê o aprimoramento do indivíduo como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico.  

 

Para Kohlberg (1981:1992), o desenvolvimento da moralidade é necessário 

para que a conquista da autonomia moral seja possível, para que todo ser humano 

possa avaliar as regras morais e sociais do seu grupo e decidir se elas estão de 

acordo com os princípios de justiça que promovem a dignidade inviolável da 

humanidade, o direito a liberdade. Para isso, identificou seis níveis morais do 

desenvolvimento humano agrupados em três estágios12. Esses estágios obedecem 

a uma seqüência determinada, invariante e universal, sendo que cada um deles 

apresenta características típicas. Além disso, cada estágio hierarquicamente 

superior é mais complexo, mais diferenciado, mais competente para resolver os 

problemas e incorpora o estágio anterior. 

 

A passagem de um estágio a outro se dá por meio de dois mecanismos 

complementares do processo de adaptação do organismo ao meio físico e social 

denominado por assimilação e acomodação (Piaget, 1963:10)13. A assimilação e a 

acomodação são os dois invariantes funcionais reveláveis em todo o ato de 

inteligência (Dolle, 1975:52). A assimilação é o processo de ampliação da estrutura – 

cognitiva ou moral – que permite que novas experiências sejam incorporadas e 

resolvidas de modos semelhantes. Esse é o período chamado por Kohlberg de 

equilibração. Nesse processo de desenvolvimento tanto influências externas 

(mudanças sensíveis do meio) quanto internas (maturação biológica e diferenciação 

do sistema nervoso central) podem causar desequilíbrios ou rupturas na estrutura. É 

nesse momento que se dá o processo de acomodação, quando o indivíduo faz a 

ultrapassagem da crise pela reorganização da estrutura em um outro patamar mais 

                                                           
12 São três os estágios: 1. estágio de moralidade pré-convencional; 2. estágio de moralidade 
convencional; e 3. estágio pós-convencional. No Anexo 2 encontra-se uma síntese dos estágios de 
moralidade de Kohlberg e seus níveis. 
13 Assimilação segundo Piaget (1963:12) é definida como uma relação que une os elementos 
organizados aos elementos do meio: o funcionamento do organismo não o destrói, mas conserva o 
ciclo de organização e coordena os dados do meio de maneira a incorpora-los a esse ciclo; 
acomodação (p.12) é a incorporação de elementos do meio à estrutura ou outra parte, modificação da 
estrutura em função das modificações do meio.  
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elevado e estável em que se estabelece a possibilidade para que as pessoas 

desenvolvam sua capacidade de fazer julgamentos morais (Martins, 2003). 

 

 

2.3.1Estágios do desenvolvimento moral: 

 

Kohlberg, para a pesquisa que conduziu nos Estados Unidos, na Turquia e 

Israel, a partir dos estudos longitudinais, utilizou a análise de respostas a dilemas 

morais14 para os quais os sujeitos sugerem uma solução, justificando racionalmente 

sua escolha, como por exemplo, o dilema de Heinz  o marido que rouba um 

medicamento para salvar a esposa doente. Utilizou a entrevista clínica (diálogos com 

argumentações e contra-argumentações); vídeos que permitiam analisar a mímica e 

os gestos dos sujeitos participantes, com o objetivo de observar a maneira de 

raciocinar dos indivíduos e não conteúdos morais. Kohlberg dizia que o importante é 

a justificativa dada pela pessoa para sua decisão (Biaggio, 2002:32). 

 

Dilema de Heinz, proposto por  Colby & Kohlberg (1984): 

Uma mulher que estava a morte devido a um tipo de câncer. Uma droga 
pode salvá-la, uma nova fórmula que um farmacêutico de sua cidade havia 
desenvolvido. O farmacêutico está cobrando $2000,00 pelo medicamento, 
cerca de dez vezes o preço de custo. O marido desta senhora, chamado 
Heinz, procurou todas as pessoas que conhecia para pedir dinheiro 
emprestado, mas conseguiu apenas metade da quantia necessária. Ele falou 
com o farmacêutico que a sua esposa estava morrendo e pediu que lhe 
vendesse a droga mais barato ou que deixasse para complementar o 
pagamento posteriormente. Mas o farmacêutico disse "Não!". O marido ficou 
desesperado e arrombou a farmácia para roubar a droga para sua esposa. O 
marido deveria fazer isto? Por quê?  

 

           Segundo Kohlberg, o marido da senhora que estava doente, tinha apenas 

duas saídas possíveis (dilema): deixar a sua esposa morrer por falta do remédio ou 

roubar o remédio. Segundo a proposta original o dilema era entre o dever de salvar 

uma vida e não roubar. Kohlberg propunha que a opção por salvar a vida era 

superior a de não roubar, e a sua utilização era justificativa ética da autonomia do 

indivíduo, que estaria situada acima das regras morais e legais. Ele utilizava o 

                                                           
14 Proceso lógico que se pone en marcha cuando los valores adquiridos entran en conflicto.  
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raciocínio de que estes deveres - salvar uma vida e não roubar - são deveres prima 

facie, e não de deveres absolutos utilizados por Kant.   

 

Para o estabelecimento dos seis níveis e para o diagnóstico do 

desenvolvimento moral uma vez postulados os estágios, Kohlberg considera três 

pontos: a) o valor moral defendido, representado pelo conteúdo intrínseco dos 

argumentos apresentados: punição, propriedade, papéis afetivos e autoridade 

assumidos, lei, vida, liberdade, justiça (punitiva ou distributiva), verdade, sexo; b) a 

justificativa dos julgamentos: estrutura e coerência da argumentação; c)  orientação 

sócio-moral: consciente do sujeito. 

 

A presente pesquisa faz uso de um Instrumento para Avaliar Comportamentos 

Morais das Organizações, elaborado por Licht (1996), instrumento esse baseado no 

modelo de desenvolvimento moral organizacional de Petrick & Wagley (1992), o 

qual, por sua vez, está baseado no modelo de desenvolvimento moral pessoal, de 

Kohlberg (1971). Desta forma Kohlberg (1992) é aqui considerado  como referencial 

para avaliar o comportamento moral das organizações. O desenvolvimento ético-

moral, sobretudo, a partir da década de 70, tem sido objeto de múltiplos estudos 

(Pérez-Delgado & Escrivá, 1999). Uma das abordagens que mais visibilidade tem 

conseguido na comunidade de investigadores e educadores é a abordagem 

cognitivo-estruturalista (ou cognitivo-desenvolvimentista) protagonizada por Kohlberg 

(1981). A sua popularidade deve-se, em parte, pelo fato de não só rejeitar o 

relativismo ético (clarificação de valores), como de se ter insurgido contra a chamada 

«moral das virtudes» (educação para o caráter). O seu programa centra-se nas 

seguintes vertentes: (a) uma componente cognitiva da moralidade (raciocínio Moral); 

(b) níveis de moralidade (pré-convencional, convencional e pós-convencional), 

sendo os mais elevados mais diferenciados, mais integrados e mais universais 

(estádios de desenvolvimento moral); (c) princípios morais universais (ética 

procedimental), sendo a justiça o critério por excelência de regulação moral. Quanto 

à educação moral, esta deve ser estimulada a partir da discussão de dilemas morais 

 hipotéticos ou reais  e da promoção de uma “atmosfera moral”, um “clima 

moral”, uma “comunidade justa” (Power et al., 1989). 
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Kohlberg conclui que o desenvolvimento moral completo pressupõe que o 

indivíduo tenha chegado ao último estágio do desenvolvimento cognitivo, isto é, o 

estágio do pensamento formal, com o domínio das estruturas lógico-matemáticas, 

mas que essa condição necessária não é suficiente para que ele seja capaz de fazer 

julgamentos morais no nível pós-convencional. 

 

Os instrumentos utilizados em sua pesquisa foram os dilemas morais, para os 

quais os sujeitos sugerem uma solução, justificando racionalmente sua escolha; a 

entrevista clínica, (diálogos com argumentações e contra-argumentações); e vídeos 

que permitiam analisar a mímica e os gestos dos sujeitos participantes. 

 

Para o estabelecimento dos seis níveis, e para o diagnóstico do 

desenvolvimento moral uma vez postulados os estágios, Kohlberg considera três 

pontos. Primeiro, o valor moral defendido, representado pelo conteúdo intrínseco 

dos argumentos apresentados: punição, propriedade, papéis afetivos e autoridade 

assumidos, lei, vida, liberdade, justiça (punitiva ou distributiva), verdade, sexo. 

Segundo, a justificativa dos julgamentos (estrutura e coerência da argumentação). 

Por último, a orientação sócio-moral consciente do sujeito. 

 

Definidos os estágios e tendo criado uma metodologia capaz de diagnosticar 

em qual deles as pessoas se encontram, Kohlberg propõe modos de interferência na 

passagem de um estágio para outro, ou seja, de se possibilitar que as pessoas 

desenvolvam sua capacidade de fazer julgamentos morais. 

 

Kohlberg classificou os três estágios de moralidade e seus seis respectivos 

níveis da seguinte forma: 

Estágio de moralidade pré-convencional: 1. Nível do castigo e da obediência: 

a) valor moral defendido: obediência às regras e à autoridade. O correto é evitar 

infringir as regras, obedecer por obedecer e evitar causar danos físicos a pessoas e 

propriedades; b) justificativa dos julgamentos: evitar o castigo e o exercício do poder 

superior que as autoridades têm sobre o indivíduo; c) orientação sócio-moral: 

egocêntrica; 2. Nível do objetivo instrumental individual e da troca: a) valor moral 

defendido: seguir as regras quando for de interesse imediato. O correto é agir para 
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satisfazer os interesses e necessidades próprias e deixar que os outros façam o 

mesmo. O correto é também o que é eqüitativo, ou seja, uma troca igual, uma 

transação, um acordo; b) justificativa dos julgamentos: servir a necessidades e 

interesses próprios em um mundo em que há outras pessoas com seus interesses; 

c) orientação sócio-moral: individualista concreta. 

 

Estágio da moralidade convencional: 3. Nível das expectativas interpessoais 

mútuas, dos relacionamentos e da conformidade: a) valores defendidos: 

desempenhar o papel de uma pessoa boa (amável), preocupar-se com os outros e 

seus sentimentos, ser leal e manter a confiança dos parceiros, estar motivado a 

seguir as regras e expectativas; b) justificativa dos argumentos: precisa 

corresponder às expectativas alheias. Tem necessidade de ser bom e correto a seus 

olhos e aos olhos dos outros (família, amigos etc.); importa-se com os outros: se 

trocasse de papel, iria querer um bom comportamento de si próprio. Este é o estágio 

da regra: aja com os outros como gostaria que eles agissem com você; c) 

perspectiva sócio-moral: do indivíduo em relação aos outros indivíduos; 4. Nível da 

preservação do sistema social e da consciência: a) valores defendidos: fazer seu 

dever na sociedade, apoiar a ordem social, manter o bem-estar da sociedade ou do 

grupo. Cumprir os deveres com os quais se concordou, apoiar as leis; b) justificativa 

dos argumentos: manter o funcionamento das instituições como um todo, auto-

respeito ou consciência compreendida como cumprimento de obrigações definidas 

para si próprio ou consideração das conseqüências dos atos. Pergunta-se "o que 

acontecerá se todos fizerem o mesmo?" c) orientação sócio-moral: o ponto de vista 

é o do sistema que define papéis ou regras. As relações individuais são 

consideradas em termos do lugar que ocupam dentro do sistema. 

 

Estágio pós-convencional: 5. Nível dos direitos originários, do contrato social 

ou da utilidade: a) valores defendidos: sustentar o direito, valores e contratos sociais 

básicos de uma sociedade, mesmo quando em conflito com regras e leis concretas 

do grupo. Reconhecimento de que os valores variam de cultura para cultura, mas 

que existem valores e direitos não relativos como o direito à vida e à liberdade que 

devem ser defendidos independentemente da opinião da maioria; b) justificativas da 

argumentação: obrigação de cumprir a lei em função de um contrato social: protege 
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seus direitos e os dos outros. Leis e deveres são baseados em cálculo do maior bem 

para o maior número de pessoas (critério da utilidade); c) orientação sócio-moral: o 

ponto de vista prioritário é o da sociedade. Quando há conflito entre o ponto de vista 

moral e o legal, não consegue integrá-los; 6. Nível dos princípios éticos universais: 

a) valores defendidos: seguir o princípio ético universal de justiça que engloba os 

seguintes conceitos: dignidade inviolável da humanidade; liberdade; solidariedade e 

igualdade. Leis são válidas se seguirem esses princípios; se violarem esses 

princípios, não se deve obedecê-las, pois o princípio é superior à lei; os princípios 

têm validade independentemente da autoridade de grupos ou pessoas que os 

sustentem e independentemente da identificação do sujeito com essas pessoas e 

grupos; b) justificativas da argumentação: como ser racional, percebe a validade dos 

princípios e compromete-se com eles; c) orientação sócio-moral: ponto de vista 

moral, autônomo, do qual derivam os ajustes sociais. É o ponto de vista do indivíduo 

racional que reconhece a natureza da moralidade e do respeito pelos outros como 

fim e não como meio de chegar a alguma coisa. 

 

Não se pode falar de Kohlberg sem se falar de Jean Piaget que tanto o 

influenciou para os estudos do desenvolvimento moral (Licht 1996:13 e Biaggio 

2002:23). Piaget, por sua vez foi influenciado pelo pensamento de Kant, com a 

noção de imperativo categórico, que defende a existência de categorias do 

pensamento lógico e da constituição da consciência moral. A inteligência e a 

consciência moral são construções ativas da criança e o desenvolvimento moral se 

processa conforme fatores internos – desenvolvimento mental  e fatores externos – 

meio social, baseada na experiência, sendo essa última influenciada por Durkheim, 

que defende a importância do social. Biaggio (2002:20). Piaget defende a tese de 

que a psicogênese do pensamento lógico, bem como a da moralidade, é explicada 

por fatores biológicos e sociais e é dividida em estágios que marcam períodos de 

equilibração e de ruptura das estruturas da organização mental, assim como a tese 

da gênese gradativa da consciência moral e da possibilidade de educá-la. A 

psicogênese da moralidade infantil significa o gradual afastamento da consciência 

infantil da heteronomia moral, das regras do grupo, em direção à autonomia, de 

maneira que consciência moral não se encontra no sentimento, mas na razão. 

Kohlberg baseou-se na teoria cognitivo-evolutiva de Piaget e desenvolveu estudos 
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importantes sobre a moralidade e aperfeiçoou o aparato metodológico para 

fundamentar filosoficamente sua teoria sobre psicologia e moral. 

 

 É sob este enfoque que a pesquisa analisa as respostas dadas pelos 

respondentes ao questionário aplicado.  
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Capítulo 3 

MÉTODO 
 

 

3.1AMOSTRAS 

  

 A seleção dos respondentes foi feita em duas etapas: 

 

Etapa 1: obteve-se a lista dos principais responsáveis das clínicas 

oftalmológicas localizadas na região geográfica da Grande São Paulo, com mais de 

7 anos de atividade1.  Essa lista, com 120 nomes, como mostrado no Anexo 3, 

constitui o que se denomina  elementos do universo populacional2. O levantamento 

da base de clínicas oftalmológicas foi realizado em sites das principais empresas de 

seguro saúde. Foram pesquisadas 379 empresas, das quais 137 se mostraram em 

duplicidade: a grande quantidade de duplicidades deveu-se ao fato de muitas 

clínicas especializadas atenderem a mais de uma empresa de seguro saúde. 

 

Etapa 2: Do universo populacional, isto é, do rol de  clínicas oftalmológicas 

com mais de 7 anos de atividade, por meio do Índice de Nihans (Anexo 4), se obteve 

o universo amostral: o conjunto de clínicas oftalmológicas objeto de estudo.  

 

Considerando que a hipótese da pesquisa é a de que administradores de 

clínicas oftalmológicas de maior desempenho subjugam os princípios éticos à 

competitividade, o universo de pesquisa contempla de um lado empresas de maior 

desempenho (Grupo A) e, de outro lado, empresas de menor desempenho (Grupo 

W). A “variação da força de trabalho nos últimos 5 anos” foi utilizada  como proxy de 

desempenho. Desta forma, pode-se reescrever que o universo de pesquisa 

contempla de um lado empresas de maior variação na força de trabalho (Grupo A) e, 

de outro lado, empresas de menor variação na força de trabalho (Grupo W). 

                                                           
1 A lista foi fornecida  pela empresa DMSbr: Database Marketing Solutions: Rua André Ampère, 153, 
14o. Andar (04562-080), Brooklin Novo, São Paulo, SP. 
2 A Clinica Oftalmológica de número 313, devido a dados incompletos foi excluída, pelo que o 
Universo Populacional considera apenas 119 empresas. 
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 Para a realização da etapa 2 da seleção do universo amostral, isto é, 

constituição dos Grupos A e W  procedeu-se da seguinte forma3:  

 

2.1Obteve-se, de cada clínica oftalmológica (CO), o número de pessoas da 

força de trabalho (funcionários administrativos, funcionários operacionais e 

dirigentes):  a) – atual ( em julho de 2003); b)– há 5 anos (em julho 1998).   

 

2.2Calculou-se a variação percentual (v%) da força de trabalho (FT) de 

cada CO no período: 

v
FT

FT
% ( ) 100 12003

1998

 

Ilust.3.1: Exemplo do cálculo da variação da 
força de trabalho das CO. Observar que as 
CO´s de código 261, 402 e 97 tiveram 
variação negativa. Os valores são 
ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 

 

Exemplo: Uma CO que tem uma força de trabalho de 20 pessoas em 2003 

contra 12 em 1998 teve uma variação percentual de 67%. 

v% ( ) * ,   100
20

12
1 100 0 67 672003

1998

 

                                                           
3 Com vistas a preservar o anonimato, os nomes das clínicas oftalmológicas estão omitidos. Os 
procedimentos descritos correspondem à aplicação do Índice de Nihans, para obter as classes A e W, 
conforme mostra o Anexo 4. 

 

Código Func5 FunH var%

400 4 4 0,00

286 6 8 33,33

56 10 10 0,00

261 7 5 -28,57

96 30 30 0,00

94 3 5 66,67

128 2 3 50,00

521 6 15 150,00

434 1 2 100,00

402 5 3 -40,00

97 12 8 -33,33
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 Ver exemplo na Ilust.3.1.  A maior variação observada foi de 466,67% e a 

menor foi de –70,00%. 

 

2.3Normalizou-se a variação percentual de forma que à menor variação 

corresponda zero e à maior variação corresponda 100.   

 

Exemplo: Dado que o menor valor de variação foi – 70,00% e o maior valor 

tenha sido + 466,67%: 

Ao valor   - 75,00% se atribui 0,00 

e ao        + 466,67% se atribui 1,00 

                 

Para os demais valores da variação se atribui a normal N (um valor entre 0 e 1) da 

seguinte forma: 

 v
v

n 




70

466 67 70,
 

  

onde: 

 v é a variação observada e 

 vn é a variação normalizada, numa escala de 0 a 1. 

 

De forma geral tendo-se o valor da maior variação  vmax e o valor da menor 

variação vmin, a variação normalizada, quando vmin é negativo, é dada por: 

v
v v

v v
n 





min

max min

 

 

onde vmin é o valor absoluto da menor variação observada. 

 

Desta forma, tendo uma lista de diversos valores v é possível estabelecer, a 

variação normalizada, como mostra a Ilust.3.2: 
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Ilust.3.2: Exemplo de valores normalizados 
N. A normal varia de 0 a 1. Os valores são 
ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 

  

2.4Por meio do método de Nihans, foi feita a seleção das COs com maior 

valor de variação (classe A). Para obter a classe A, segundo Nihans, aplicou-se a 

fórmula: 

N
x

x
A 



2

 

 

Obteve-se, desta forma, o grupo A de COs de maior variação percentual na 

força de trabalho. A nota de corte, para a classe A, correspondeu a 0,29. Deste 

modo foram selecionadas 21  COs, o que foi considerado adequado (ver Memorial 

de Cálculos 1).   

 

2.5Por processo semelhante fez-se a seleção das COs com menor valor de 

variação: 

N
x

x
W 








( )

( )

1

1

2

 

 

Obteve-se inicialmente o Grupo W de COs de menor variação percentual na 

força de trabalho. Tal grupo, como mostra o Memorial de Cálculos 2, é constituído 

por 69 COs, o que constitui um número excessivo, especialmente com relação ao 

grupo A. Removendo-se as COs não pertencentes ao grupo W, cálculos foram feitos 

novamente para determinar a classe WW. O resultado forneceu 20 COs, como 

mostra o Memorial de Cálculos 3, o que parece um número adequado e compatível 

com o tamanho do grupo A, de 21 elementos.    

 

Código Func5 FunH var% N

211 3 17 466,67 1,00

527 2 8 300,00 0,69

224 3 10 233,33 0,57

271 15 50 233,33 0,57

 ...  ...  ...  ...  ...

565 7 4 -42,86 0,05

455 2 1 -50,00 0,04

299 4 2 -50,00 0,04

519 4 2 -50,00 0,04

364 10 3 -70,00 0,00
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As COs classes A e WW, segundo Nihans, constituem os dois grupos 

amostrais. Aos principais responsáveis por tais clínicas se aplicou o questionário.  

Todos os principais responsáveis das COs selecionadas foram instados a responder 

ao questionário fundamentado em Kohlberg com o objetivo de se diagnosticar em 

qual nível de moralidade se encontra a organização. Por comodidade, ao grupo WW 

se designa, doravante, de grupo W. 

 

 

3.2COLETA DE DADOS 

Dado o fato de o Instrumento para Avaliar Comportamentos Morais das 

Organizações, elaborado por Licht (1996), já ter sido validado, prescindiu-se da 

realização de teste-piloto ou de qualquer análise para verificar sua consistência 

interna. 

Ilust.3.3: Conteúdo do e-mail endereçado ao pesquisado.  

 

O pesquisado recebia um e-mail com a mensagem mostrada na Ilust.3.3 e, 

clicando no e-mail era direcionado para a home-page mostrada pela Ilust.3.4.  

O seguinte texto era disponibilizado ao respondente: 

Prezado(a) Senhor(a): Sou doutoranda da Escola Paulista de 
Medicina e estou finalizando uma pesquisa cujo objetivo é avaliar 
comportamentos morais de organizações (no caso: clínicas 
oftalmológicas) sob a perspectiva de Kohlberg. Para tal, abaixo se 
encontra o questionário ao qual solicitamos que clique sobre a 
alternativa que corresponde à sua opinião.  

 
Por gentileza responda com SIM quando tiver bastante certeza 

de sua resposta; caso contrário consulte alguém que possa remover 
as incertezas. Evite empregar a resposta NÃO em caso de dúvida.Por 
favor, opte por SIM ou NÃO em todas as questões. 

 
Teste-piloto mostrou que o questionário é respondido em cerca 

de 5 minutos. Por favor, me conceda esse seu precioso tempo. 
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Ilust.3.4: Home-page no qual o respondente ingressava. Antes do questionário surgia um texto 
explicativo. 

 
Está claro que ao responder ao questionário, automaticamente 

declara estar suficientemente informado a respeito da presente 
pesquisa sobre MORAL E COMPORTAMENTO NO 
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. A resposta é entendida 
também como uma autorização para a utilização dos dados para a 
investigação da minha tese de doutorado. O(a) respondente tem a 
liberdade de retirar seu consentimento em qualquer situação de 
desconforto. 

 
Fica implícito que a resposta ao presente questionário significa 

que o(a) respondente está ciente de que a pesquisadora compromete-
se a tratar o material sigilosamente no seu conjunto, ou seja: nenhum 
material será nominado, a fim de manter sigilo sobre os dados 
fornecidos. 
  

A pesquisadora compromete-se a enviar o resultado do nível 
modal advindo da análise dos dados recebidos e fornecer a 
interpretação do nível modal segundo Kohlberg. 

Antecipadamente grata pela dedicação, 
Cida Sanches 

 

Depois surgia ao respondente o questionário constituído de 72 questões, com 

cuja proposição, o respondente, por meio de um simples clique, concordava ou não. 
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Uma identificação, apenas com o nome e o e-mail do respondente era solicitada. O 

respondente tinha de preencher integralmente o questionário, pois qualquer falha 

era apontada pelo sistema. A Ilust. 3.5 mostra a aparência do questionário para  o 

respondente. Testes mostraram que um respondente despendia cerca de 5 minutos. 

O teor  do questionário pode ser visto no Anexo 1. 

 

 

Ilust.3.5: Aparência do questionário para o respondente.  

 

 

3.3DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 
 

É recomendado que uma pesquisa especifique os termos operacionais mais 

relevantes ou as categorias descritivas mais importantes, dado que tais categorias 

são fundamentais para possibilitar um adequado entendimento do texto. A definição 

dos termos operacionais é, assim, um aspecto metodológico importante. Abaixo, 

alguns termos operacionais fundamentais para a compreensão clara da presente 

pesquisa:  

 

Nível de desenvolvimento moral de Kohlberg: 1. subconjunto do Estágio 

de desenvolvimento Moral de Kohlberg; 2. propensão a um comportamento (Licht, 
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1996:20); 3. bloco4 de 12 questões do  Instrumento para Avaliar Comportamentos 

Morais das Organizações, elaborado por Licht (1996) fundamentado em Kohlberg 

(1971) ao qual o respondente atribuiu maior concordância5.  

 

Ética organizacional: ciência que julga o comportamento do ator 

organizacional sob uma lógica que, geralmente, protege o interesse das 

organizações capitalistas. Esse conceito considera que a moral organizacional, por  

poder diferir de empresa para empresa, ajusta-se à Moral Relativista: cada um deve 

decidir, com base nas suas próprias concepções sobre o bem e o mal, qual o código 

de comportamento ideal.  

 

Ética:  ciência que estuda o comportamento dos seres humanos com relação 

a um dado conjunto de regras. 

 

Grupo A: amostra de 21 clínicas oftalmológicas de maior desempenho, isto é, 

que obtiveram maior variação percentual na força de trabalho entre julho de 1998 e 

julho de 2003.    

 

Grupo W: amostra de 20 clínicas oftalmológicas de menor desempenho, isto 

é, que obtiveram menor variação percentual na força de trabalho entre julho de 1998 

e julho de 2003.    

 

Moral organizacional: 1. conjunto de valores dos atores organizacionais 

geralmente  orientados para a preservação da organização na sua busca contínua 

pela sobrevivência. 2. A lógica da moral organizacional  parece estar de acordo com 

Hobbes: a “conservação de si mesmo” é o bem maior que rege a conduta.  

 

Moral: conjunto de regras ou código de comportamento expressando o modo 

como os homens devem viver (Ribeiro & Silva, 1960:549). 

 

                                                           
4 Há seis blocos, cada um com 12 questões. O questionário possui, ao todo, portanto, 72 questões. 
5 No caso de haver dois ou mais blocos com o maior nível de concordância, o bloco de menor valor é 
considerado.  
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 Estágio de desenvolvimento moral de Kohlberg: 1. conjunto de dois 

níveis. 2. condição endógena de exercer a moralidade (Licht, 1996:20).   

 

Valores: 1. Convicções básicas que, normalmente, influenciam atitudes e 

comportamentos (Robbins, 1998:87); 2. filtros que fazem os indivíduos terem vieses 

cognitivos nas suas construções da realidade (Hambrick & Mason, 1984).  

 

 

3.4PROCEDIMENTOS 

A operacionalização da pesquisa pode ser descrita sinteticamente pelas 

seguintes etapas: 

 

Etapa 1: obteve-se o Universo Populacional:  lista dos principais responsáveis das 

clínicas oftalmológicas localizadas na região geográfica da Grande São Paulo, com 

mais de 7 anos de atividade.   

 

Etapa 2: Do universo populacional, por meio do Índice de Nihans obteve-se o 

universo amostral: dois grupos de clínicas (Grupos A e W) estratificadas pelo seu 

desempenho, adotando-se como proxy de tal variável a “variação da força de 

trabalho nos últimos 5 anos” 

 

Etapa 3: Construiu-se a home-page com vistas a hospedar o Instrumento para 

Avaliar Comportamentos Morais das Organizações, elaborado por Licht  (1996), 

fundamentado em Kohlberg (1971).  

 

Etapa 4: Enviou-se aos pesquisados e-mail solicitando a participação na pesquisa.  

Um acompanhamento muito atento foi feito com vistas a estimular as respostas e a 

evitar a substituição de elementos da amostra. Os reforços estimulando a resposta 

foram de dois tipos: a) via e-mail, com o reenvio de nova mensagem aos 

selecionados que ainda não tinham procedido à devolução do questionário; b) via 

telefone, entrando em contato com os pesquisados e solicitando sua participação. 
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Etapa 5:  Efetuou-se a substituição de elementos  amostrais: a) quando o elemento 

selecionado declarou que não iria participar da pesquisa ; b) quando, depois de 

inúmeras tentativas e, a despeito de expressar concordância, se observou a não 

devolução do questionário. (Ao todo foram efetuadas  5 substituições)6. 

 

Etapa 6:Tabularam-se os resultados, numa planilha Excel, convertendo-se as 

respostas nominais “sim” e “não”, do banco de dados em Access, em variáveis 

dummy7 ou binárias: 1 e 0. O questionário foi tabulado em 6 blocos, cada um deles 

com 12 proposições. A planilha automaticamente calculava o número de afirmações 

positivas para cada bloco de 12 proposições. A Ilust. 3.6 dá uma idéia da estrutura 

da tabulação. 

          

Etapa 7:  Calculou-se o nível de desenvolvimento moral de Kolhberg8 de cada 

respondente, que é dada pelo bloco predominante ou, em caso de dois ou mais 

blocos, pelo bloco de menor nível. Como pode ser observado na Ilust. 3.6 o 

respondente R1, nos blocos 1,2, 5 e 6 totalizou 6 pontos e seu nível de 

desenvolvimento moral de Kolhberg, portanto, é 1. O respondente 2 tem nível de 

desenvolvimento moral de Kolhberg 2, pois no bloco 2 das proposições 13 a 24 

colocou o maior número de respostas afirmativas: 7.  

 

Etapa 8:  Tendo em conta que as variáveis do nível de desenvolvimento moral de 

Kolhberg são ordinais (de 1 a 6), a análise dos dados foi feita por meio de testes não 

paramétricos descritos adiante: a)  teste da soma de séries com o objetivo de 

verificar se duas amostras independentes (Grupos A e W) provêm de uma mesma 

população; b) teste da mediana para averiguar se dois grupos independentes 

diferem nas suas medidas centrais; c) teste Q de Yule para averiguar se há alguma 

associação entre  Grupo  e estágio moral de Kohlberg.  

 

                                                           
6 Substituições: A) no Grupo A: substituídos: 67, 287 e 436; substituintes: 443, 114 e 69; B) no Grupo 
W: substituídos: 97 e 418; substituintes: 280 e 477. 
7 Uma variável dummy é uma  variável que usa artificialmente um dígito (ou número) para representar 
uma categoria. Por exemplo: Sexo Masculino= 1; sexo feminino =0. Na presente pesquisa: sim=1 e 
não=0. 
8 O Instrumento para Avaliar Comportamentos Morais das Organizações, elaborado por Licht (1996) 
considera Petrick & Wagley (1992), que se fundamentam em Kohlberg (1971). Desta forma se 
considera Kohlberg como matriz original e de análise.   
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Ilust.3.6: Exemplo da tabulação das respostas recebidas. Legenda: Respondente: número 
seqüencial de resposta; Código: “nome” do pesquisado; Grupo: amostra ao qual o respondente 
pertence (Grupo A ou W); Questões n-n´: total de respostas “sim” dadas ao bloco de 12 
proposições; NMK: Nível de desenvolvimento moral de Kohlberg; Variação Func: variação 
porcentual na força de trabalho (entre há 5 anos e hoje). Q1...Q72: resposta dada. Os valores são 
ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 
 

Etapa 9: Face aos resultados oriundos da análise extraíram-se conclusões. 

 

 

3.5ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A análise dos dados buscou demonstrar a hipótese de que os responsáveis 

por clínicas oftalmológicas de menor desempenho estão mais presentes nos  níveis 

superiores de desenvolvimento moral de Kohlberg, isto é: níveis 4, 5 e 6, por meio 

de algumas ferramentas estatísticas não paramétricas.  Neste item é mostrado o 

modo como a análise foi conduzida por meio das ferramentas: 

a) teste da soma de séries; 

b) teste da mediana; e 

c) Q de Yule. 

 

Os dados utilizados, neste item, com o intuito de demonstrar a forma como 

cada ferramenta estatística foi utilizada embora sejam extraídos de uma tabela 

parcial dos dados coletados devem ser considerados apenas ilustrativos. 

 

 

Resp. NM R1 R2 R4 R5 R6 R9 R10 R11 R16 R18 R21 R22 R3 R19 R20 R23 R28 R29 R31 R33 R36

Código 113 335 216 211 527 224 271 272 414 518 521 302 299 462 290 264 269 427 522 441 261

Grupo A A A A A A A A A A A A W W W W W W W W W

Q 1-12 1 6 4 9 6 6 8 6 4 6 5 7 6 6 4 7 7 4 7 4 5 8

Q 13-24 2 6 7 9 6 6 9 7 8 6 9 6 4 4 4 7 7 8 7 7 5 8

Q 25-36 3 2 1 5 2 2 4 5 2 7 4 3 1 3 4 2 3 7 2 5 2 4

Q 37-48 4 3 6 6 3 3 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 8 6 4 5 4 9

Q 49-60 5 6 3 5 5 5 7 7 5 8 7 4 6 4 7 5 5 7 7 7 4 7

Q 61-72 6 6 3 5 5 5 7 6 7 4 6 5 5 5 6 7 7 7 5 7 5 7

(NMK)Nível Moral Kohlberg 1 2 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 5 1 4 2 1 2 1 4

VariFunc. 150 100 100 467 300 233 233 200 167 150 150 130 -50 -10 -13 -17 -20 -20 -20 -25 -29

há 5 anos 2 1 1 3 2 3 15 4 3 8 6 10 4 10 8 6 50 5 5 4 7

Func. Hoje 5 2 2 17 8 10 50 12 8 20 15 23 2 9 7 5 40 4 4 3 5

Q1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Q2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Q3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Q4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

Cap. 3 Métodos  

56 

 3.5.1Dados  utilizados e software 

 

Os dados utilizados para os exemplos que se seguem estão  na Memória de 

Cálculos 4 e referem-se aos dados de 20 respondentes, 12 deles pertencentes ao 

grupo A e 9 ao grupo W.  O pacote estatístico SPSS 11.0 foi utilizado para 

estatísticas descritivas, como mostrado na Ilust. 3.7: 

Ilust.3.7: Exemplo de descrição de amostra estatística. Os valores são ilustrativos, 
servindo apenas de exemplo. 

 
 

3.5.2Teste da soma de séries 

 

Baquero (1970:255) afirma que o teste da soma de séries tem por objeto 

verificar se duas amostras independentes provêm de uma mesma população. O 

teste supõe pelo menos medidas de tipo ordinal, como as das escalas tipo Likert, e 

as amostras podem ser de tamanho diferente entre si. É um dos testes não-

paramétricos  de maior poder. Uma das grandes vantagens está no fato de que uma 

das amostras pode ser extremamente pequena. Quando as duas amostras são 

iguais ou maiores do que 8, pode-se calcular um valor “z” para cada série total pelas 

seguintes fórmulas: 
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Descr iptive Statistics

21 -50,00 466,67 103,6791 135,79086 18439 ,158

21

Desem penho

Valid N (listwise)

N Minim um Maxim um Mean Std. Deviation Variance
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Ilust.3.8: Dados tomados como disponíveis 
para o teste da soma de séries. Os valores são 
ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 
  

 

Os resultados são confrontados com a tabela da curva normal. Tanto o z1 

quanto o z2 serão iguais em valor absoluto, com sinais contrários, ou seja: quando, 

por exemplo,  z1=1,69   o valor de zz=1,69. 

 
Ilust.3.9: Atribuição dos postos. Os 
valores são ilustrativos, servindo apenas 
de exemplo. 
 

Código Grupo NMK Código Grupo NMK

113 A 1 299 W 1

335 A 2 462 W 5

216 A 1 290 W 1

211 A 1 264 W 4

527 A 1 269 W 2

224 A 2 427 W 1

271 A 2 522 W 2

272 A 2 441 W 1

414 A 5 261 W 4

518 A 2

521 A 1

302 A 1

Nível Moral de  Kohlberg

Código Grupo NMK Ordem Posto

414 A 5 1 1,5

462 W 5 2 1,5

264 W 4 3 3,5

261 W 4 4 3,5

335 A 2 5 8

224 A 2 6 8

271 A 2 7 8

272 A 2 8 8

518 A 2 9 8

269 W 2 10 8

522 W 2 11 8

113 A 1 12 16,5

216 A 1 13 16,5

211 A 1 14 16,5

527 A 1 15 16,5

521 A 1 16 16,5

302 A 1 17 16,5

299 W 1 18 16,5

290 W 1 19 16,5

427 W 1 20 16,5

441 W 1 21 16,5

 Postos do Nível de desenvolvimento 

de Kohlberg
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No caso de empate entre n valores, foi atribuído um posto único 

correspondente à soma das ordens dividida por n. Por exemplo, como mostra a Ilust. 

3.9,  inicialmente se observou a existência de dois níveis de desenvolvimento moral 

de Kohlberg tipo 5 (códigos  414 e 462), correspondendo às ordens 1 e 2. Desta 

forma  a soma das ordens é 3 (1 +2) e, dividido pelos 2, corresponde a cada um o 

posto 1,5. 

 

Uma vez estabelecidos os postos (Ilust. 3.10) é necessário obter a soma dos 

postos para cada um dos grupos, como mostra a Ilust. 3.11: Uma vez calculados R1 

e R2, tais valores entram  nas fórmulas acima, de tal forma que se obtém o cálculo 

de z1 e z2: 
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x  

O valor obtido foi z=0,60. Na tabela da distribuição normal, para z=0,69 a área 

da distribuição normal >z = 0,2451. Tratando-se de um teste bi-caudal, há a 

probabilidade de 2x0,2451= 0,4902 (49,02%) de que tais resultados tivessem 

aparecido por puro acaso. Para que a diferença seja significativa, a um nível de 

significância =0,05 o valor z 1,96. 
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Ilust.3.10: Cálculo das somas dos postos. 
Os valores são ilustrativos, servindo 
apenas de exemplo. 

 

3.5.3Teste da mediana 

 

Segundo Baquero (1970:251), o teste da mediana é uma técnica pela qual se 

pode comprovar ou não se dois grupos independentes diferem nas suas medidas 

centrais. A técnica oferece, portanto, informação sobre se dois grupos não 

correlacionados (não necessariamente de igual tamanho) foram obtidos de 

populações com a mesma mediana. A Hipótese nula é no sentido de que os dois 

grupos provêm de populações com uma mesma mediana.  

 

Siegel (1975:125) afirma que para aplicar a prova da mediana, determina-se 

primeiro a mediana do grupo combinado (isto é, a mediana de todos os escores em 

ambas as amostras). Dicotomiza-se, em seguida, os dois conjuntos de escores na 

altura dessa mediana combinada e enquadram-se os dados resultantes em uma 

tabela 2x2 como mostrado na Ilust. 3.11. 

Código Grupo NMK Ordem Posto

335 A 2 5 8

113 A 1 12 16,5

216 A 1 13 16,5

211 A 1 14 16,5

414 A 5 1 1,5

224 A 2 6 8

271 A 2 7 8

272 A 2 8 8

518 A 2 9 8

527 A 1 15 16,5

521 A 1 16 16,5

302 A 1 17 16,5

140,5

12

462 W 5 2 1,5

264 W 4 3 3,5

261 W 4 4 3,5

269 W 2 10 8

522 W 2 11 8

299 W 1 18 16,5

290 W 1 19 16,5

427 W 1 20 16,5

441 W 1 21 16,5

90,5

9

21

R2=Soma dos Postos=

N2=Qtde  de casos=

N=Qtde total de casos=

 Soma dos Postos do NMK

N1=Qtde  de casos=

R1=Soma dos Postos=



 

Cap. 3 Métodos  

60 

 

Se tanto o grupo 2 quanto o grupo 2 são amostras de populações cuja 

mediana é a mesma, é de se esperar que cerca de metade dos escores de cada 

grupo esteja acima da mediana combinada e cerca da metade, abaixo. Isto é: é de 

se esperar que sejam aproximadamente iguais as freqüências A e C e as 

freqüências B e D.   

 

Ilust.3.11: Tabela de contingência 2x2 para o teste da 
mediana. Os valores são ilustrativos, servindo apenas 
de exemplo. 

 

Siegel (1975:126) chama a atenção para os seguintes aspectos:  

 

a) se N1 + N2 >40, utiliza-se o 2 com gl=1 e correção de continuidade, isto é, 

utiliza-se a fórmula: 

))()()((

)
2

( 2

2

DBCADCBA

N
BCADN





  

 

b) se 20 N1+N2 40 e se nenhuma célula tem freqüência esperada inferior a 

5, utiliza-se o  2 com gl=1 e correção de continuidade, isto é: utiliza-se a fórmula 

acima; 

    c) se N1+N2 20 utiliza-se a prova de Fisher. 

 

Siegel (p.126) alerta para uma dificuldade no cálculo da prova da mediana, a 

saber: vários escores podem coincidir exatamente com a mediana combinada. Se 

isto ocorrer, o pesquisador tem as alternativas: A) se N1+N2 for grande, e se apenas 

uns poucos valores coincidem com a mediana combinada, esses poucos casos 

podem ser desprezados; ou B) os grupos podem ser dicotomizados segundo os 

escores que excedam a mediana, e os escores que não a excedam. Nesta segunda 

Grupo 1 Grupo 2 Totais

escores acima da 

mediana
A B A+B

escores abaixo 

da mediana
C D C+D

Totais A+C B+D
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hipótese, os escores que coincidem com a mediana serão incluídos na segunda 

categoria. O teste da mediana, a título de exemplo, será feito utilizando-se o 2 com 

gl=1 e correção de continuidade, embora neste exemplo N1 + N2 >40 não se 

observe.  

 
 Ilust.3.12: Estratificação dos grupos acima 
e abaixo da mediana. Obs: apenas para 
facilitar o entendimento, a mediana foi 
estabelecida em  1,5. Os valores são 
ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 

 

 Partindo dos valores contidos na ilustração 3.12 constrói-se a tabela de 

contingência da Ilust. 3.13 e se aplica a fórmula do teste: 
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Código Grupo NMK

414 A 5 A

462 W 5 W

264 W 4 W

261 W 4 W

335 A 2 A

224 A 2 A

271 A 2 A

272 A 2 A

518 A 2 A

269 W 2 W

522 W 2 W

113 A 1 A

216 A 1 A

211 A 1 A

527 A 1 A

521 A 1 A

302 A 1 A

299 W 1 W

290 W 1 W

427 W 1 W

441 W 1 W

Teste da mediana

mediana =1,5

acima 

abaixo

Grupos
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Ilust.3.13: Tabela de contingência para cálculo do o 2 com gl=1 e 
correção de continuidade. Os valores são ilustrativos, servindo apenas de 
exemplo. 

  

Com um grau de liberdade (gl=1) e =0,05  o valor 2 tabelado é de 3,841. 

Uma vez que o 2 observado foi de 7,02, rejeita-se a hipótese nula, isto é, de que os 

dois grupos provêm de populações com uma mesma mediana.  

  

 

3.5.4Q de Yule 

 

O Q de Yule é um índice que permite averiguar a correlação entre duas 

variáveis dicotomizadas. Sua forma geral de aplicação pode ser vista no Anexo 4. 

Este índice é útil para verificar se existe associação entre duas variáveis 

dicotômicas. A dicotomização na presente pesquisa é feita: a) quanto ao grupo 

(Grupo A ou Grupo W)9 e quanto ao nível modal de desenvolvimento moral de 

Kohlberrg: baixo (níveis: 1, 2 e 3) ou alto (níveis: 4,5 e 6)10.  Para se calcular o Q de 

Yule parte-se da estratificação mostrada na Ilust. 3.14 

 

Uma vez obtida a dicotomização requerida pelo teste, preenche-se a tabela 

de contingência e se calcula Q, como mostra a Ilust. 3.15. Dado que o valor do Q 

obtido expressa associação entre a variável na primeira coluna com a variável na 

segunda linha é conveniente que a tabela leve isso em consideração. A 

interpretação do resultado é feita como indicado no Anexo 5. 

. 

                                                           
9 O Grupo A é composto das clínicas oftalmológicas de maior crescimento quanto à força de trabalho; 
o Grupo W é composto das clínicas oftalmológicas de menor crescimento. 
10 A dicotomização do nível modal de desenvolvimento moral de Kohlberg em baixo (níveis 1,2 e 3) e 
alto (níveis 4,5, e 6) foi feita considerando-se a média. 

 

Grupo A Grupo W Totais

escores acima da 

mediana
6 5 11

escores abaixo 

da mediana
6 4 10

Totais 12 9 21
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Ilust.3.14: Dicotomização das variáveis para a tabela de contingência 
do Q de Yule. Os níveis modais de desenvolvimento moral de Kohlberg  
1, 2 e 3 são considerados baixos; os níveis 4, 5 e 6 são considerados 
altos. Os valores são ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 

 

 

Com os valores contidos na Ilust. 3.15, elabora-se a tabela de contingência 

para cálculo do Q de Yule relacionando o Grupo W ao nível moral de Kohlberg alto, 

como mostra a Ilust. 3.16. 

 

Ilust.3.15: Tabela de contingência para cálculo do Q de Yule.  
Q= (BC -  AD)  / (BC + AD). O valor obtido expressa associação 
entre a variável na primeira coluna com a variável na segunda 
linha.  

 

 

O cálculo de Q, neste caso, é o seguinte: 

Q= (BC -  AD)  / (BC    + AD) 
Q= (11* 3 – 6*1) / ( 11*3 +6*1 )    
Q= ( 33 - 6)    / ( 33 + 6) 
Q= (  27  )    / (  39 ) 
Q= 0,69 

 

Sim Não Totais

Não A B A+B

Sim C D C+D

Totais A+C B+D N

Variável X

Variável Y

Código Grupo NMK Tipo de NMKMKCódigo Grupo NMK Tipo de NMK

113 A 1 baixo 299 W 1 baixo

335 A 2 baixo 462 W 5 alto

216 A 1 baixo 290 W 1 baixo

211 A 1 baixo 264 W 4 alto

527 A 1 baixo 269 W 2 baixo

224 A 2 baixo 427 W 1 baixo

271 A 2 baixo 522 W 2 baixo

272 A 2 baixo 441 W 1 baixo

414 A 5 alto 261 W 4 alto

518 A 2 baixo

521 A 1 baixo

302 A 1 baixo

Q de Yule quanto ao NMK - Nível de desenvolvimento Moral de 

Kohlberg
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Ilust.3.16: Valores para o cálculo de Q de Yule. Os 
valores são ilustrativos, servindo apenas de exemplo. 

 
O resultado mostra que há uma associação positiva substancial entre 

pertencer ao grupo W e possuir nível modal  de desenvolvimento moral de Kohlberg 

alto. 

 
 

3.6LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

Uma pesquisa está sempre condicionada a alguns delimitadores, por maiores 

que sejam os recursos disponíveis, quer humanos quer financeiros. Desta forma, 

convém apontar algumas delimitações da presente pesquisa: 

 

  trata-se de uma investigação empírica, conduzida com responsáveis 

por clínicas de oftalmologia, sediadas na região da Grande São Paulo, 

pesquisadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, 

portanto, não se referindo a qualquer outro período de tempo ou outra 

região geográfica; 

 tais responsáveis foram convidados a responder a um questionário 

disponibilizado numa home-page, no mês de novembro de 2003, 

presumindo-se que as respostas obtidas: a) foram dadas pelos 

responsáveis das clínicas de oftalmologia; e b) expressam a opinião 

dos respondentes,  e portanto, apenas este conjunto de respostas foi 

levado em conta; 

 dados esses analisados por técnicas estatísticas não paramétricas, 

consideradas adequadas à tipologia ordinal dos dados, pelo que os 

resultados das análises não levam em conta outras possíveis  

observações decorrentes do uso de outros instrumentos analíticos. 

 

 

 

Grupo W Grupo A Totais

Tipo modal 

Kohlberguiano baixo
6 11 17

Tipo modal 

Kohlberguiano alto
3 1 4

Totais 9 12 21
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A pesquisa também é limitada pelos seguintes aspectos: 

 trata-se de uma pesquisa não probabilística e, por este fato, não é 

possível extrapolar os resultados para todas as clínicas oftalmológicas 

 os resultados obtidos  referem-se apenas ao conjunto das clínicas 

oftalmológicas pesquisadas considerando-se que as respostas aos 

questionários exprimem, de fato, o pensamento dos respondentes.  

 

Neste capítulo foram descritos os métodos utilizados na análise dos dados 

coletados e que se encontra no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 
 

4.1Descrição das amostras 

 

Kohlberg apresenta seis níveis de desenvolvimento moral (NDM) 

correspondentes a três estágios morais. Os 21 respondentes do Grupo A (de maior 

desempenho) apresentaram uma média de 1,81 contra uma média de 3,15 do Grupo 

W (de menor desempenho).  Observar também a grande diferença no terceiro 

quartil: enquanto o Grupo A (de maior desempenho) tem Q3=2, o Grupo W (de 

menor desempenho) tem Q3=5. 

 

Descriptive Statistics: EMa; EMw 
 
 
Variable             N       Mean     Median     TrMean      StDev    SE Mean 

NDMa                 21      1,810      2,000      1,684      1,030      0,225 

NDMw                 20      3,150      2,500      3,111      1,899      0,425 

 

Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 

NDMa              1,000      5,000      1,000      2,000 

NDMw              1,000      6,000      1,250      5,000 

 

  

A Ilust. 4.1 mostra alguns valores referentes aos dois grupos. O Grupo A (de 

maior desempenho) tem 21 respondentes, enquanto que o Grupo W (de menor 

desempenho), 20. O nível de desenvolvimento moral de Kohlberg  médio do Grupo A 

(de maior desempenho) é de 1,81 contra um nível de desenvolvimento moral de 

Kohlberg médio de 3,15 do Grupo W (de menor desempenho). As clínicas 

oftalmológicas do Grupo A (de maior desempenho), em cinco anos, apresentaram 

uma variação no número de funcionários de 156,19% (passaram de 4,95 

funcionários para 12,57), enquanto que a variação do Grupo W (de menor 

desempenho) foi negativa em 23,40%. O número médio de funcionários há cinco 

anos era de 11,9 e, hoje é de 8,25.   
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Esta descrição estatística parece estar apontando a existência do “paradoxo 

da subordinação ética e competitividade” mencionado por Faria & Francis 

Meneghetti (2001).  Com efeito, as clínicas oftalmológicas de maior desempenho 

obtiveram um nível de desenvolvimento moral médio de 1,81 contra uma média de 

3,15 das clínicas oftalmológicas de menor desempenho. Desta forma, pode-se dizer 

que com efeito  as clínicas oftalmológicas de maior desempenho estão associadas a 

uma cultura gerencial de estágio basal: a organização pode ser retratada como uma 

“selva moral” em que os interesses pessoais ditam os padrões de conduta e a 

palavra de ordem é ganhar sempre, independentemente dos meios empregados. Já 

as clínicas oftalmológicas de menor desempenho estão associadas ao segundo 

estágio (intermediário) e a cultura organizacional preza o respeito pela autoridade e 

a conformação aos padrões sociais predominantes. 

      

 

Ilust. 4.1: Alguns valores comparativos dos grupos A e W.  

 

Quanto às respostas dadas, a Ilust. 4.2 chama a atenção para alguns 

aspectos:  número de “sim” dados pelos respondentes à  questão (valor absoluto);  

porcentagem de “sim” dados à questão; questões às quais os dois grupos 

responderam “sim” em 15% ou menos (*) ou às quais responderam com “sim” em 

85% ou mais (**); e questões nas quais a porcentagem de “sim” do Grupo W (de 

menor desempenho) é o dobro ou mais do que a porcentagem do Grupo A (de maior 

desempenho).  

Grupo A Grupo W

21 20

Questões 1-12 6,00 5,85

Questões 13-24 6,86 6,50

Questões 25-36 3,38 4,50

Questões 37-48 4,90 4,75

Questões 49-60 5,52 5,90

Questões 61-72 5,67 6,35

1,81 3,15

156,19 -23,40

4,95 11,9

12,57 8,25

Quantidade 

média de 

"sim" em 

cada bloco de 

12 questões

Grupos A e W

Quantidade de respondentes

Nivel de Desenvolvimento Moral de  Kohlberg (média)

Variação de Funcionários (%)

Funcionários há 5 anos (média)

Funcionários hoje (média)
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X 

Ilust. 4.2:  Características das respostas dadas ao questionário. Legenda: “sim”: número de “sim” 
dados pelos respondentes à questão (valor absoluto); % “sim”: porcentagem de “sim” dados à 
questão. 15<>85: questões às quais os dois grupos responderam “sim” em 15% ou menos (*) ou às 
quais responderam com “sim” em 85% ou mais (**); W>2A: questões nas quais a porcentagem de 
“sim” do Grupo W (de menor desempenho) é o dobro ou mais do que a porcentagem do Grupo A (de 
maior desempenho). 

 
 Observa-se que  as questões 14, 16, 26, 39, 44. 51, 57, 62, 65 e 71 tiveram 

de ambos os grupos 15% ou menos de concordância: 

Q14 Há organizações que são autuadas por não recolher impostos, taxas ou 
tributos devidos, por que preferem correr o risco, confiantes de que não serão 
punidas. Isto também ocorre na sua organização? 

Q16 Sua organização possui um código de Ética formal (i.e., documentado) e 
explícito (qualquer pessoa pode ter acesso ao código e utilizá-lo) que coloca a 
pessoa humana como centro, sujeito e meta do agir ético? 

Q26 Há organizações em que, quando ocorrem falhas graves, a tendência é punir 
ou dispensar apenas os funcionários de nível hierárquico mais baixo e poupar os 
de nível hierárquico mais elevado. Isto também ocorre na sua organização? 

Q39 Há organizações que empregam seu poder econômico, suas influências, etc. 
para “manter as coisas como estão”, já que estão bem, mesmo que isto signifique 
não melhorar produtos ou serviços para o consumidor final. Isto também ocorre na 
sua organização? 

Q44 Há organizações em que uma das práticas administrativas é gritar, ofender, 
intimidar funcionários ou fornecedores por meio do exercício do poder. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q51 Há organizações que, propositadamente, se valem de uma ação litigiosa para 
poder ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja favorável. 
Isto também ocorre na sua organização? 

Q57 Há organizações em que pessoas são promovidas por fazerem parte do 
grupo que detém o poder, e não por méritos profissionais. Isto também ocorre na 
sua organização? 

Ques

tão
"sim"

% 

"sim"
"sim"

% 

"sim"

15<>

85
W>2A

Quest

ão
"sim"

% 

"sim"
"sim"

% 

"sins"

15<>

85
W>2A

Quest

ão
"sim"

% 

"sim"
"sim"

% 

"sim"

15<>

85
W>2A

Q1 12 57,1 14 70,0 - Q25 18 85,7 15 75,0 - Q49 4 19,0 5 25,0 -

Q2 4 19,0 2 10,0 - Q26 1 4,8 2 10,0 * >2 Q50 2 9,5 5 25,0 >2

Q3 4 19,0 2 10,0 - Q27 3 14,3 8 40,0 >2 Q51 1 4,8 3 15,0 * >2

Q4 4 19,0 5 25,0 - Q28 5 23,8 4 20,0 - Q52 6 28,6 4 20,0 -

Q5 4 19,0 4 20,0 - Q29 11 52,4 15 75,0 - Q53 19 90,5 18 90,0 ** -

Q6 18 85,7 17 85,0 ** - Q30 3 14,3 7 35,0 >2 Q54 20 95,2 19 95,0 ** -

Q7 18 85,7 17 85,0 ** - Q31 1 4,8 4 20,0 >2 Q55 20 95,2 19 95,0 ** -

Q8 5 23,8 3 15,0 - Q32 6 28,6 6 30,0 - Q56 18 85,7 18 90,0 ** -

Q9 13 61,9 9 45,0 - Q33 10 47,6 12 60,0 - Q57 1 4,8 2 10,0 * >2

Q10 14 66,7 12 60,0 - Q34 4 19,0 7 35,0 - Q58 7 33,3 8 40,0 -

Q11 13 61,9 12 60,0 - Q35 1 4,8 5 25,0 >2 Q59 3 14,3 4 20,0 -

Q12 17 81,0 20 100,0 - Q36 8 38,1 5 25,0 - Q60 15 71,4 13 65,0 -

Q13 18 85,7 17 85,0 ** - Q37 18 85,7 16 80,0 - Q61 9 42,9 13 65,0 -

Q14 2 9,5 3 15,0 * - Q38 20 95,2 18 90,0 ** - Q62 2 9,5 1 5,0 * -

Q15 18 85,7 16 80,0 - Q39 1 4,8 2 10,0 * >2 Q63 18 85,7 18 90,0 ** -

Q16 3 14,3 3 15,0 * - Q40 8 38,1 5 25,0 - Q64 18 85,7 20 100,0 ** -

Q17 9 42,9 7 35,0 - Q41 8 38,1 3 15,0 - Q65 3 14,3 3 15,0 * -

Q18 15 71,4 12 60,0 - Q42 5 23,8 4 20,0 - Q66 6 28,6 5 25,0 -

Q19 14 66,7 12 60,0 - Q43 2 9,5 5 25,0 >2 Q67 17 81,0 18 90,0 -

Q20 18 85,7 17 85,0 ** - Q44 3 14,3 1 5,0 * - Q68 18 85,7 18 90,0 ** -

Q21 11 52,4 5 25,0 - Q45 14 66,7 16 80,0 - Q69 13 61,9 13 65,0 -

Q22 4 19,0 5 25,0 - Q46 2 9,5 4 20,0 >2 Q70 5 23,8 6 30,0 -

Q23 20 95,2 19 95,0 ** - Q47 11 52,4 13 65,0 - Q71 2 9,5 3 15,0 * -

Q24 12 57,1 14 70,0 - Q48 11 52,4 8 40,0 - Q72 8 38,1 9 45,0 -

RESPOSTAS DADAS

Grupo W Grupo A Grupo WGrupo A Grupo W Grupo A
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Q62 Há organizações em que uma das práticas administrativas é valer-se de 
ingenuidade ou da inexperiência de funcionários, clientes, ou fornecedores, para 
iludir, confundir ou enganar, sabendo que lhes será difícil  recorrer judicialmente, 
p. ex. Isto também ocorre na sua organização? 

Q65 Sua organização possui um código de Ética formal (i.e. documentado) e 
explícito (qualquer pessoa pode ter acesso ao código e utilizá-lo) que é contrário a 
qualquer forma de discriminação? 

Q71 Há organizações que funcionam do seguinte modo: “se estamos em Roma, 
somos Católicos e vamos ver o Papa; se estamos em Israel, somos Judeus e 
vamos à Sinagoga; se estamos na Arábia, somos árabes e vamos à Mesquita; se 
estamos no Japão, somos Budistas e vamos a um Templo Budista.” Sua 
organização também funciona assim? 

 
Os respondentes, desta forma, mostram que suas organizações: a) recolhem 

impostos e, por isso, não são autuadas por não os recolher; b) não possuem  um 

código de Ética formal e explícito; c) no caso de falhas graves não tendem a punir ou 

dispensar apenas os funcionários de nível hierárquico mais baixo poupando os de 

nível hierárquico mais elevado; d) não empregam seu poder econômico e suas 

influências  para “manter as coisas como estão”, quando estão bem; e) não é 

comum a prática de gritar, ofender, intimidar funcionários ou fornecedores; f)   

propositadamente não se valem de uma ação litigiosa para poder ganhar tempo, em 

uma situação em que ganhar tempo lhes seja favorável; g) as pessoas não são 

promovidas por fazerem parte do grupo que detém o poder, mas sim pelos seus  

méritos profissionais; e h) não se valem da ingenuidade ou da inexperiência de 

funcionários, clientes, ou fornecedores, para iludir, confundir ou enganar, sabendo 

que lhes será difícil  recorrer judicialmente.  

  
 Nas respostas a essas questões, os respondentes mostraram uma cultura 

organizacional característica do segundo estágio (intermediário) uma vez que se 

observa, na Organização, respeito pela autoridade e conformação aos padrões 

sociais predominantes. 

 
 As questões 6, 7, 13, 20, 23, 38, 53 a 56, 63, 64 e 68 tiveram em ambos os 

grupos 85% ou mais de concordância: 

Q6 Há organizações que cumprem todas as suas obrigações previdenciárias e 
trabalhistas. Isto também ocorre na sua organização? 

Q7 Na sua organização é possível e é comum alguém defender uma idéia 
diferente da idéia do chefe sem sair “chamuscado”? 

Q13 Há organizações que agem corretamente porque não quer ter que pagar 
multas ou então para evitar dores de cabeça com a justiça. Isto também ocorre na 
sua organização? 
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Q20 As políticas de recursos humanos de sua organização vêem o erro também 
como uma fonte de experiências e, portanto, algo que não deve ser sempre 
punido? 

Q23 Há organizações em que há lealdade dos funcionários para com a 
organização. Isto também ocorre na sua organização? 

Q38 Há organizações em que as políticas de negócios sugerem que a 
organização deva se desculpar e/ou se retratar sempre que errar com relação a 
clientes. Isto também ocorre na sua organização? 

Q53 Na sua organização, sempre que algo não funcionou como deveria, há a 
preocupação em dar explicações a clientes, fornecedores ou outro agente 
qualquer, sem confundi-los? 

Q54 Há organizações em que a postura ética do profissional é levada em conta 
para que possa avançar em seu plano de carreira. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q55 A vivência dentro de sua organização levou os que nela trabalham  a crescer 
interiormente (i.e., crescer como ser humano, na família, com os colegas;  ter 
alcançado uma compreensão mais amadurecida da vida)? 

Q56 Na sua organização existe uma preocupação em identificar logo o culpado 
por erros eventualmente cometidos? 

Q63 Há organizações que cumprem todas as suas obrigações fiscais. Isto também 
ocorre na sua organização?   

Q64 Na sua organização há a preocupação em assumir o erro perante o cliente, 
fornecedor ou outro agente qualquer do mercado corrigindo e compensando o erro 
ocorrido? 

Q68 Na sua organização os executivos se preocupam em conhecer as tendências 
da maioria (interna) para ter uma base importante para tomarem decisões? 

 

Os respondentes dos dois grupos afirmam que: a) cumprem todas as suas 

obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais; b) é possível e comum alguém 

defender uma idéia diferente da idéia do chefe sem sair “chamuscado”; c)   agem 

corretamente porque não querem ter que pagar multas ou então para evitar dores de 

cabeça com a justiça; d) as políticas de recursos humanos vêem o erro também 

como uma fonte de experiências e, portanto, algo que não deve ser sempre punido; 

e) há lealdade dos funcionários para com a organização; f) as políticas de negócios 

sugerem que a organização deva se desculpar e/ou se retratar sempre que errar 

com relação a clientes; g) sempre que algo não funcionou como deveria, há a 

preocupação em dar explicações a clientes, fornecedores ou outro agente qualquer, 

sem confundi-los; h) a postura ética do profissional é levada em conta para que 

possa avançar em seu plano de carreira; i) a vivência dentro de sua organização 

levou os que nela trabalham  a crescer interiormente; j) existe uma preocupação em 

identificar logo o culpado por erros eventualmente cometidos; k) há a preocupação 

em assumir o erro perante o cliente, fornecedor ou outro agente qualquer do 
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mercado corrigindo e compensando o erro ocorrido; l) e os executivos se preocupam 

em conhecer as tendências da maioria (interna) para ter uma base importante para 

tomarem decisões. 

 

Observou-se nestas respostas a mesma tendência já apontada acima, isto é, 

uma cultura organizacional característica do segundo estágio (intermediário) uma 

vez que se observa, na Organização, respeito pela autoridade e conformação aos 

padrões sociais predominantes. 

 

As questões 12 e 64 obtiveram concordância total dos respondentes do 

Grupo W (de menor desempenho): 

Q12 Na sua organização há a preocupação com a utilização da linguagem clara, 
objetiva e de fácil compreensão de todos os envolvidos com o seu conteúdo? 

Q64 Na sua organização há a preocupação em assumir o erro perante o cliente, 
fornecedor ou outro agente qualquer do mercado corrigindo e compensando o erro 
ocorrido? 

 
Os respondentes do Grupo W (de menor desempenho) unanimemente 

afirmam que têm a preocupação com a utilização da linguagem clara, objetiva e de 

fácil compreensão de todos os envolvidos com o seu conteúdo e a  preocupação em 

assumir o erro perante o cliente, fornecedor ou outro agente qualquer do mercado 

corrigindo e compensando o erro ocorrido. 

 
 As questões 26, 27, 30, 31, 35, 39, 43, 46, 50, 51 e 57 tiveram pelo menos o 

dobro de concordância do Grupo W (de menor desempenho). Isto é: o Grupo W (de 

menor desempenho) mostrou uma concordância num nível maior: 

Q26 Há organizações em que, quando ocorrem falhas graves, a tendência é punir 
ou dispensar apenas os funcionários de nível hierárquico mais baixo e poupar os 
de nível hierárquico mais elevado. Isto também ocorre na sua organização? 

Q27 A Missão da sua organização é formal (i.e., documentada), explícita (i.e., está 
afixada em quadros de fácil acesso) e conhecida de todos (a organização se 
preocupa em fazer com que os funcionários leiam a Missão)? 

Q30 Há organizações que estão mais preocupadas em agir eticamente em relação 
a seus clientes, bancos ou órgãos do governo, do que com relação a seus 
fornecedores, credores, ou concorrentes. Isto também ocorre na sua organização? 

Q31 Há organizações em que os executivos acreditam que para sobreviver em 
nossa realidade, uma empresa tem que “deixar a ética de lado”, ao menos, 
ocasionalmente. Isto também acontece na sua organização? 

Q35 A sua organização fomenta integralmente o relacionamento com grupos ou 
entidades supostamente conflitantes (p. ex., ONG’s, Sindicatos, etc.), através  de 
políticas organizacionais explícitas? 
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Q39 Há organizações que empregam seu poder econômico, suas influências, etc. 
para “manter as coisas como estão”, já que estão bem, mesmo que isto signifique 
não melhorar produtos ou serviços para o consumidor final. Isto também ocorre na 
sua organização? 

Q43 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) costumam não 
aceitar informações ou solicitações que sejam “de boca”, por medo das 
conseqüências e por desconfiança; tudo precisa ser feito por escrito e deixado 
documentado. Isto também ocorre na sua organização? 

Q46 Há organizações em que qualquer funcionário que possui algum poder (p. 
ex., algumas secretárias, encarregados de arquivos ou de recursos como fax, 
micro, etc.) se transforma em um agente manipulador, em geral para obter 
vantagens pessoais. Isto também ocorre na sua organização? 

Q50 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) não confiam 
nos tratados verbais e no que foi combinado informalmente. Isto também ocorre na 
sua organização? 

Q51 Há organizações que, propositadamente, se valem de uma ação litigiosa para 
poder ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja favorável. 
Isto também ocorre na sua organização? 

Q57 Há organizações em que pessoas são promovidas por fazerem parte do 
grupo que detém o poder, e não por méritos profissionais. Isto também ocorre na 
sua organização? 

 
Os respondentes do Grupo W (de menor desempenho), em relação ao do 

Grupo A (de maior desempenho), são mais afirmativos quanto a um certo conjunto 

de práticas, com as quais, de forma geral, os respondentes declararam não 

concordar. Entretanto, os respondentes do Grupo A (de maior desempenho), 

considerados aqui que subordinam à competitividade aspectos éticos mais 

intensamente, declaram ser mais éticos do que os respondentes do Grupo W (de 

menor desempenho). Entre parênteses se informa, respectivamente, o nível de 

concordância dos grupos A e W. a) (4,8-10,0): quando ocorrem falhas graves, a 

tendência é punir ou dispensar apenas os funcionários de nível hierárquico mais 

baixo e poupar os de nível hierárquico mais elevado; b) (14,3-40,0): a  Missão da  

organização é formal e explícita e conhecida de todos; c) (14,3-35,0): estão mais 

preocupadas em agir eticamente em relação a seus clientes, bancos ou órgãos do 

governo, do que com relação a seus fornecedores, credores, ou concorrente; d) (4,8-

20,0): os executivos acreditam que para sobreviver em nossa realidade, uma 

empresa tem que “deixar a ética de lado”, ao menos, ocasionalmente; e) (4,8-25,0): 

a organização fomenta integralmente o relacionamento com grupos ou entidades 

supostamente conflitantes; f) (4,8-10,0): empregam seu poder econômico, suas 

influências,  para “manter as coisas como estão”, quando estão bem, mesmo que 

isto signifique não melhorar produtos ou serviços para o consumidor final; g) (9,5-

25,0): os funcionários (inclusive executivos) costumam não aceitar informações ou 
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solicitações que sejam “de boca”, por medo das conseqüências e por desconfiança; 

tudo precisa ser feito por escrito e deixado documentado; h) (9,5-25,0): qualquer 

funcionário que possui algum poder (p. ex., algumas secretárias, encarregados de 

arquivos ou de recursos como fax, micro, etc.) transforma-se em um agente 

manipulador, em geral para obter vantagens pessoais; i) (9,5-25,0): os funcionários 

(inclusive executivos) não confiam nos tratados verbais e no que foi combinado 

informalmente; j) (4,8-15,0): propositadamente, valem-se de uma ação litigiosa para 

poder ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja favorável; K) 

(4,8-10,0): pessoas são promovidas por fazerem parte do grupo que detém o poder, 

e não por méritos profissionais.  

 

   

4.2Teste da soma de séries 

 

Os níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg observados estão 

mostrados na Ilust. 4.3. 

 

O teste da soma de séries verifica se duas amostras independentes provêm 

de uma mesma população. Por meio de tal teste calculam-se os valores z1 e z2; 

pelas seguintes fórmulas: 

 

3

)1(

)1(2

21

11
1






NNN

NNR
z  

 

3

)1(

)1(2

21

22
2






NNN

NNR
z  

 

  

Os resultados são confrontados com a tabela da curva normal. Tanto o z1 

quanto o z2 serão iguais em valor absoluto, com sinais contrários. 

  

Uma vez estabelecidos os postos (Ilust. 4.4), é necessário obter a soma 

destes para cada um dos grupos, como mostra a Ilust. 4.5.  
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X 

Ilust. 4.3:  Níveis de desenvolvi-
mento moral (NDM) de  Kohlberg 
dos respondentes dos  grupos A 
e W.   
 

Uma vez calculados R1 e R2, tais valores entram  nas fórmulas acima, de 

modo que se obtém o cálculo de z1 e z2: 
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Código NDM Código NDM

113 1 299 1

335 2 462 5

216 1 290 1

211 1 264 1

527 1 269 2

224 2 427 5

271 1 522 2

272 2 441 1

414 5 261 6

518 2 215 2

521 1 280 1

302 1 348 4

443 2 477 3

222 4 122 2

287 2 402 3

114 1 213 5

339 2 565 2

399 2 455 5

434 2 519 6

69 1 364 6

467 2

Grupo A Grupo W

Nivel de Desenvolvimento 

Moral de Kohlberg
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x 

x  

Ilust. 4.4:  Definição dos postos dos níveis de 
desenvolvimento moral (NDM) de Kohlberg dos respondentes 
dos dois grupos. Ao maior nível corresponde o primeiro posto.  
 

O valor obtido foi z=2,217. Para que a diferença seja significativa, a um nível 

de significância =0,05, é necessário que  z 1,96. Na tabela da distribuição normal, 

para z=2,217, a área da distribuição normal >z = 0,0136. Tratando-se de um teste bi-

caudal, há a probabilidade de 2x0,0136= 0,0272  de que tais resultados tivessem 

aparecido por puro acaso.  

 

Desta forma, de acordo  com o teste não paramétrico da soma de  séries, 

pode-se afirmar, ao nível de significância de 0,5, que os níveis de desenvolvimento 

moral de Kohlberg dos respondentes do Grupo W (de menor desempenho) são 

maiores e diferem significativamente dos níveis de desenvolvimento moral de 

Kohlberg dos respondentes do Grupo A (de maior desempenho).  

Código Grupo NDM Posto Código Grupo NDM Posto

261 W 6 2 467 A 2 20

519 W 6 2 269 W 2 20

364 W 6 2 522 W 2 20

414 A 5 6 215 W 2 20

462 W 5 6 122 W 2 20

427 W 5 6 565 W 2 20

213 W 5 6 113 A 1 34,5

455 W 5 6 216 A 1 34,5

222 A 4 9,5 211 A 1 34,5

348 W 4 9,5 527 A 1 34,5

477 W 3 11,5 271 A 1 34,5

402 W 3 11,5 521 A 1 34,5

335 A 2 20 302 A 1 34,5

224 A 2 20 114 A 1 34,5

272 A 2 20 69 A 1 34,5

518 A 2 20 299 W 1 34,5

443 A 2 20 290 W 1 34,5

287 A 2 20 264 W 1 34,5

339 A 2 20 441 W 1 34,5

399 A 2 20 280 W 1 34,5

434 A 2 20

Postos para os Níveis de Desenvolvimento Moral de 

Kohlberg dos Grupos A e W
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X 

Ilust. 4.5:  Soma dos postos para os grupos A (R1) e W (R2).  

 

 Os resultados sugerem que, efetivamente, os respondentes do Grupo W, de 

menor desempenho, estão num nível de desenvolvimento moral  significativamente 

diferente e maior do que os respondentes do Grupo A, de maior desempenho. A 

seguir apresenta-se outro teste que mostra resultado no mesmo sentido. 

 

 

4.3Teste da mediana 

 

O teste da mediana  comprova que os dois grupos independentes A e W 

diferem nas suas medidas centrais. A técnica oferece, portanto, a informação de que 

os dois grupos não correlacionados (o Grupo A, de maior desempenho com n=20 e 

o Grupo W, de menor desempenho com n=21) não foram obtidos de populações 

com a mesma mediana de nível de desenvolvimento moral de Kohlberg.  

Código Grupo NDM Posto Código Grupo NDM Posto

414 A 5 6 261 W 6 2

222 A 4 9,5 519 W 6 2

335 A 2 20 364 W 6 2

224 A 2 20 462 W 5 6

272 A 2 20 427 W 5 6

518 A 2 20 213 W 5 6

443 A 2 20 455 W 5 6

287 A 2 20 348 W 4 9,5

339 A 2 20 477 W 3 11,5

399 A 2 20 402 W 3 11,5

434 A 2 20 269 W 2 20

467 A 2 20 522 W 2 20

113 A 1 34,5 215 W 2 20

216 A 1 34,5 122 W 2 20

211 A 1 34,5 565 W 2 20

527 A 1 34,5 299 W 1 34,5

271 A 1 34,5 290 W 1 34,5

521 A 1 34,5 264 W 1 34,5

302 A 1 34,5 441 W 1 34,5

114 A 1 34,5 280 W 1 34,5

69 A 1 34,5

526 335

Soma dos postos para os Níveis de Desenvolvimento 

Moral de Kohlberg dos Grupos A e W

Soma dos postos= Soma dos postos=
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X 

 

Ilust. 4.6:  Níveis de desenvolvimento moral 
(NDM) de Kohlberg dispostos de forma 
crescente para determinação da mediana. 

 

A mediana de todos os escores em ambas as amostras é 2,00, como se pode 

observar pela Ilust. 4.6. Uma vez que vários escores coincidem exatamente com a 

mediana combinada e considerando que N1+N2 é >30, poder-se-ia desprezar alguns 

poucos valores. Ocorre, entretanto, que 15 valores coincidem com a mediana 

combinada:  esses casos não podem ser desprezados. Desta forma, os grupos são 

dicotomizados segundo os escores que excedam a mediana e os escores que não a 

excedam. Neste caso, os escores que coincidem com a mediana são incluídos na 

segunda categoria. Os dois conjuntos de escores foram dicotomizados na altura da 

mediana combinada e enquadram-se os dados resultantes em uma tabela 2x2 como 

mostrado na Ilust. 4.7 

 

Se tanto o grupo 2 quanto o grupo 2 fossem amostras de populações cuja 

mediana fosse a mesma, devia-se esperar que cerca de metade dos escores de 

cada grupo estivesse acima da mediana combinada e cerca da metade, abaixo. Isto 

Código Grupo NDM Código Grupo NDM

113 A 1 399 A 2

216 A 1 434 A 2

211 A 1 467 A 2

527 A 1 269 W 2

271 A 1 522 W 2

521 A 1 215 W 2

302 A 1 122 W 2

114 A 1 565 W 2

69 A 1 477 W 3

299 W 1 402 W 3

290 W 1 222 A 4

264 W 1 348 W 4

441 W 1 414 A 5

280 W 1 462 W 5

335 A 2 427 W 5

224 A 2 213 W 5

272 A 2 455 W 5

518 A 2 261 W 6

443 A 2 519 W 6

287 A 2 364 W 6

339 A 2

Mediana dos Níveis de Desenvolvimento 

Moral de  Kohlberg dos Grupos A e W
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é, podia-se esperar que fossem aproximadamente iguais as freqüências A e C e as 

freqüências B e D.   

 

Ilust.4.7: Tabela de contingência 2x2 para o teste da 
mediana 

 

Uma vez que N1 + N2 >40, utiliza-se o 2 com gl=1 e correção de 

continuidade, isto é, utiliza-se a fórmula: 
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Com um grau de liberdade (gl=1) e =0,05  o valor 2 tabelado é de 3,841. 

Uma vez que o  2 observado foi de 6,269 rejeita-se a hipótese nula, isto é, rejeita-se 

a hipótese de que os dois grupos provêm de populações com uma mesma mediana 

de nível de desenvolvimento moral de Kohlberg.  

 

Pode-se afirmar, desta forma, que, de acordo  com o teste da mediana  um 

teste não paramétrico, os níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg dos 

respondentes do Grupo W (de menor desempenho) são maiores e diferem 

significativamente dos níveis dos respondentes do Grupo A (de maior desempenho). 

  

Abaixo o mesmo teste não paramétrico realizado por meio do pacote 

estatístico Minitab v13. Este teste (Mann-Whitney) mostra que, efetivamente, há uma 

Grupo W Grupo A Totais

escores acima da 

mediana
10 2 12

escores iguais ou 

abaixo da mediana
10 19 29

Totais 20 21 41
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diferença significativa entre os Grupos A e W no que concerne ao nível de 

desenvolvimento moral de Kohlberg. 

 

Mann-Whitney Test and CI: Grupo A; Grupo W 
 
Grupo A    N =  21     Median =       2,000 

Grupo W    N =  20     Median =       2,500 

Point estimate for ETA1-ETA2 is      -1,000 

95,1 Percent CI for ETA1-ETA2 is (-3,000;0,000) 

W = 356,0 

Test of ETA1 = ETA2  vs  ETA1 not = ETA2 is significant at 0,0275 

The test is significant at 0,0208 (adjusted for ties) 

 

 

4.4Teste de associação 

 

O Q de Yule permite averiguar a associação entre duas variáveis 

dicotomizadas, no caso: entre grupo (Grupo A, de maior desempenho,  ou Grupo W, 

de menor desempenho) e nível modal de desenvolvimento moral de Kohlberg  (baixo 

níveis: 1, 2 e 3; ou alto níveis: 4,5 e 6).  

 
Ilust.4.8: Dicotomização das variáveis para  a tabela de 
contingência do Q de Yule. Os níveis de 
desenvolvimento moral de Kohlberg 1, 2 e 3 são 
considerados baixos; os níveis 4, 5 e 6 são 
considerados altos. 

 

Código Grupo NDM Tipo de EM Código Grupo NDM Tipo de EM

414 A 5 alto 261 W 6 alto

222 A 4 alto 519 W 6 alto

335 A 2 baixo 364 W 6 alto

224 A 2 baixo 462 W 5 alto

272 A 2 baixo 427 W 5 alto

518 A 2 baixo 213 W 5 alto

443 A 2 baixo 455 W 5 alto

287 A 2 baixo 348 W 4 alto

339 A 2 baixo 477 W 3 baixo

399 A 2 baixo 402 W 3 baixo

434 A 2 baixo 269 W 2 baixo

467 A 2 baixo 522 W 2 baixo

113 A 1 baixo 215 W 2 baixo

216 A 1 baixo 122 W 2 baixo

211 A 1 baixo 565 W 2 baixo

527 A 1 baixo 299 W 1 baixo

271 A 1 baixo 290 W 1 baixo

521 A 1 baixo 264 W 1 baixo

302 A 1 baixo 441 W 1 baixo

114 A 1 baixo 280 W 1 baixo

69 A 1 baixo

Estratificação dos Niveis de Desenvolvimento Moral de  

Kohlberg em altos (3,4 e 5) e baixos (1,2 e 3)

A estratificação foi feita pela média dos Níveis de Desenvolvimento 

Moral (NDM).
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No cálculo do Q de Yule, parte-se da estratificação mostrada na Ilust. 4.8. 

Tendo em consideração os valores contidos na Ilust. 4.8, elabora-se a tabela de 

contingência para cálculo do Q de Yule relacionando o Grupo W (de menor 

desempenho) ao nível modal de desenvolvimento moral de Kohlberg alto, como 

mostra a Ilust. 4.9. 

 

O cálculo de Q, neste caso, é o seguinte: 

 
Q= (BC -  AD)  / (BC    + AD) 
Q= (8*19 – 2*12) / (8*19 +2*12 )    
Q= ( 152 - 24)    / ( 152 + 24) 
Q= ( 128  )    / (  176 ) 
Q= 0,727 

 
O resultado mostra que há uma associação positiva muito forte entre 

pertencer ao Grupo W (de menor desempenho) e possuir nível modal de 

desenvolvimento moral de Kohlberg alto (níveis 4, 5 ou 6). 

 

Ilust.4.9: Dicotomização das  variáveis para o cálculo de Q de Yule.  

 
 

É possível também verificar qual a associação entre os grupos e o estágio 

pós-convencional, isto é, os níveis de desenvolvimento moral 5 e 6 de Kohlberg:  (5)  

nível dos direitos originários, do contrato social ou da utilidade, e (6), nível dos 

princípios éticos universais.  

 

X 

A W Totais

altos (4, 5 e 6) 2 8 10

baixos (1,2 e 3) 19 12 31

Totais 21 20 41

Grupo

Niveis de 

Desenvolvimento 

Moral (NDM) de 

Kohlberg

Q de YULE
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XIlust.4.10:  Destaque dos níveis morais 5 e 6  nos grupos A e W. 

 

 A dicotomização das variáveis para este cálculo é mostrada nas Ilusts. 4.10 e 

4.11: 

 

Ilust.4.11: Dicotomização quanto ao estágio pós-convencional. 

 

O cálculo de Q, é o seguinte: 

Q= (BC -  AD)  / (BC    + AD) 
Q= (20*7 – 13*1) / (20*7 +13*1)    
Q= ( 140 - 13)    / ( 140 + 13) 
Q= ( 127 )    / (  153 ) 
Q= 0,830 

 
O resultado mostra que há uma associação positiva muito forte entre 

pertencer ao Grupo W (de menor desempenho) e possuir estágio pós-convencional, 

isto é, os níveis  de desenvolvimento moral 5 e 6 de Kohlberg.  

 

Esta análise mostra que há uma associação positiva entre ser respondente do 

Grupo W, de menor desempenho, e níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg 5 

e 6, isto é, tais respondentes pertencem a organizações cuja cultura requer respeito 

1 1 1 1

2 2 5 4

1 4 1 3

1 2 1 2

1 1 2 3

2 2 5 5

1 2 2 2

2 2 1 5

5 1 6 6

2 2 2 6

1

Estágio Pós-convencional de 

Kohlberg: níveis de 

desenvolvimento moral 5 e 6

Grupo A Grupo W

W A Totais

13 20 33

7 1 8

Totais 20 21 41

Q de YULE

Grupo

Estágio NÃO pós convencional  

(níveis não 5 e não 6)
Estágio pós convencional            

(níveis 5 e 6)
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pela justiça e pelos direitos de minorias produtivas e criativas, além de buscar 

relacionamentos na base do consenso e da construção comunitária ao invés de 

simplesmente basear-se na votação da maioria. 

 

De posse dos resultados da pesquisa, passa-se ao próximo capítulo para 

discussão dos mesmos e estabelecimento de algumas conclusões. 
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Capítulo 5 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

 

 5.1DISCUSSÃO 

  

5.1.1Discussão de algumas características da pesquisa 

  

Não se pode esquecer, segundo Castells & Ipola (1978:11), que a prática 

científica é “um conjunto complexo de processos determinados de produção de 

conhecimentos, unificados por um campo conceptual comum (inserido numa 

formação teórico-ideológica) organizado e regulado por um sistema de normas e 

inscrito num conjunto de aparelhos institucionais”. Importa, por meio do marco 

teórico de referência, indicar a orientação e as diretrizes da pesquisa a ser 

empreendida.  

   

 O campo de pesquisa deste trabalho é a psicologia organizacional; o tema  é 

o comportamento moral das organizações e o tópico o comportamento ético dos 

principais responsáveis pelas clínicas oftalmológicas. 

 

 Um outro aspecto que deve ser levado em conta é a aplicabilidade e utilidade 

que a pesquisa pode ter. A presente pesquisa é útil para uma avaliação do 

comportamento dos principais responsáveis de clínicas oftalmológicas. Desta forma, 

esta pesquisa parece ser útil, não só para as empresas que questionam o seu papel 

no campo da ética, mas também para todos aqueles que se ocupam do tema sob 

alguma perspectiva. Os debates sobre a ética começaram na década de 60, 

especialmente na Europa e, na década seguinte, o tema já era objeto de estudo em 

Universidades dos Estados Unidos. Com a expansão das multinacionais dos 

Estados Unidos e da Europa, observou-se o surgimento de conflitos de padrões 

éticos culturais  o que foi um incentivo à criação de códigos de ética. Na década  de 

80, observou-se o surgimento da primeira revista científica e a formação de redes 

acadêmicas para o estudo  da ética (principalmente nos Estados Unidos e na 
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Europa). No final do século passado observou-se a criação de ONGs com o 

propósito de debater aspectos éticos. Observa-se, desta forma, o incremento de 

interesse pelas questões éticas, ampliando o escopo de potenciais  interessados nos 

resultados  da presente pesquisa. 

  

O tema da pesquisa é relevante. O “espírito do capitalismo”, dizem Faria & 

Meneghetti (2001), é capaz de definir novas posturas reconhecidamente 

identificadas como éticas pela atual sociedade de tal forma que as organizações e 

seu ambiente competitivo podem influenciar os indivíduos a adotar atitudes tidas 

como não-éticas.  Neste sentido, uma vez que as clínicas oftalmológicas também 

são organizações imersas num ambiente competitivo, é natural que  atitudes tidas 

como não-éticas também sejam nelas observadas. O debate sobre ética no campo 

organizacional é assunto relevante e discutido na atualidade. Desta forma, a 

discussão de questões que influenciam diretamente a conceituação e a aceitação de 

postura ética nas organizações é forte componente, no dizer de Zajdsznajder (1999), 

da reflexão ética na pós-modernidade. Assim, o presente trabalho contribui para a 

discussão da ética organizacional. 

 
 A presente pesquisa também oferece uma contribuição científica. Além dos 

aspectos práticos arrolados no item sobre a aplicabilidade e utilidade da pesquisa, 

os resultados deste trabalho podem ser úteis por mais três aspectos significativos de 

cunho científico: a) podem ampliar a base empírica dos estudos relacionados com 

ética organizacional; b) podem chamar a atenção para novos aspectos da moral 

dentro das organizações, e c) podem mostrar a conveniência de se estudar mais 

profundamente a ética sob o ponto de vista dos responsáveis pelas organizações. 

 
Embora estes sejam os pontos mais importantes a destacar, cabe lembrar, 

como diz  Selltiz  et al. (1975: 552), que 

as relações entre a teoria e a pesquisa não se dão em apenas uma direção. 
A teoria estimula a pesquisa e aumenta o sentido de seus resultados; a 
pesquisa empírica, de outro lado, serve para verificar as teorias existentes e 
apresentar uma base para a criação de novas teorias. 

 
Esta pesquisa faz uso de um método quantitativo e utiliza o “incremento de 

funcionários ao longo de um dado período” como proxy de desempenho. Dada a 

importância destes itens, é feita, a seguir, uma discussão sintética dos mesmos. 



 

Cap. 5Discussão e conclusões  

85 

  

5.1.2Discussão da justificativa do método e da proxy  
 

 O conceito de método, em pesquisa social, não está claramente definido 

(Lakatos & Marconi, 1985:102), ainda que a palavra seja usualmente aplicada. Para 

Galliano (1979:6), o “método é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a 

serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para 

alcançar determinado fim”. Esta definição está próxima da apresentada por Lakatos 

& Marconi (1985:81), para quem “o método é o conjunto das atividades sistemáticas 

e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo  

conhecimentos válidos e verdadeiros , traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”.  Para estas autoras o 

método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais 

elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. Estas autoras (p.104), 

apontam 4 métodos de abordagem: o método indutivo, o método dedutivo, o método 

hipotético-dedutivo e o método dialético. Qualquer que seja o método, no dizer de 

Galliano (1979:35), o método é “composto de conjuntos de procedimentos, técnicas 

e regras, o método científico pode ser considerado como um instrumento 

insubstituível na elaboração de trabalhos e na verificação de afirmações”.  Importa, 

agora, definir o método da presente pesquisa.  

 

A hipótese da pesquisa é a de que administradores de clínicas oftalmológicas 

de maior desempenho subjugam os princípios éticos à competitividade, com vistas a 

assegurar a sobrevivência da empresa e, quando aferidos pelo instrumento para 

avaliar seu comportamento moral, proposto por Licht (1996) e fundamentado em 

Kohlberg, têm uma presença significativamente menor no estágio pós-convencional1, 

do que administradores de clínicas oftalmológicas de menor desempenho.  A 

formulação da hipótese e a forma como ela está demonstrada remetem a um 

método quantitativo de pesquisa.  Uma possível classificação da pesquisa é vista em 

Meireles (1999:71), conforme Ilust.5.1: é uma pesquisa que foi conduzida de forma 

sistemática, descritiva (porquanto descreve o nível de desenvolvimento moral dos 

                                                           
1 Estágio pós-convencional compreende os níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg 5 e 6: (5)  
nível dos direitos originários, do contrato social ou da utilidade, e (6), nível dos princípios éticos 
universais. 
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respondentes) e que faz uso do método estatístico adequado para investigar muitos 

exemplos (respondentes do questionário) e poucos fatores (nível moral). 

Ilust.5.1: A presente pesquisa é sistemática, descritiva e faz uso do método estatístico. É, 
portanto, quantitativa.(Fonte: Meireles, 1999) 

 

Uma variável importante para a presente pesquisa é o desempenho da 

empresa. Observa-se a existência de uma discussão do que possa constituir 

adequada medida de performance (desempenho) de uma empresa. Cyrino & Dornas 

(2001) apontam a discordância entre os autores de diferentes correntes quanto à 

métrica que pode ser utilizada para aferir o desempenho, Barney (1997) analisa as 

vantagens e desvantagens das quatro métricas de performance mais utilizadas nos 

estudos de estratégia: (1) a sobrevivência; (2) os indicadores contábeis de 

performance; (3) as medidas de geração de valor para os stakeholders; (4) as 

medidas de valor presente líquido. Esta pesquisa, dada a impossibilidade de utilizar 

medidas de performance contábeis (as mais comuns, tendo em vista, sobretudo, a 

sua principal vantagem que é a facilidade relativa de acesso e de compreensão), 

utiliza uma métrica de sobrevivência: o incremento de funcionários ao longo de um 

dado período. 

 

O incremento de funcionários ao longo de um dado período, é, desta forma, 

uma proxy de desempenho. A justificativa para a proxy adotada pode ser 

encontrada, também, em Menna (2001) que afirma que a performance pode ser 

amplamente visualizada na literatura por meio de duas perspectivas:  primeiramente, 

como um conceito subjetivo, relacionado à performance das organizações segundo 

as suas próprias expectativas (Pelham & Wilson, 1996) ou relativamente à 

competição (Verhage & Waarts, 1988; Golden, 1998).  O segundo método, diz 

Exploratória
para determinação

do problema e do método

Método caso
qualitativa; poucos exemplos

e grande número de fatores

Método estatístico
quantitativa: muitos exemplos

e poucos fatores

Experimental

Teste de hipóteses

envolvendo causa

e efeito

quantitativa, com situação

artificialmente criada

Tipos de pesquisas e suas características principais

TIPOS DE PESQUISAS

informal

Sistemática

Descritiva
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Menna, é o conceito objetivo, baseado em medidas absolutas de performance 

(Chakravarthy, 1986; Cronin & Page, 1988). Os estudos de Venkatraman & 

Ramanujam (1986), de Robinson & Pearce (1988) e de Perin & Sampaio (1999) 

relatam um forte relacionamento entre medidas objetivas e respostas subjetivas. Os 

trabalhos de Kohli et al. (1993) utilizaram tanto o método objetivo quanto o método 

subjetivo (nas dimensões de julgamento) e obtiveram respostas confiáveis em 

ambos. Para Pelham & Wilson (1996) e ainda Slater & Narver (1994), quando se 

aborda a performance segundo o enfoque financeiro (por exemplo, Lucratividade, 

Crescimento de Vendas, Retorno sobre Ativos e Performance Geral), encontra-se 

dificuldade em obter certas medidas, dada a indisponibilidade e falta de 

confiabilidade de tais informações.  É o caso da presente pesquisa. 

 

Perin & Sampanio (1999) afirmam que a avaliação da performance 

empresarial constitui um construto de natureza multidimensional formado por um 

conjunto de indicadores. A complexidade e multidimensionalidade da performance 

(Venkatraman & Ramanujam, 1986; Pelham & Wilson, 1996) trazem uma dificuldade 

inerentemente difícil na seleção de um esquema conceitual para definir performance 

e para identificação de medidas disponíveis e acuradas para operacionalizá-la (Dess 

& Robinson, 1984). Estes autores, na sua pesquisa, utilizaram onze indicadores para 

operacionalização do construto performance empresarial2.  

 

A avaliação da performance das organizações, dizem Trez & Luce (2001), é 

utilizada  também como um referencial para evidenciar os resultados das estratégias 

de marketing adotadas. Estudos têm demonstrado (Dess & Robinson, 1984; Perin & 

Sampaio, 1999) que não se verificam diferenças significativas entre a utilização de 

medidas objetivas ou subjetivas de performance. Por esse motivo, apesar de as 

medidas objetivas serem as preferenciais (Dess & Robinson, 1984), a utilização de 

medidas subjetivas de performance tem sido aceita.  As medidas subjetivas de 

performance ainda são as mais indicadas, em alguns casos, pois possibilitam a 

                                                           
2 Perin & Sampaio (2001)  utilizaram indicadores freqüentemente empregados em publicações 
relacionadas à área de varejo, já aplicados e validados em estudo anterior desenvolvido por Cunha 
(1998). Para avaliação destes indicadores foram utilizadas escalas também de 5 pontos, tipo Likert, 
onde o próprio executivo considerou subjetivamente o desempenho de sua empresa em relação aos 
seus principais concorrentes dentro de seu principal ramo de atuação numa graduação entre (1) 
Muito Pior que os Concorrentes a (5) Muito Melhor que os Concorrentes. 
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comparação de informações entre diferentes indústrias e segmentos (Slater & 

Narver, 1994). Desta forma, parece ser plenamente justificado o uso da proxy 

“variação da quantidade de empregados nos últimos cinco anos” como denotadora 

de desempenho da clínica oftalmológica dadas as peculiares características de tais 

organizações.  

 

 Outro aspecto metodológico relevante para a pesquisa é o método de coleta 

de dados. O sistema de coleta de dados fez uso de Instrumento para Avaliar 

Comportamentos Morais das Organizações elaborado por Licht  (1996) com base no 

modelo de desenvolvimento moral organizacional de Petrick & Wagley (1992), o 

qual, por sua vez, está baseado no modelo de desenvolvimento moral pessoal, de 

Kohlberg (1971). Segundo Licht (2000), os critérios que nortearam a construção do 

instrumento foram obtidos diretamente do modelo de desenvolvimento pessoal (P), 

de Kohlberg (1971) e do modelo de desenvolvimento moral organizacional (O), de 

Petrick & Wagley (1992), como segue: 

1o. nível (P): Punição e Obediência: O poder é respeitado porque não 
se quer ser punido. 

1o. nível (O): Darwinismo Social: O receio da extinção e a urgência de 
sobreviver financeiramente ditam a conduta moral da organização..  

2o. nível: (P): Objetivo Instrumental e Troca: As necessidades 
hedonísticas do indivíduo são sua preocupação primária e ditam se o 
comportamento é certo ou errado uma vez que consegue satisfazê-las. 

2o. nível (O): Maquiavelismo: Apenas os ganhos da organização 
guiam suas ações. Atingir sempre os objetivos justifica o emprego de 
qualquer meio eficaz. A cultura que se vai criando permite que os 
funcionários, para conseguir avançar suas carreiras, "pisem uns sobre os 
outros", o que acaba por dificultar ou mesmo impedir qualquer atividade que 
exija colaboração. 

3o. nível (P): Expectativas Interpessoais Mútuas: A aprovação dos 
outros é que determina o comportamento moral. O indivíduo considerado 
"bom" ou "ético" é aquele que satisfaz a família, os amigos e colegas, pois 
age corretamente de acordo com as expectativas dos outros. 

3o. nível (O): Conformidade: Uma tradição de procedimentos 
operacionais padronizados e a pressão dos pares para aderir às normas 
sociais dita o que é comportamento certo ou errado. A burocracia e o 
paternalismo são procedimentos comuns que irão manter e reproduzir um 
clima de resistência a mudanças e podem levar à mediocridade 
institucionalizada. 

4o. nível (P): Lei e Ordem: As preocupações básicas são a 
concordância com a autoridade, manter a ordem social, cumprir com suas 
obrigações e preservar o sistema social e a consciência. 

4o. nível (O): Lealdade para com a Autoridade: As diretrizes de uma 
autoridade legítima determinam os padrões morais da organização. O certo 
e o errado estão baseados nas decisões daqueles que possuem poder 
hierárquico. A cultura ética está baseada no respeito pelas expectativas da 
autoridade legítima, tanto dentro quanto fora da organização. A autoridade 
de pulso firme é glorificada e o clima de trabalho mostra que os funcionários 
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não pensam isoladamente mas checam suas posições com as das 
autoridades na organização e as ajustam de acordo. 

5o. nível (P): Contrato Social: As preocupações típicas básicas são 
tolerância para com divergências racionais e aceitação das regras ditadas 
pela maioria. 

5o. nível (O): Participação Democrática: Há na organização grande 
tolerância para a diversidade que se expressa no esforço de integração 
dialética. Neste nível o voto individual da maioria determina políticas e 
procedimentos. A organização entende que pesquisar as tendências da 
maioria é uma base importante para tomar decisões. Por outro lado, a 
maioria, neste nível, é apenas ocasionalmente dominadora e tirana em 
relação às minorias. 

6o. nível (P): Princípios Universais: O certo e bom é uma questão de 
consciência individual e de comprometimentos responsavelmente 
escolhidos. A moralidade está baseada em princípios pessoais 
internalizados de convicção.  

6o. nível (O): Integridade baseada em Princípios: A justiça e os 
direitos individuais são os ideais morais deste nível. O julgamento 
equilibrado entre interesses conflitivos forma o caráter da organização o 
que, por seu turno, determina os comportamentos corretos ou incorretos. 
Este último nível requer respeito pela justiça e pelos direitos de minorias 
produtivas e criativas, além de buscar relacionamentos na base do 
consenso e da construção comunitária ao invés de simplesmente basear-se 
na votação da maioria. A organização fomenta o consenso edificante ao 
invés de censurar a criatividade e, assim, ganha insights valiosos de 
indivíduos e de grupos inovadores que ousam ir para alem da visão 
predominante da maioria. A maioria é geralmente capaz de se sacrificar 
pelo interesse genuíno do desenvolvimento das minorias. 

 

Cada responsável por Clínica Oftalmológica pesquisada inicialmente recebeu 

um e-mail convidando-o a fazer acesso a uma Home-page, num procedimento 

semelhante ao usado por Darcy Hanashiro et al. (2001): 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva e quantitativa. Selecionou-se 
uma amostra de 450 profissionais de recursos humanos de empresas do sul 
e do sudeste do país, obtendo-se 50 respostas. Os dados foram coletados 
por meio de questionário elaborado a partir de uma ampla revisão da 
literatura. O questionário, enfocando os papéis desempenhados pelos 
profissionais de RH, foi colocado em uma home-page especialmente criada, 
acessada por meio do e-mail do respondente. Os dados foram tratados por 
análise descritiva e multivariada.   

 

 
Darcy Hanashiro et al. (2001) justificaram, desta forma, a sua opção: 

Optou-se por fazer uma pesquisa via Web, em função das vantagens 
trazidas pelo avanço da tecnologia de comunicação. O levantamento 
bibliográfico realizado sobre pesquisa utilizando e-mail mostra que 
esta tecnologia resulta em respostas rápidas a baixo custo (Schaefer, 
1998) e reduz a ocorrência de questionários incompletos (Simsek, 
1999). A pesquisa via e-mail, entretanto, encerra um conjunto de 
dificuldades que podem afetar a garantia de aleatoriedade da amostra 
e da taxa de resposta (Kaye, 1999). Alguns cuidados podem ser 
adotados para minimizar os aspectos negativos da pesquisa via e-
mail, entre eles,  a personalização e contatos mantidos com os 
possíveis respondentes por telefone e fax (Schaefer,1999; Simsek, 
1999). 
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5.1.3Discussão dos resultados 

 

A experiência da autora tem mostrado que o sucesso empresarial, 

especialmente num ambiente de alta competitividade, exige que questões éticas 

sejam solapadas em nome de um princípio maior representado, de forma geral, pela 

sobrevivência da empresa. Para Petrick, & Wagley (1992) no nível 1 de 

desenvolvimento moral, o receio da extinção da organização e a urgência de 

sobreviver financeiramente ditam a conduta moral da organização. Desta forma, em 

nome de um bem maior, a empresa, o principal responsável por ela não titubeia em 

minar seus princípios éticos que seriam mantidos e observados em outras ocasiões. 

Esta é, em síntese, a hipótese no campo da ética organizacional, que neste trabalho 

se aborda. 

 

A discussão do que se constitui a ética organizacional requer a definição do 

que se possa entender por “moral organizacional”, uma moral que se constrói de  um 

conjunto de práticas complexas e distintas que depende, dentre outros fatores, da 

maneira particular como cada ator organizacional se articula. Não há uma 

especificação precisa do que se possa entender por moral organizacional, uma vez 

que as condutas humanas não são criadas pelos atores sociais, mas recriadas por 

eles; as regras representam convenções sociais em que o seu conhecimento pelos 

atores inclui também o conhecimento dos contextos nos quais se aplicam, 

constituindo-se como guias de orientação para a conduta humana. Neste sentido, os 

chamados “códigos de ética”3 tentam dar formato a um conjunto impreciso de 

valores, mas tal moral organizacional parece concordar com a Moral evolucionista de 

Spencer, para o qual  a  vida humana, adaptando-se como qualquer vida, ao seu 

meio, persegue o seu bem. Neste caso, a moral organizacional é aquela que permite 

a maximização da sobrevivência da organização, lembrando aqui que a 

sobrevivência da organização não se reflete apenas nos seus bens materiais e 

financeiros, mas também na sobrevivência dos indivíduos que dos seus bens 

usufruem. Manter a sobrevivência de uma organização significa manter a integridade 

e estabilidade dos seus colaboradores e, conseqüentemente, dos seus 

dependentes. Desta forma, em nome de um bem maior, a empresa, o principal 

                                                           
3 Os códigos de ética teriam denominação mais apropriada se se denominassem  “códigos de 
valores”  ou semelhante. 
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responsável por ela não titubeia em subordinar a moral organizacional, (que permite 

a maximização da sobrevivência da organização) aos objetivos competitivos, 

subordinação essa que não se observaria em outras ocasiões.  

 

A presente pesquisa adota os fundamentos de Kohlberg não para 

diagnosticar em qual nível de moralidade se encontra o respondente, mas  para 

avaliar  o nível de moralidade da organização. Partiu-se do pressuposto que os 

responsáveis por clínicas oftalmológicas de maior desempenho estão mais 

presentes no estágio pré-convencional, isto é,  níveis de desenvolvimento moral de 

Kohlberg 1 e 2. Este resultado foi observado. Com efeito, no grupo A, de melhor 

desempenho, 19 das 21 clínicas oftalmológicas pesquisadas se encontram no 

estágio pré-convencional; já, no caso das clínicas oftalmológicas do grupo W, de 

menor desempenho, 7 das 20 clínicas  (35%) estão no estágio pós-convencional, 

isto é, de níveis morais 5 e 6. 

 

Um resultado surpreendente foi observado com os respondentes do grupo W, 

em relação ao do grupo A, mostrando-se mais afirmativos em relação a um certo 

conjunto de práticas não éticas. Com efeito, os respondentes do grupo W, dos quais 

35% estão no nível pós-convencional de Kohlberg, declararam-se menos éticos do 

que os respondentes do grupo A, dos quais mais de 95% não pertencem a tal nível.  

Os executivos do grupo W, num nível modal mais elevado, declararam que: 

 

acreditam que para sobreviver em nossa realidade, uma empresa 

tem que “deixar a ética de lado”, ao menos, ocasionalmente e que 

empregam seu poder econômico, suas influências,  para “manter as 

coisas como estão”, quando estão bem, mesmo que isto signifique 

não melhorar produtos ou serviços para o consumidor final. 

Acreditam também que qualquer funcionário que possui 

algum poder (p. ex., algumas secretárias, encarregados de arquivos 

ou de recursos como fax, micro, etc.) se transforma em um agente 

manipulador, em geral para obter vantagens pessoais; e que 

propositadamente, se valem de uma ação litigiosa para poder 

ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja 

favorável. Declaram também que pessoas são promovidas por 
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fazerem parte do grupo que detém o poder, e não por méritos 

profissionais. 

 

Este resultado pode sugerir que os respondentes do grupo A, não só estão 

associados a níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg menores como, 

provavelmente, não responderam  corretamente ao questionário. 

 

Interpretando, à luz de Kohlberg, os resultados obtidos com respondentes do 

grupo A que apresentam níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg 1 e 2 (19 de 

21 casos), é provável que se possa afirmar que estão no estágio de moralidade pré-

convencional.  Este estágio compreende os níveis morais 1 e 2.  

 

O nível 1 está orientado para a obediência e a punição, expressando uma 

moralidade heterônoma: obediência às regras e à autoridade, já que o correto é 

evitar infringir as regras, obedecer por obedecer e evitar causar danos físicos a 

pessoas e propriedades; evitar o castigo e o exercício do poder superior que as 

autoridades têm sobre o indivíduo; desconsidera o interesse dos outros ou não 

reconhece ponto de vista difere do seu; percebe os aspectos físicos da ação e não 

sua dimensão psicológica, é um ponto de vista egocêntrico. Neste nível moral as 

pessoas são mais egoístas, fazendo lembrar crianças que não são capazes de  

perceber que os outros também têm vontades, prazeres e tristezas próprios. Neste 

estágio moral o "certo" consiste simplesmente naquilo que dá prazer e evita 

punições.  

  

O nível moral 2 é um nível de troca de favores; o indivíduo segue as regras 

quando for de seu interesse imediato. O correto é agir para satisfazer os interesses e 

necessidades próprias e deixar que os outros façam o mesmo. O correto é também 

o que é eqüitativo, ou seja, uma troca igual, uma transação, um acordo; os 

julgamentos devem servir a necessidades e interesses próprios; atender a uma 

necessidade pessoal em um mundo em que os outros também têm seus interesses 

e necessidades próprias; o indivíduo busca a satisfação e prazer pessoal; 

individualista e concreta. Neste nível do desenvolvimento moral, as pessoas 

conseguem imaginar que um outro também tenha vontades próprias e utiliza-se 

deste conhecimento para fazer acordos para satisfazer os seus próprios desejos. É a 
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etapa do "troca-troca", ou "toma pra cá, dá pra lá". "Eu faço alguma coisa para você, 

se você fizer outra para mim". 

  

Os respondentes do grupo W apresentam níveis de desenvolvimento moral 

de Kohlberg 5 e 6 correspondentes ao estágio de moralidade pós convencional,  em 

7 de 20 casos. O nível moral 5, expressa uma orientação para o contrato social, dos 

direitos originários: neste nível o indivíduo busca sustentar o direito, valores da 

comunidade e contratos sociais básicos de uma sociedade, mesmo quando em 

conflito com regras e leis concretas do grupo; reconhece que os valores variam de 

cultura para cultura, mas que existem valores e direitos não relativos como o direito 

à vida e à liberdade que devem ser defendidos independentemente da opinião da 

maioria; acredita que há a obrigação de cumprir a lei em função de um contrato 

social que protege seus direitos e os dos outros: as leis e deveres são baseados em 

cálculo do maior bem para o maior número de pessoas (critério da utilidade); tem  

uma especial preocupação por proteger os direitos da minoria e das pessoas em 

situação de desvantagem e pelo bem social; considera os pontos de vista moral e 

legal, reconhece que eles às vezes chocam-se e considera difícil integrá-los. Nas 

últimas etapas de desenvolvimento moral, os homens se caracterizam pela adoção 

de princípios, em vez de leis.  Nesta fase, as leis só se justificam na medida em que 

ajudam a cumprir estes princípios e devem ser mudadas quando deixam de cumprir 

esta função. 

 

 No nível de desenvolvimento moral 6, o indivíduo está orientado para os 

princípios éticos universais: decide de acordo com princípios, segue o princípio ético 

universal de justiça (que engloba os seguintes conceitos: dignidade inviolável da 

humanidade; liberdade; solidariedade e igualdade); as leis são válidas se seguirem 

esses princípios; se violarem esses princípios, não se deve obedecer-lhes, pois o 

princípio é superior à lei; os princípios têm validade independentemente da 

autoridade de grupos ou pessoas que os sustentem e independentemente da 

identificação do sujeito com essas pessoas e grupos; como ser racional, percebe a 

validade dos princípios e compromete-se com eles; possui o ponto de vista do 

indivíduo racional que reconhece a natureza da moralidade e do respeito aos outros 

como fim e não como meio de chegar a alguma coisa.  
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De acordo com as premissas que originaram a constituição do Instrumento de 

Pesquisa (Licht 2000) e também com base em Petrick & Furr apud Licht (1998), os 

respondentes do grupo A, predominantemente nos níveis 1 e 2,  respeitam o  poder 

porque não querem ser punidos; as necessidades hedonísticas dos indivíduos são a 

preocupação primária e o comportamento é certo ou errado na medida em que 

consegue satisfazê-las; o receio da extinção e a urgência de sobreviver 

financeiramente ditam a conduta moral da organização; apenas os ganhos da 

organização guiam suas ações. Atingir sempre os objetivos justifica o emprego de 

qualquer meio eficaz. A cultura que se vai criando permite que os funcionários, para 

conseguirem avançar em suas carreiras, "pisem uns sobre os outros", o que acaba 

por dificultar ou mesmo impedir qualquer atividade que exija colaboração. 

 

Os respondentes do grupo W apresentam os níveis de desenvolvimento moral 

5 e 6: suas preocupações típicas básicas são tolerância para com divergências 

racionais e aceitação das regras ditadas pela maioria; o certo e bom é uma questão 

de consciência individual e de comprometimentos responsavelmente escolhidos. A 

moralidade está baseada em princípios pessoais internalizados de convicção; há, na 

organização, grande tolerância para a diversidade que se expressa no esforço de 

integração dialética. Nestes níveis, o voto individual da maioria determina políticas e 

procedimentos. A organização entende que pesquisar as tendências da maioria é 

uma base importante para tomar decisões. Por outro lado, a maioria, nestes níveis, é 

apenas ocasionalmente dominadora e tirana em relação às minorias; a justiça e os 

direitos individuais são os ideais morais destes níveis. O julgamento equilibrado 

entre interesses conflitivos forma o caráter da organização, o que, por seu turno, 

determina os comportamentos corretos ou incorretos. O último nível requer respeito 

pela justiça e pelos direitos de minorias produtivas e criativas, além de buscar 

relacionamentos na base do consenso e da construção comunitária ao invés de 

simplesmente basear-se na votação da maioria. A organização fomenta o consenso 

edificante em vez de censurar a criatividade e, assim, ganha insights valiosos de 

indivíduos e de grupos inovadores que ousam ir para além da visão predominante 

da maioria. A maioria é geralmente capaz de se sacrificar pelo interesse genuíno do 

desenvolvimento das minorias. 
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Os resultados da pesquisa parecem indicar que administradores de clínicas 

oftalmológicas de maior desempenho (grupo A) subjugam os princípios éticos à 

competitividade, com vistas a assegurar a sobrevivência da empresa e, quando 

aferidos pelo instrumento para avaliar seu comportamento moral, proposto por 

Kohlberg, têm uma presença significativamente menor no estágio pós-convencional, 

do que administradores de clínicas oftalmológicas de menor desempenho (grupo W). 

Com efeito, pode-se afirmar, de acordo com os testes não paramétricos (da soma de  

séries e da mediana), que, ao nível de significância de 0,5, os níveis de 

desenvolvimento moral de Kohlberg dos respondentes do grupo W são maiores e 

diferem significativamente dos níveis de desenvolvimento moral respondentes do 

grupo A. 

 

Os testes de associação, pelo Q de Yule, mostram que há associação positiva 

muito forte: a)  entre pertencer ao grupo W e possuir nível moral modal de Kohlberg 

alto (níveis 4, 5 ou 6); e b)  pertencer ao grupo W e possuir estágio pós-

convencional, isto é, os níveis de desenvolvimento moral 5 e 6 de Kohlberg. 

 

A análise dos resultados parece indicar a presença da recursividade de 

Giddens (1984:377): as condutas humanas não são criadas pelos atores sociais, 

mas recriadas por eles, por suas próprias formas e meios utilizados para se 

expressarem como atores; as regras representam convenções sociais em que o seu 

conhecimento, pelos atores, inclui também o conhecimento dos contextos nos quais 

se aplicam, constituindo-se como guias de orientação para a conduta humana.  Isso 

é patente quando se verifica que os respondentes afirmam que cumprem todas as 

suas obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais; agem corretamente porque 

não querem ter que pagar multas ou então para evitar “dores de cabeça” com a 

justiça; e estão mais preocupadas em agir eticamente em relação a seus clientes, 

bancos ou órgãos do governo, do que com relação a seus fornecedores, credores, 

ou concorrente. 

 

Observou-se uma operacionalização do poder pelos agentes, por meio 

daquilo que Giddens (1984, 1987) denomina de recursos de autoridade, inerentes ao 

domínio sobre atividades dos seres humanos e por meio de recursos alocativos, 

(formas de dominação que têm a ver com o controle sobre propriedade material de 
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bens, objetos e fenômenos materiais). Isso está patente quando concordam, ainda 

que parcialmente, que qualquer funcionário que possui algum poder (p. ex., algumas 

secretárias, encarregados de arquivos ou de recursos como fax, micro, etc.) se 

transforma em um agente manipulador, em geral para obter vantagens pessoais; e 

quando reconhecem que empregam seu poder econômico, suas influências, para 

“manter as coisas como estão”, quando estão bem, mesmo que isto signifique não 

melhorar produtos ou serviços para o consumidor final.  

 

Quando os respondentes concordam, ainda que em parte, que os 

funcionários (inclusive executivos) não confiam nos tratados verbais e no que foi 

combinado informalmente; que propositadamente, valem-se de uma ação litigiosa 

para poder ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja 

favorável; e que as pessoas são promovidas por fazerem parte do grupo que detém 

o poder, e não por méritos profissionais, remetem-nos a um conjunto de práticas 

que, conforme Junquilho (2001), “re/produz” propriedades estruturais da sociedade, 

deixando claro que a ação não se dá ao acaso mas que reflete características de um 

determinado contexto histórico-social. Mais do que certas ou erradas, eficazes ou 

ineficazes, as práticas sociais demonstram como os atores administrativos utilizam-

se de seus “saberes” sociais comuns, construídos e legitimados socialmente, para 

tornar possível a continuidade da rotina da gestão organizacional cotidiana. 

 
 

5.2CONCLUSÕES 
 

 
Os resultados obtidos estão conforme Faria & Francis Meneghetti (2001), 

especialmente no tocante ao “paradoxo da subordinação ética e competitividade”. 

Vão também ao encontro de Sá (1996), para o qual a garantia da sobrevivência da 

empresa tende a diminuir a percepção dos grupos no poder no que se refere aos 

problemas que ocorrem na comunidade e, até mesmo, na sociedade e que ocorre 

uma redução dos valores éticos subordinados à competição, redução esta que 

provoca sentimentos crescentes de disputas econômicas na esfera social.  

 

Uma vez que são de pequeno porte as clínicas oftalmológicas pesquisadas, 

pode-se concluir que se observa uma associação entre o comportamento do 
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principal responsável e a adoção de estratégias, associação essa já explorada por 

Bamberger (1986), Pelisson et al. (2001) e Hambrick & Mason,1984), que apontam 

que as características de empreendedores têm sido uma possível fonte de 

explicação para escolhas estratégicas e sucesso na direção de negócios.  

 

Cabe destacar, de acordo com Pelisson et al. (2001), que a construção 

cognitiva de uma realidade pode levar a percepções diferenciadas de ambientes 

competitivos; Hambrick & Mason (1984)  afirmam que “valores são um dos filtros que 

nos fazem ter vieses cognitivos em nossas construções da realidade”. Isto pode 

explicar o fato de os respondentes do grupo A, que apresentaram estágios morais  

de Kohlberg menores, apresentarem-se como mais éticos em determinadas 

condições. 

 

Em síntese: a subordinação da ética ao lucro, observada na presente 

pesquisa mostra a preocupação das lideranças com a sobrevivência da organização 

e, conseqüentemente, a preservação das condições de sobrevivência do corpo de 

profissionais e seus dependentes. As lideranças estão, desta forma, nos níveis de 

desenvolvimento moral 1 e 2, aos quais Petrick, & Wagley (1992) atribuem uma 

cultura que é guiada pelo receio da extinção e a urgência de sobrevivência 

financeira e na qual os ganhos da organização guiam as ações: aceita-se a 

desonestidade como operação rotineira para a organização poder avançar.    

  

Este é o dilema ao qual Baumhart (1971:103) dá o nome de insolvente-ou-

imoral e os resultados da presente pesquisa parecem mostrar que a expressão 

“talvez seja ético, por vezes, não ter ética” (idem, p.104) seja mais predominante do 

que se possa, à primeira vista, julgar. Desta forma, pode-se afirmar que é possível 

que a presença da ética organizacional seja inversamente proporcional à 

competitividade. Talvez se possa inferir, quanto às perspectivas da  ética 

organizacional, que uma maior competitividade que o cenário econômico parece 

oferecer, engendrará uma lucratividade cada vez menor, e, com isso, ensejará um 

menor espaço para a ética organizacional. 
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Abstract 
 

Research on the field of organizational ethics which, using the constructs 

performance and Kohlbergian moral level, investigate as far as the ophthalmologic 

clinics, insert in the competitive atmosphere, in the condition of organizations in 

search of survival, subordinate ethics to competitiveness in the managerial praxis, 

that is, on the administrative sphere.   Lawrence Kohlberg is taken as the theoretical 

reference, broaching the theme of ethic subordination to competitiveness. 

 

It applied Instrument to Evaluate  Moral Organisational Behaviour elaborated 

by Licht (1996), based in the model of personal moral development of Kohlberg 

(1971).  The quantitative method is used, adopting tools and analytical instruments, 

such as “Q” of Yule and non-parametric tests (test of the sum of series and of 

median), in the data treatment of 41 ophthalmologic clinics located in the geographic 

region around São Paulo, with more than seven years of activity, divided into two 

groups (A and W) according to its performance, following Nihans method. 

 

The analysis of results showed, in the significance level of 0,5, that 

Kohlbergian moral levels of interviewees of group W (of lesser performance), are 

bigger and differ meaningfully from Kohlbergian moral levels of interviewees of group 

A, of greater performance.  It can be observed, according to Q of Yule, a very strong 

and positive association between belonging to group W and possessing post-

conventional levels, that is, the more elevated moral stages of Kohlberg. 

 

The obtained results are in accordance with Faria & Meneghetti (2001), 

especially concerning to “the paradox of ethic subordination and competitiveness”, 

and with Sá (1996), for whom a reduction of ethic values subordinated to 

competitiveness occurs, which provokes increasing feelings of economic disputations 

in the social domain.  The subordination of ethics to profit, noted in the present 

research, shows the concern of leaderships with the organization survival and, 

consequently, the preservation of survival conditions of professional staff and their 

dependents.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 
Termo de consentimento  

 

 
 

      Termo de Consentimento 
 
 
 
 

Eu ______________________________________________, declaro estar 

suficientemente informado a respeito da pesquisa que será realizada, por 

meio de um questionário, nesta clínica sobre MORAL E COMPORTAMENTO 

NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, da qual me faço participante. 

Declaro ainda, que autorizo a utilização dos dados para a investigação em 

tese de doutorado, assim como me coloco na liberdade de retirar esse 

consentimento em qualquer situação de desconforto. 

Estou ciente de que o pesquisador compromete-se a tratar o material 

(questionários desenvolvido) sigilosamente no seu conjunto, ou seja: nenhum 

material será nominado, a fim de manter sigilo sobre os dados fornecidos. 

 
 
 
 

______________________                                  _____________________ 
 Assinatura do                                                          Assinatura do 
           Respondente                                                           Pesquisador 
 

 
 

 
Nome da Clínica:_______________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________ 
Identidade_____________________        CPF:_______________________ 
Telefone: _____________________ 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
 

Memória  1 
CO’s Classe A  

Legenda: 
Código: código do cliente; Func5: quantidade de funcionários há cinco anos; FunH:quantidade de 
funcionários hoje; var%: variação porcentual no número de funcionários; N: variação normalizada, 
correspondendo 1,00 à maior variação e 0,00 à menor; N*N: quadrado da variação normalizada; 
Classe: classe segundo Nihans; Número: número do sujeito. NR: sujeito que Não Respondeu e foi 
substituído por outro.  
 

CO's Classe A 

Código Func5 FunH var% N N*N Classe número 

211 3 17 466,67 1,00 1,00 A 1 

527 2 8 300,00 0,69 0,48 A 2 

224 3 10 233,33 0,57 0,32 A 3 

271 15 50 233,33 0,57 0,32 A 4 

272 4 12 200,00 0,50 0,25 A 5 

414 3 8 166,67 0,44 0,19 A 6 

521 6 15 150,00 0,41 0,17 A 7 

518 8 20 150,00 0,41 0,17 A 8 

113 2 5 150,00 0,41 0,17 A 9 

302 10 23 130,00 0,37 0,14 A 10 

434 1 2 100,00 0,32 0,10 A 11 

436 2 4 100,00 0,32 0,10 A NR 

287 30 60 100,00 0,32 0,10 A NR 

339 2 4 100,00 0,32 0,10 A 14 

67 6 12 100,00 0,32 0,10 A NR 

399 2 4 100,00 0,32 0,10 A 16 

335 1 2 100,00 0,32 0,10 A 17 

216 1 2 100,00 0,32 0,10 A 18 

293 1 2 100,00 0,32 0,10 A 19 

222 1 2 100,00 0,32 0,10 A 20 

467 1 2 100,00 0,32 0,10 A 21 

123 60 110 83,33 0,29 0,08 A 22 

443 4 7 75,00 0,27 0,07  12 

94 3 5 66,67 0,25 0,06  NR 

114 3 5 66,67 0,25 0,06  13 
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69 3 5 66,67 0,25 0,06  15 

124 3 5 66,67 0,25 0,06   

404 3 5 66,67 0,25 0,06   

230 3 5 66,67 0,25 0,06   

125 25 40 60,00 0,24 0,06   

128 2 3 50,00 0,22 0,05   

105 10 15 50,00 0,22 0,05   

144 2 3 50,00 0,22 0,05   

106 4 6 50,00 0,22 0,05   

132 2 3 50,00 0,22 0,05   

250 4 6 50,00 0,22 0,05   

63 50 72 44,00 0,21 0,05   

328 5 7 40,00 0,20 0,04   

136 5 7 40,00 0,20 0,04   

286 6 8 33,33 0,19 0,04   

439 3 4 33,33 0,19 0,04   

241 3 4 33,33 0,19 0,04   

99 12 15 25,00 0,18 0,03   

119 4 5 25,00 0,18 0,03   

325 40 50 25,00 0,18 0,03   

234 12 15 25,00 0,18 0,03   

85 4 5 25,00 0,18 0,03   

371 10 12 20,00 0,17 0,03   

289 26 30 15,38 0,16 0,03   

266 10 11 10,00 0,15 0,02   

400 4 4 0,00 0,13 0,02   

56 10 10 0,00 0,13 0,02   

96 30 30 0,00 0,13 0,02   

298 5 5 0,00 0,13 0,02   

452 2 2 0,00 0,13 0,02   

295 4 4 0,00 0,13 0,02   

311 10 10 0,00 0,13 0,02   

331 2 2 0,00 0,13 0,02   

450 1 1 0,00 0,13 0,02   

282 4 4 0,00 0,13 0,02   

454 4 4 0,00 0,13 0,02   

520 3 3 0,00 0,13 0,02   

188 3 3 0,00 0,13 0,02   
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326 2 2 0,00 0,13 0,02   

461 2 2 0,00 0,13 0,02   

464 2 2 0,00 0,13 0,02   

470 6 6 0,00 0,13 0,02   

121 4 4 0,00 0,13 0,02   

469 5 5 0,00 0,13 0,02   

193 4 4 0,00 0,13 0,02   

320 3 3 0,00 0,13 0,02   

285 4 4 0,00 0,13 0,02   

197 5 5 0,00 0,13 0,02   

448 2 2 0,00 0,13 0,02   

283 2 2 0,00 0,13 0,02   

228 20 20 0,00 0,13 0,02   

410 4 4 0,00 0,13 0,02   

397 3 3 0,00 0,13 0,02   

203 3 3 0,00 0,13 0,02   

471 1 1 0,00 0,13 0,02   

304 15 15 0,00 0,13 0,02   

336 4 4 0,00 0,13 0,02   

420 5 5 0,00 0,13 0,02   

327 1 1 0,00 0,13 0,02   

133 3 3 0,00 0,13 0,02   

214 2 2 0,00 0,13 0,02   

251 11 11 0,00 0,13 0,02   

274 2 2 0,00 0,13 0,02   

405 5 5 0,00 0,13 0,02   

476 2 2 0,00 0,13 0,02   

227 2 2 0,00 0,13 0,02   

225 5 5 0,00 0,13 0,02   

267 1 1 0,00 0,13 0,02   

235 2 2 0,00 0,13 0,02   

81 3 3 0,00 0,13 0,02   

82 3 3 0,00 0,13 0,02   

477 2 2 0,00 0,13 0,02   

275 5 5 0,00 0,13 0,02   

280 2 2 0,00 0,13 0,02   

462 10 9 -10,00 0,11 0,01   

290 8 7 -12,50 0,11 0,01   
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264 6 5 -16,67 0,10 0,01   

427 5 4 -20,00 0,09 0,01   

269 50 40 -20,00 0,09 0,01   

522 5 4 -20,00 0,09 0,01   

441 4 3 -25,00 0,08 0,01   

261 7 5 -28,57 0,08 0,01   

215 10 7 -30,00 0,07 0,01   

97 12 8 -33,33 0,07 0,00   

418 3 2 -33,33 0,07 0,00   

348 3 2 -33,33 0,07 0,00   

402 5 3 -40,00 0,06 0,00   

122 5 3 -40,00 0,06 0,00   

213 78 45 -42,31 0,05 0,00   

565 7 4 -42,86 0,05 0,00   

455 2 1 -50,00 0,04 0,00   

299 4 2 -50,00 0,04 0,00   

519 4 2 -50,00 0,04 0,00   

364 10 3 -70,00 0,00 0,00   

somatórias =   22,84 6,63   

Nota de corte para a classe 
A = 

  0,29   

 

X 

 

Memória  2 
CO’s Classe W 

Obs.: A lista abaixo constitui a classe W, segundo Nihans. Na medida em que foram obtidos 69 
sujeitos, optou-se por calcular a classe W desta classe (ver Memória 3) 
Legenda: 
Código: código do cliente; Func5: quantidade de funcionários há cinco anos; FunH:quantidade de 
funcionários hoje; var%: variação porcentual no número de funcionários; N: variação normalizada, 
correspondendo 1,00 à maior variação e 0,00 à menor; (1-N): complemento para 1 da normalização; 
(1-N)*(1-N): quadrado da coluna (1-N); Classe: classe segundo Nihans; Número: número do sujeito.  
 

CO's Classe W 

Código Func5 FunH var% N (1-N) (1-N)*(1-
N) 

Classe número 

443 4 7 75,00 0,27 0,73 0,53   

94 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   

114 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   

69 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   

124 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   

404 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   
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230 3 5 66,67 0,25 0,75 0,56   

125 25 40 60,00 0,24 0,76 0,57   

128 2 3 50,00 0,22 0,78 0,60   

105 10 15 50,00 0,22 0,78 0,60   

144 2 3 50,00 0,22 0,78 0,60   

106 4 6 50,00 0,22 0,78 0,60   

132 2 3 50,00 0,22 0,78 0,60   

250 4 6 50,00 0,22 0,78 0,60   

63 50 72 44,00 0,21 0,79 0,62   

328 5 7 40,00 0,20 0,80 0,63   

136 5 7 40,00 0,20 0,80 0,63   

286 6 8 33,33 0,19 0,81 0,65   

439 3 4 33,33 0,19 0,81 0,65   

241 3 4 33,33 0,19 0,81 0,65   

99 12 15 25,00 0,18 0,82 0,68   

119 4 5 25,00 0,18 0,82 0,68   

325 40 50 25,00 0,18 0,82 0,68   

234 12 15 25,00 0,18 0,82 0,68   

85 4 5 25,00 0,18 0,82 0,68   

371 10 12 20,00 0,17 0,83 0,69   

289 26 30 15,38 0,16 0,84 0,71   

266 10 11 10,00 0,15 0,85 0,72   

400 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 1 

56 10 10 0,00 0,13 0,87 0,76 W 2 

96 30 30 0,00 0,13 0,87 0,76 W 3 

298 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 4 

452 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 5 

295 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 6 

311 10 10 0,00 0,13 0,87 0,76 W 7 

331 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 8 

450 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76 W 9 

282 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 10 

454 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 11 

520 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 12 

188 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 13 

326 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 14 

461 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 15 

464 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 16 
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470 6 6 0,00 0,13 0,87 0,76 W 17 

121 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 18 

469 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 19 

193 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 20 

320 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 21 

285 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 22 

197 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 23 

448 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 24 

283 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 25 

228 20 20 0,00 0,13 0,87 0,76 W 26 

410 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 27 

397 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 28 

203 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 29 

471 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76 W 30 

304 15 15 0,00 0,13 0,87 0,76 W 31 

336 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76 W 32 

420 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 33 

327 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76 W 34 

133 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 35 

214 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 36 

251 11 11 0,00 0,13 0,87 0,76 W 37 

274 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 38 

405 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 39 

476 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 40 

227 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 41 

225 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 42 

267 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76 W 43 

235 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 44 

81 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 45 

82 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76 W 46 

477 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 47 

275 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76 W 48 

280 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76 W 49 

462 10 9 -10,00 0,11 0,89 0,79 W 50 

290 8 7 -12,50 0,11 0,89 0,80 W 51 

264 6 5 -16,67 0,10 0,90 0,81 W 52 

427 5 4 -20,00 0,09 0,91 0,82 W 53 

269 50 40 -20,00 0,09 0,91 0,82 W 54 
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522 5 4 -20,00 0,09 0,91 0,82 W 55 

441 4 3 -25,00 0,08 0,92 0,84 W 56 

261 7 5 -28,57 0,08 0,92 0,85 W 57 

215 10 7 -30,00 0,07 0,93 0,86 W 58 

97 12 8 -33,33 0,07 0,93 0,87 W 59 

418 3 2 -33,33 0,07 0,93 0,87 W 60 

348 3 2 -33,33 0,07 0,93 0,87 W 61 

402 5 3 -40,00 0,06 0,94 0,89 W 62 

122 5 3 -40,00 0,06 0,94 0,89 W 63 

213 78 45 -42,31 0,05 0,95 0,90 W 64 

565 7 4 -42,86 0,05 0,95 0,90 W 65 

455 2 1 -50,00 0,04 0,96 0,93 W 66 

299 4 2 -50,00 0,04 0,96 0,93 W 67 

519 4 2 -50,00 0,04 0,96 0,93 W 68 

364 10 3 -70,00 0,00 1,00 1,00 W 69 

somatórias =   13,70 83,30 71,84   

Nota de corte para a classe 
W = 

   0,86   

 

X 

 

Memória  3 
CO’s Classe WW 

Obs.: A lista abaixo constitui a classe WW, segundo Nihans. Esta lista constitui a classe W da lista 
contida na memória 2. Embora se constituindo como classe WW, são considerados para todos os 
efeitos, a classe W, nesta pesquisa. 
Legenda: 
Código: código do cliente; Func5: quantidade de funcionários há cinco anos; FunH:quantidade de 
funcionários hoje; var%: variação porcentual no número de funcionários; N: variação normalizada, 
correspondendo 1,00 à maior variação e 0,00 à menor; (1-N): complemento para 1 da normalização; 
(1-N)*(1-N): quadrado da coluna (1-N); Classe: classe segundo Nihans; Número: número do sujeito. 
NR: sujeito que Não Respondeu e foi substituído por outro.  
 

CO's Classe WW        

Código Func5 FunH var% N (1-N) (1-N)*(1-
N) 

Classe número 

400 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

56 10 10 0,00 0,13 0,87 0,76   

96 30 30 0,00 0,13 0,87 0,76   

298 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

452 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

295 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

311 10 10 0,00 0,13 0,87 0,76   

331 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   
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450 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76   

282 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

454 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

520 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

188 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

326 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

461 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

464 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

470 6 6 0,00 0,13 0,87 0,76   

121 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

469 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

193 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

320 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

285 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

197 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

448 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

283 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

228 20 20 0,00 0,13 0,87 0,76   

410 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

397 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

203 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

471 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76   

304 15 15 0,00 0,13 0,87 0,76   

336 4 4 0,00 0,13 0,87 0,76   

420 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

327 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76   

133 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

214 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

251 11 11 0,00 0,13 0,87 0,76   

274 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

405 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

476 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

227 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

225 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76   

267 1 1 0,00 0,13 0,87 0,76   

235 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76   

81 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   

82 3 3 0,00 0,13 0,87 0,76   



 

Memórias de Cálculo 

116 

477 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76  11 

275 5 5 0,00 0,13 0,87 0,76  NR 

280 2 2 0,00 0,13 0,87 0,76  10 

462 10 9 -10,00 0,11 0,89 0,79 WW 1 

290 8 7 -12,50 0,11 0,89 0,80 WW 2 

264 6 5 -16,67 0,10 0,90 0,81 WW 3 

427 5 4 -20,00 0,09 0,91 0,82 WW 4 

269 50 40 -20,00 0,09 0,91 0,82 WW 5 

522 5 4 -20,00 0,09 0,91 0,82 WW 6 

441 4 3 -25,00 0,08 0,92 0,84 WW 7 

261 7 5 -28,57 0,08 0,92 0,85 WW 8 

215 10 7 -30,00 0,07 0,93 0,86 WW 9 

97 12 8 -33,33 0,07 0,93 0,87 WW NR 

418 3 2 -33,33 0,07 0,93 0,87 WW NR 

348 3 2 -33,33 0,07 0,93 0,87 WW 12 

402 5 3 -40,00 0,06 0,94 0,89 WW 13 

122 5 3 -40,00 0,06 0,94 0,89 WW 14 

213 78 45 -42,31 0,05 0,95 0,90 WW 15 

565 7 4 -42,86 0,05 0,95 0,90 WW 16 

455 2 1 -50,00 0,04 0,96 0,93 WW 17 

299 4 2 -50,00 0,04 0,96 0,93 WW 18 

519 4 2 -50,00 0,04 0,96 0,93 WW 19 

364 10 3 -70,00 0,00 1,00 1,00 WW 20 

somatórias =   7,76 61,24 54,43   

Nota de corte para a classe 
WW= 

   0,89   

 

X 

 

Memória  4 
Base  de Dados (grupo A) 

 

 

 

Respondente NM R1 R2 R4 R5 R6 R9 R10 R11 R16 R18 R21 R22 R24 R25 R26 R27 R32 R34 R35 R37 R38 

Código   113 335 216 211 527 224 271 272 414 518 521 302 443 222 114 293 339 399 434 69 467 

Grupo   A A A A A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  

Questóes 1-12 1 6 4 9 6 6 8 8 4 6 5 7 6 5 4 8 9 5 3 6 7 4 

Questóes 13-24 2 6 7 9 6 6 9 7 8 6 9 6 6 6 3 9 9 8 7 7 5 5 

Questóes 25-36 3 2 1 5 2 2 4 5 2 7 4 3 5 3 5 3 4 3 1 2 3 5 

Questóes 37-48 4 3 6 6 3 3 6 5 4 4 4 4 6 6 7 6 6 5 4 4 6 5 

Questóes 49-60 5 6 3 5 5 5 7 7 5 8 7 4 4 4 5 7 7 5 5 5 7 5 

Questóes 61-72 6 6 3 5 5 5 7 6 7 4 6 5 6 6 5 9 9 7 5 4 7 2 
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Respondente NM R1 R2 R4 R5 R6 R9 R10 R11 R16 R18 R21 R22 R24 R25 R26 R27 R32 R34 R35 R37 R38 

Código   113 335 216 211 527 224 271 272 414 518 521 302 443 222 114 293 339 399 434 69 467 

Nível Modal   1 2 1 1 1 2 1 2 5 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 2 

Variacao Func.   150 100 100 467 300 233 233 200 167 150 150 130 75 100 67 100 100 100 100 67 100 

Func. há 5 anos   2 1 1 3 2 3 15 4 3 8 6 10 4 1 3 1 2 2 1 3 1 

Func. Hoje   5 2 2 17 8 10 50 12 8 20 15 23 7 2 5 2 4 4 2 5 2 

Q1   1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

Q2   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q3   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Q4   0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Q5   0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q6   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

Q7   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Q8   0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Q9   1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

Q10   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

Q11   1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

Q12   1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Q13   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Q14   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q15   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Q16   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q17   0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

Q18   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

Q19   1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

Q20   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Q21   0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

Q22   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Q23   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q24   1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

Q25   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Q26   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q27   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q28   0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Q29   0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Q30   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Q31   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q32   1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q33   0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

Q34   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q35   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q36   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

Q37   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Q38   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Q39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q40   1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Q41   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

Q42   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Q43   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Q44   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Q45   0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
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Respondente NM R1 R2 R4 R5 R6 R9 R10 R11 R16 R18 R21 R22 R24 R25 R26 R27 R32 R34 R35 R37 R38 

Código   113 335 216 211 527 224 271 272 414 518 521 302 443 222 114 293 339 399 434 69 467 

Q46   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q47   0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Q48   0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

Q49   0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q51   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q52   1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Q53   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Q54   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Q55   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Q56   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q57   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q58   1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Q59   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Q60   1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Q61   0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

Q62   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q63   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Q64   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Q65   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q66   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Q67   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

Q68   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

Q69   0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

Q70   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Q71   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q72   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

 
 
 

Base  de Dados (grupo W) 
Obs.: O grupo de menor desempenho, designado por Grupo W, corresponde ao grupo WW, isto é: à 
classe W, segundo Nihans, do grupo W. 
 

Respondente NM R3 R19 R20 R23 R28 R29 R31 R33 R36 R39 R40 R41 R7 R8 R12 R13 R14 R15 R17 R30 

Código   299 462 290 264 269 427 522 441 261 215 280 348 477 122 402 213 565 455 519 364 

Grupo   W W W W W W W W W W W W W  W  W  W  W  W  W  W  

Questóes 1-12 1 6 4 7 6 4 7 4 5 6 4 7 6 6 8 5 8 7 4 6 7 

Questóes 13-24 2 4 4 7 6 8 7 7 5 8 5 7 6 5 9 6 9 8 5 7 7 

Questóes 25-36 3 3 4 2 4 7 2 5 2 5 1 6 5 8 6 7 7 4 5 2 5 

Questóes 37-48 4 4 4 3 4 6 4 5 4 5 1 4 7 6 6 4 8 6 4 5 5 

Questóes 49-60 5 4 7 5 6 7 8 7 4 6 2 4 7 6 7 5 11 5 6 6 5 

Questóes 61-72 6 5 6 7 5 7 5 7 5 9 4 6 6 7 7 5 10 5 5 8 8 

Nível Modal   1 5 1 1 2 5 2 1 6 2 1 4 3 2 3 5 2 5 6 6 

Variacao Func.   -50 -10 -13 -17 -20 -20 -20 -25 -29 -30 0 -33 0 -40 -40 -42 -43 -50 -50 -70 

Func. há 5 anos   4 10 8 6 50 5 5 4 7 10 2 3 22 5 5 78 7 2 4 10 

Func. Hoje   2 9 7 5 40 4 4 3 5 7 2 2 8 3 3 45 4 1 2 3 

Q1   1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Q2   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Q3   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Respondente NM R3 R19 R20 R23 R28 R29 R31 R33 R36 R39 R40 R41 R7 R8 R12 R13 R14 R15 R17 R30 

Código   299 462 290 264 269 427 522 441 261 215 280 348 477 122 402 213 565 455 519 364 

Q4   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Q5   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Q6   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

Q7   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Q8   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Q9   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Q10   0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Q11   1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

Q12   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q13   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Q14   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Q15   1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q16   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Q17   0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Q18   1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Q19   0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Q20   1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q21   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q22   0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Q23   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q24   0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

Q25   1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Q26   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q27   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Q28   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Q29   1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q30   0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

Q31   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Q32   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Q33   1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Q34   0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

Q35   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

Q36   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Q37   1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q38   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Q39   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Q40   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Q41   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Q42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

Q43   0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q44   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q45   0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q46   0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q47   1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

Q48   1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Q49   0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Q50   0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Q51   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Q52   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Respondente NM R3 R19 R20 R23 R28 R29 R31 R33 R36 R39 R40 R41 R7 R8 R12 R13 R14 R15 R17 R30 

Código   299 462 290 264 269 427 522 441 261 215 280 348 477 122 402 213 565 455 519 364 

Q53   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Q54   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q55   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q56   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Q57   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q58   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Q59   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q60   0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Q61   0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Q62   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q63   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Q64   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q65   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Q66   0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Q67   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q68   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q69   0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Q70   0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Q71   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Q72   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Questionário  

Instrumento para Avaliar Comportamentos Morais das Organizações, criado por  Licht  (1996), 
baseado no modelo de desenvolvimento moral organizacional de Petrick & Wagley (1992), o qual, por 
sua vez, está baseado no modelo de desenvolvimento moral pessoal, de Kohlberg (1971). 
Originariamente o instrumento possuía 95 indicadores que foram acrescidos de mais 213 indicadores, 
por sugestão dos especialistas, totalizando 308 indicadores, dos quais 27 foram desprezados por 
apresentarem enunciado ambíguo, permanecendo assim, 281 indicadores válidos. Numa etapa 
posterior foi feita a análise dos indicadores, por meio da opinião de um júri  composto de duas 
profissionais de reconhecida competência em questões de julgamento moral: Profa. Dra. Anna 
Mathilde Pacheco e Chaves Nagelschmidt, do Depto de Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP e 
Profa. Dra. Zelia Ramozzi-Chiarottino, ex-diretora do IPUSP. Os critérios que nortearam a análise dos 
indicadores foram obtidos diretamente do modelo de desenvolvimento pessoal  de Kohlberg (1971) e 
do modelo de desenvolvimento moral organizacional  de Petrick & Wagley (1992).: 

Instrumento para Avaliar Comportamentos Morais das Organizações de Licht (1996) com base em 
Petrick & Wagley (1992) e Kohlberg (1971)   

Q Questão sim não 

Q1 As políticas organizacionais da sua organização são claras e explicitamente 
contrárias a qualquer tipo de discriminação? 

Q2 Há organizações em que ocorrem o desvio de recursos, fraudes ou desfalques 
(com ou sem publicidade). Isto também ocorre na sua organização? 

Q3 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) costumam se 
municiar com diversos documentos (memorandos, comunicações internas, atas, 
protocolos, etc.) para que, no futuro, não possam ser acusados de coisa alguma. 
Isto também ocorre na sua organização? 

Q4 Se sua organização possui um código de ética, este código é formal (i.e., 
documentado) e amplamente divulgado (i.e., de fácil acesso aos funcionários)? 

Q5 Sua organização possui um código de Ética formal (i.e., documentado) e explícito 
(qualquer pessoa pode ter acesso ao código e utilizá-lo), e que é respeitado e 
seguido ao menos pela maioria? 

Q6 Há organizações que cumprem todas as suas obrigações previdenciárias e 
trabalhistas. Isto também ocorre na sua organização? 

 

Q7 Na sua organização é possível e comum alguém defender uma idéia diferente da 
idéia do chefe sem sair “chamuscado”? 

  

Q8 Há organizações que estão mais preocupadas em agir eticamente em relação a 
seus acionistas e executivos do que em relação a seus funcionários de estágio 
hierárquico inferior. Isto também ocorre na sua organização? 

Q9 As políticas de recursos humanos de sua organização valorizam explicitamente o 
conflito enquanto oportunidade para crescimento individual e coletivo? 
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Q10 Há organizações em que, se algum funcionário (inclusive executivo) mover uma 
ação contra a organização, ele será imediatamente afastado ou sofrerá algum tipo 
de sanção/ punição. Isto também ocorre na sua organização? 

Q11 Há organizações que partem do princípio que “aqui, cada um sabe como deve agir 
nesta ou naquela circunstância”, porque existem normas e procedimentos 
definidos. Isto também ocorre na sua organização? 

Q12 Na sua organização há a preocupação com a utilização da linguagem clara, 
objetiva e de fácil compreensão de todos os envolvidos com o seu conteúdo? 

Q13 Há organizações que agem corretamente porque não quer ter que pagar multas ou 
então para evitar dores de cabeça com a justiça. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q14 Há organizações que são autuadas por não recolher impostos, taxas ou tributos 
devidos, por que preferem correr o risco, confiantes de que não serão punidas. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q15 Na sua organização é um procedimento comum assumir os erros perante qualquer 
pessoa (clientes, fornecedores, funcionários, etc.) e se retratar de alguma forma 
pelo ocorrido? 

Q16 Sua organização possui um código de Ética formal (i.e., documentado) e explícito 
(qualquer pessoa pode ter acesso ao código e utilizá-lo) que coloca a pessoa 
humana como centro, sujeito e meta do agir ético? 

Q17 Há organizações em que os funcionários se preocupam bastante em agradar aos 
chefes (e, sobretudo, em não desagradá-los), mesmo quando os chefes estão 
errados. Isto também ocorre na sua organização? 

Q18 As políticas da sua organização incentivam a formação de equipes  heterogêneas 
(compostas de pessoas de sexos, raça, cor, credo diferentes), mesmo sabendo 
dos conflitos que daí decorrem? 

Q19 Na sua organização, é sempre a alta administração quem dá o primeiro passo 
e o exemplo em todas as grandes mudanças? 

 

Q20 As políticas de recursos humanos de sua organização vêem o erro também como 
uma fonte de experiências e, portanto, algo que não deve ser sempre punido? 

Q21 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) se protegem 
mutuamente, justificando, mascarando ou escondendo os erros um do outro. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q22 Há organizações que oferecem presentes (em dinheiro ou em bens como carros, 
imóveis, etc.) a quem tenha a capacidade de favorecê-la em certos negócios. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q23 Há organizações em que há lealdade dos funcionários para com a 
organização. Isto também ocorre na sua organização? 
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Q24 Há organizações que promovem atividades sociais pois consideram que isto é uma 
boa forma de fazer com que os funcionários entendam as normas sociais e os 
padrões de comportamento desejados pela organização. Isto também ocorre na 
sua organização? 

Q25 As políticas de negócios de sua organização evitam negócios com instituições 
que não possuam padrões éticos elevados? 

 

Q26 Há organizações em que, quando ocorrem falhas graves, a tendência é punir ou 
dispensar apenas os funcionários de nível hierárquico mais baixo e poupar os de 
nível hierárquico mais elevado. Isto também ocorre na sua organização? 

Q27 A Missão da sua organização é formal (i.e., documentada), explícita (i.e., está 
afixada em quadros de fácil acesso) e conhecida de todos (a organização se 
preocupa em fazer com que os funcionários leiam a Missão)? 

Q28 Há organizações em que os executivos têm fama de serem manipuladores? Isto 
também ocorre na sua organização? 

  

Q29 Há organizações que avaliam seus funcionários de modo direto e abertamente, 
com a participação do funcionário. Isto também ocorre na sua organização? 

Q30 Há organizações que estão mais preocupadas em agir eticamente em relação a 
seus clientes, bancos ou órgãos do governo, do que com relação a seus 
fornecedores, credores, ou concorrentes. Isto também ocorre na sua organização? 

Q31 Há organizações em que os executivos acreditam que para sobreviver em nossa 
realidade, uma empresa tem que “deixar a ética de lado”, ao menos, 
ocasionalmente. Isto também acontece na sua organização? 

Q32 Há organizações que acham que é fácil identificar o chamado “mau funcionário” ou 
“mau executivo”: é aquele que não consegue seguir as normas existentes, ao 
mostrar suas opiniões e oferecer soluções diferentes das soluções que seriam as 
tipicamente esperadas pela organização. Isto também ocorre na sua organização? 

Q33 Há organizações em que funcionários são deslocados de suas funções para fazer 
serviços pessoais para diretores e gerentes. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q34 Na sua organização, os objetivos são formais (i.e., documentados), explícitos (i.e., 
está afixados em quadros, de fácil acesso) e conhecidos de todos (a organização 
se preocupa em fazer com que os funcionários leiam os objetivos)? 

Q35 A sua organização fomenta integralmente o relacionamento com grupos ou 
entidades supostamente conflitantes (p. ex., ONG’s, Sindicatos, etc.), através  de 
políticas organizacionais explícitas? 

Q36 Há organizações que possuem uma estrutura para identificar se outras 
organizações de seu ramo de atividade já foram prejudicadas por condutas anti-
éticas e o que fizeram para resolver o problema. Isto também ocorre na sua 
organização? 
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Q37 Os objetivos da sua organização fazem referência explícita a preocupações éticas 
por parte da organização para com todos os seus públicos e com a comunidade 
em geral? 

Q38 Há organizações em que as políticas de negócios sugerem que a organização 
deva se desculpar e/ou se retratar sempre que errar com relação a clientes. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q39 Há organizações que empregam seu poder econômico, suas influências, etc. para 
“manter as coisas como estão”, já que estão bem, mesmo que isto signifique não 
melhorar produtos ou serviços para o consumidor final. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q40 Na sua organização os executivos esperam/exigem dos outros apenas o que 
eles próprios conseguem fazer? 

  

Q41 Há organizações em que tanto funcionários quanto executivos sofrem pressão 
excessiva para que certos resultados possam ser alcançados, dificultando a 
qualidade do produto ou do serviço e afetando a satisfação no trabalho. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q42 Há organizações que costumam redigir certos documentos internos e/ou externos 
deixando certos itens vagos, dificultando, p. ex., seu comprometimento no futuro. 
Isto também ocorre na sua organização? 

Q43 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) costumam não 
aceitar informações ou solicitações que sejam “de boca”, por medo das 
conseqüências e por desconfiança; tudo precisa ser feito por escrito e deixado 
documentado. Isto também ocorre na sua organização? 

Q44 Há organizações em que uma das práticas administrativas é gritar, ofender, 
intimidar funcionários ou fornecedores por meio do exercício do poder. Isto 
também ocorre na sua organização? 

Q45 Há organizações que promovem programas de treinamento ou desenvolvimento 
principalmente para que seus funcionários se adaptem melhor aos padrões 
culturais. Isto também ocorre na sua organização?    

Q46 Há organizações em que qualquer funcionário que possui algum poder (p. ex., 
algumas secretárias, encarregados de arquivos ou de recursos como fax, micro, 
etc.) se transforma em um agente manipulador, em geral para obter vantagens 
pessoais. Isto também ocorre na sua organização? 

Q47 Na sua organização, um funcionário pode se negar a participar de determinado 
trabalho que seria sua atribuição, alegando genuíno impedimento por convicções 
(de natureza pessoal, religiosa, ideológica, etc.), sem sofrer represálias de 
qualquer natureza 

Q48 Os objetivos da sua organização proíbem explicitamente (i.e., de forma 
documentada e de conhecimento geral) todos os negócios anti-éticos?  

Q49 Há organizações em que a prática do corporativismo ou “ação entre amigos” é uma 
forma de ajuda mútua, em geral para que sempre os mesmos se mantenham no 
poder. Isto também ocorre na sua organização? 
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Q50 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) não confiam nos 
tratados verbais e no que foi combinado informalmente. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q51 Há organizações que, propositadamente, se valem de uma ação litigiosa para 
poder ganhar tempo, em uma situação em que ganhar tempo lhes seja favorável. 
Isto também ocorre na sua organização? 

Q52 Há organizações em que funcionários (inclusive executivos) costumam reter ou 
dificultar a liberação de informações, p. ex., para se fortalecer. Isto também ocorre 
na sua organização? 

Q53 Na sua organização, sempre que algo não funcionou como deveria, há a 
preocupação em dar explicações a clientes, fornecedores ou outro agente 
qualquer, sem confundi-los? 

Q54 Há organizações em que a postura ética do profissional é levada em conta para 
que possa avançar em seu plano de carreira. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q55 A vivência dentro de sua organização levou os que nela trabalham  a crescer 
interiormente (i.e., crescer como ser humano, na família, com os colegas;  ter 
alcançado uma compreensão mais amadurecida da vida)? 

Q56 Na sua organização existe uma preocupação em identificar logo o culpado por 
erros eventualmente cometidos? 

  

Q57 Há organizações em que pessoas são promovidas por fazerem parte do grupo que 
detém o poder, e não por méritos profissionais. Isto também ocorre na sua 
organização? 

Q58 Na sua organização há a figura de um Ombudsman (ou de um Guardião de 
Valores Essenciais) com autoridade para intervir diretamente nas atividades 
estratégicas, táticas e/ou operacionais da organização? 

Q59 Há organizações em que os funcionários (inclusive executivos) se preocupam em 
divulgar exclusivamente os resultados positivos para os níveis hierárquicos 
superiores. Isto também ocorre na sua organização? 

Q60 Na sua organização, a avaliação de desempenho sugere treinamento para quem 
nem sempre consegue adaptar-se às normas sociais, organizacionais e éticas? 

Q61 Se sua organização possui um código de ética, este código é normativo (i.e., ao 
invés de prescrever ou mandar, sugere condutas éticas)? 

Q62 Há organizações em que uma das práticas administrativas é valer-se de 
ingenuidade ou da inexperiência de funcionários, clientes, ou fornecedores, para 
iludir, confundir ou enganar, sabendo que lhes será difícil  recorrer judicialmente, p. 
ex. Isto também ocorre na sua organização? 

Q63 Há organizações que cumprem todas as suas obrigações fiscais. Isto também 
ocorre na sua organização? 

  

Q64 Na sua organização há a preocupação em assumir o erro perante o cliente, 
fornecedor ou outro agente qualquer do mercado corrigindo e compensando o erro 
ocorrido? 
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Q65 Sua organização possui um código de Ética formal (i.e. documentado) e explícito 
(qualquer pessoa pode ter acesso ao código e utilizá-lo) que é contrário a qualquer 
forma de discriminação? 

Q66 Há organizações em que os funcionários dizem “vou fazer assim porque o chefe 
mandou” ou “... porque é a norma da casa”, mesmo sabendo que o resultado não 
será bom para a organização. Isto também ocorre na sua organização? 

Q67 As políticas de recursos humanos de sua organização incentivam o 
reconhecimento e a aceitação da diversidade entre pessoas (diferenças 
individuais)? 

Q68 Na sua organização os executivos se preocupam em conhecer as tendências da 
maioria (interna) para ter uma base importante para tomarem decisões? 

Q69 Há organizações que acham que é fácil identificar o chamado “bom funcionário” ou 
“bom executivo”: é aquele que segue criteriosamente as normas e os 
procedimentos existentes. Isto também ocorre na sua organização?  

Q70 Se sua organização possui um Ombudsman, seu canal de ação pode ser usado 
livremente por ele, sem consulta prévia à direção da organização e sem sofrer 
censura? 

Q71 Há organizações que funcionam do seguinte modo: “se estamos em Roma, somos 
Católicos e vamos ver o Papa; se estamos em Israel, somos Judeus e vamos à 
Sinagoga; se estamos na Arábia, somos árabes e vamos à Mesquita; se estamos 
no Japão, somos Budistas e vamos a um Templo Budista.” Sua organização 
também funciona assim? 

Q72 Na sua organização há critérios para se identificar se um documento foi elaborado 
visando mais a autopromoção de seu redator (estilo, forma ou conduta) do que o 
objetivo do documento? 
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Anexo 2 
Kohlberg: estágios de moralidade e seus níveis 

 

Os Estágios de Moralidade e seus níveis conforme  Kohlberg et al. (1983:18), 

são os seguintes:  

 

Estágio de moralidade pré-convencional: 

1. Orientação para a obediência e a punição  - Moralidade heterônoma 

a) Valor moral defendido: obediência às regras e à autoridade. O correto é evitar 

infringir as regras, obedecer por obedecer e evitar causar danos físicos a 

pessoas e propriedades; b) Justificativa dos julgamentos: evitar o castigo e o 

exercício do poder superior que as autoridades têm sobre o indivíduo; 

c) orientação sócio-moral: desconsidera o interesse dos outros ou não reconhece 

ponto de vista que difere do seu; percebe os aspectos físicos da ação e não sua 

dimensão psicológica é um ponto de vista egocêntrico. Neste nível moral as 

pessoas são mais egoístas, fazem-nos lembrar das crianças que não são 

capazes de perceber que os outros também têm vontades, prazeres e tristezas 

próprios. Nesta etapa, o "certo" consiste simplesmente naquilo que dá prazer e 

evita punições.  

 

2. Orientação objetivo instrumental individual e da troca de favores 

a) Valor moral defendido: seguir as regras quando for de interesse imediato. O 

correto é agir para satisfazer os interesses e necessidades próprias e deixar que 

os outros façam o mesmo. O correto é também o que é eqüitativo, ou seja, uma 

troca igual, uma transação, um acordo; 

b) Justificativa dos julgamentos: servir a necessidades e interesses próprios; 

atender a uma necessidade pessoal em um mundo em que os outros também 

têm seus interesses e necessidades próprias 

c) orientação sócio-moral: satisfação e prazer pessoal; individualista e concreta. . 

Neste nível do desenvolvimento moral, as pessoas  conseguem imaginar que um 

outro também tenha vontades próprias e utiliza-se deste conhecimento para fazer 

acordos para satisfazer os seus próprios desejos. É a etapa do "troca-troca", ou 
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"toma pra cá, dá pra lá". "Eu faço alguma coisa para você, se você fizer outra 

para mim".). 

 

Estágio de moralidade convencional: 

3. Orientação das concordâncias interpessoais  

a) Valores defendidos: desempenhar o papel de uma pessoa boa (amável), 

preocupar-se com os outros e seus sentimentos, ser leal e manter a confiança dos 

parceiros, estar motivado a seguir as regras e expectativas; 

b) Justificativa dos argumentos: o comportamento é sempre julgado pela intenção 

de agradar o outro,  precisa corresponder às expectativas alheias. Tem 

necessidade de ser bom e correto a seus olhos e aos olhos dos outros; Ser bom é 

importante e significa ter bons motivos, preocupar-se com os outros significa, 

ainda, manter relações mútuas (confiança, lealdade, respeito, gratidão); 

c) orientação sócio-moral: não considera uma perspectiva generalizada do 

sistema, leva em consideração a  aprovação por parte dos outros. Nesta etapa do 

desenvolvimento moral as pessoas começam a perceber o seu grupo maior, e a 

vontade deste grupo íntimo se torna o guia moral. O que é bom para este grupo é 

bom, ponto.  Existem muitas sociedades humanas em que é realmente o grupo 

que define o bem e o mal. Por exemplo, na Itália , costumava-se dizer que a Mafia 

não era tão ruim, pois cuidava da sua própria gente. 

 

4. Orientação para a preservação do sistema social, da lei e ordem 

a) Valores defendidos: cumprir os deveres com os quais está comprometido; 

aceitação da autoridade, apoiar a ordem social para manter o bem-estar da 

sociedade ou do grupo. b) Justificativa dos argumentos: a concepção de justiça  

está baseada nos deveres em relação aos seus direitos recíprocos; consciência 

compreendida como cumprimento de obrigações definidas para si próprio ou 

consideração das conseqüências dos atos 

c) orientação sócio-moral: A justiça não é mais uma questão de relação entre os 

indivíduos, mas sim considerada em termos do lugar que ocupam dentro do 

sistema. O sujeito assume o ponto de vista do sistema, que define os papéis e as 

regras. 
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Estágio pós-convencional: 

5. Orientação para o contrato social,  dos direitos originários. 

a) Valores defendidos: sustentar o direito, valores da comunidade e contratos sociais 

básicos de uma sociedade, mesmo quando em conflito com regras e leis 

concretas do grupo. Reconhecimento de que os valores variam de cultura para 

cultura, mas que existem valores e direitos não relativos como o direito à vida e à 

liberdade que devem ser defendidos independentemente da opinião da maioria; 

b) Justificativas da argumentação: obrigação de cumprir a lei em função de um 

contrato social: protege seus direitos e os dos outros. Leis e deveres são 

baseados em cálculo do maior bem para o maior número de pessoas (critério da 

utilidade); c) orientação sócio-moral: há uma especial preocupação emr proteger 

os direitos da minoria e da pessoas em situação de desvantagem e pelo bem 

social. Considera os pontos de vista moral e legal, reconhece que eles às vezes 

chocam-se e considera difícil integrá-los. Nas últimas etapas de desenvolvimento 

moral os homens se  caracterizam pela adoção de princípios, em vez de leis. 

Nesta fase, as leis só se justificam na medida em que ajudam a cumprir estes 

princípios e devem ser mudadas quando deixam de cumprir esta função 

 

6. Orientação para os princípios éticos universais 

a) Valores defendidos: decide de acordo com princípios, segue o princípio ético 

universal de justiça que engloba os seguintes conceitos: dignidade inviolável da 

humanidade; liberdade; solidariedade e igualdade. Leis são válidas se seguirem 

esses princípios; se violarem esses princípios, não se deve obedecer-lhes, pois o 

princípio é superior à lei; os princípios têm validade independentemente da 

autoridade de grupos ou pessoas que os sustentem e independentemente da 

identificação do sujeito com essas pessoas e grupos; b) Justificativas da 

argumentação: como ser racional, percebe a validade dos princípios e 

compromete-se com eles; c) orientação sócio-moral: ponto de vista moral, 

autônomo, do qual derivam os ajustes sociais. É o ponto de vista do indivíduo 

racional que reconhece a natureza da moralidade e do respeito aos outros como 

fim e não como meio de chegar a alguma coisa.  
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Anexo 3 
Universo populacional 

 

 

 

 

 

Base total 
levantada 

  379 

      

Pesquisas Efetivas   120 

Inefetivas   259 

      

Descrição das Inefetivas 

Responsável pela informação não localizado 18 

Não Atende / Ocup. / Sec. Eletrônica 35 

Recusa   20 

Telefone errado   13 

Fora do perfil *   36 

Duplicidade   137 

Total   259 

* Clínicas que não possuem mais de 7 anos de atividade, consultórios, outra área de atuação ou fora da área de abordagem 
(Grande São Paulo) 

 

Outubro de 2003

Relatório Final Unifesp

Levantamento de Executivos
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Aspectos Observados 

    

O levantamento da base de clínicas oftalmológicas foi realizado através de sites das principais 
empresas de seguro saúde. A grande quantidade de duplicidades (137) deu-se devido a este fato, 
pois muitas clínicas especializadas atendem a mais de uma empresa de seguro saúde. 

 

Razão Social Cidade 

Bianch & Dualiby Oftalmologia Demartologia Especializada S/C Ltda. São Paulo 

Bonomo Oftamologia S/C Ltda. São Paulo 

Centro Clínico de Oftalmologia Ltda. São Paulo 

Centro de Oftalmologia São Paulo Ltda. São Paulo 

Centro de Oftalomogia Especializada S/C Ltda. São Paulo 

Centro Integrado de Oftlamologia S/C Ltda. São Paulo 

Centro Médico da Visão S/C Ltda. Guarulhos 

Centro Oftalmológico F. Thomaz S/C Ltda. São Paulo 

Centro Oftalmológico Liberdade São Paulo 

Centro Oftalmológico Medeiros Doctor Santo André Ltda. Santo André 

Centro Oftalmológico Paulista Ltda. São Paulo 

Cerpo Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

Cesmo Centro Especializado em Medicina Oftalmológica S/C Ltda. São Paulo 

Cetoi Centro de Terapia Ocular Ltda. Barueri 

Clínica Chinzon S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Oftalmologia de Osasco S/C Ltda. Osasco 

Clínica de Olhos A.S. S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Agenor Melo Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Baptista da Luz Ltda. São Bernardo 
do Campo 

Clínica de Olhos Boulevard S/C Ltda. Barueri 

Clínica de Olhos Brasil Vita Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Center Lapa Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Comendador Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Diadema S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Doutor Jaime Fernandes São Paulo 

Clínica de Olhos Doutor Jaime Noboru Kagohara Ltda. Guarulhos 

Clínica de Olhos Doutor Martin e Coelho S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Alberto Jorge Bentinjane S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Antonio C Violante Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Ioitiro Mori Ltda. São Paulo 
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Razão Social Cidade 

Clínica de Olhos Dr. Laerte Goldbach São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Luiz Gonzaga AlexanDr.e S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Moacyr Cunha Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Nilo Holzchuch S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Dr. Suel Abujamra Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Guapira S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Luiz C. Yishinobu Inada S/C São Paulo 

Clínica de Olhos Modelo Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Nova Visão Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Paraíso S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Roma Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Santa Branca S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos São Francisco S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos São José S/C Ltda. Diadema 

Clínica de Olhos São Vicente de Paula S/C Ltda. Guarulhos 

Clínica de Olhos Taboão da Serra S/C Ltda.  Taboão da 
Serra 

Clínica de Olhos Teresa Ana Biderman Sancovschi S/C São Paulo 

Clínica de Olhos Vila Mariana São Paulo 

Clínica de Olhos Vila Mariana Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Visão e Saúde S/C Ltda. São Paulo 

Clínica de Olhos Visomed S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Dr. Edson Souza Mello S/C Ltda. Osasco 

Clínica Dr. Ivo Lucci Filho Ltda. São Paulo 

Clínica Dr. Wagner Zacharias S/C Ltda. São Paulo 

Clínica e Cirurgia de Olhos Dr. Marcos Carvalho da Cunha S/C Ltda. São Paulo 

Clínica e Cirurgia de Olhos Dr. Pola S/C Ltda. São Paulo 

Clínica e Micro-Cirurgia Ocular Saka Naves Ltda. Osasco 

Clínica Especializada Oftamologistas Associados Ltda. São Paulo 

Clínica Fares S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Lambert Oftalmologistas s/c Ltda. São Paulo 

Clínica Medica de Oftalmologia Especializada S/A São Paulo 

Clínica Multiespecializada de Oftlmologia Boa Vista Osasco 

Clínica Oftalmologia Carlos Arieta S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Oftalmológica Bertoli Ltda. São Paulo 

Clínica Oftalmológica doutor José Furman S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Oftalmológica Fernandes Cabral S/C Ltda. Barueri 

Clínica Oftalmológica Geovedi São Paulo 
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Razão Social Cidade 

Clínica Oftalmológica Guarnieri e Associados S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Oftalmológica Guimarães S/C Ltda. São Paulo 

Clínica Oftalmológica Higienopólis Ltda. São Paulo 

Clínica Olhos Planalto Ltda. São Paulo 

Clínica Visual Lider S/C Ltda. Guarulhos 

Clínicas de Olhos Nascer e Ver São Bernardo 
do Campo 

Cosb Clínicas de Olhos São Bernardo Ltda. São Bernardo 
do Campo 

EFI Clínica de Olhos Ltda. São Paulo 

Focus Centro Oftalmológico S/C Ltda. São Paulo 

Instituto de Clínica e Cirurgia Oftalmológica Ltda. São Paulo 

Instituto de Moléstias Oculares Dr. Virgilio Centurion Ltda. São Paulo 

Instituto de Oftalmologia Aplicada S/C Ltda. São Paulo 

Instituto de Oftalmologia Tadeu Cvintal S/C Ltda. São Paulo 

Instituto de Olhos de São Paulo S/C Ltda. São Paulo 

Instituto de Olhos Leste São Paulo 

Instituto Oftalmológico Catarata e Laser S/C Ltda. São Paulo 

Instituto Oftalmológico Ipiranga S/C Ltda. São Paulo 

Instituto Oftalmológico Nascimento Ltda. São Paulo 

Instituto Oftalmológico Vezzoni e Agmont Catarata e Laser Center Ltda. Osasco 

Instituto Paulista de Estudos e  Pesquisas em Oftalmologia da UNIFESP São Paulo 

Instituto Paulista de Oftalmologia Especializada S/C Ltda. São Paulo 

Interoft Instituto de Terapeutica Oftalmológica Ltda. São Paulo 

M R Centro Especializado em diagnosticos Oftalmológicos Ltda. São Paulo 

Molinari Instituto de Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

Multiclin Serviços Médicos S/C Ltda. São Paulo 

OCC Oftalmologia Clínica e Cirurgica S/C Ltda. São Paulo 

OEP Oftamologia Especializada Paulista S/C Ltda. São Paulo 

Oftalmic Clínica e Cirurgia de Olhos Ltda. São Paulo 

Oftalmocare Medical Ltda. São Paulo 

Oftalmoclínica Guarulhos S/C Ltda. Guarulhos 

Oftalmoclínica Santo André Ltda. Santo André 

Oftalmolog Serviços Oftalmológicos S/C Ltda. Santo André 

Oftalmologia Ando S/C Ltda. São Paulo 

Oftalmologia Arnaldo Napoleone Gusuele Ltda.  São Paulo 

Oftalmologia Clínica Cirurgica S/C Ltda. São Paulo 

Oftalmologia Clínico Cirurgica Dr. Roberto Molero S/C Ltda. Osasco 

Oftalmologia Paulista S/C Ltda. São Bernardo 
do Campo 

Oftalmomed Clínica e Cirugia de Olhos S/C Ltda. São Paulo 
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Razão Social Cidade 

Ophthal Serviços Especializados em Oftalmologia Ltda. São Paulo 

Pro Oftalmologia Paulista S/C Ltda. São Paulo 

Prontoftalmo Assistência Oftalmológica S/C Ltda. São Paulo 

São Paulo Eye Center Ltda. São Paulo 

Souza e Santos Oftalmologia Prev e Especializa S/C Ltda. São Paulo 

UPO Unidade Paulista de Medicina Ltda. São Paulo 

UPO Unidade Paulista de Medicina Ltda. São Paulo 

Vera Mascaro Clínica e Cirurgia e Olhos Ltda. São Paulo 

Vide Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

Vistaclin Oftalmologia Especializada Ltda. São Paulo 

Visua Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

Visualmed Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

Visus Clínica Oftalmológica Ltda. São Paulo 

Waissmann Oftalmologia S/C Ltda. São Paulo 

 

Obs: No intuito de manter sigilo sobre os dados fornecidos pelos respondentes, 

apenas as informações acima são disponibilizadas. 
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Anexo 4 
Índice de Nihans1 

 
O índice de Nihans é um classificador de elementos, capaz de dividir um 

conjunto de elementos numéricos em diversos subconjuntos. Uma forma simples de 

se dividir uma população em classes ABC, ou outra quantidade qualquer de classes 

como ABCDEF.   

 

O Índice de Nihans é calculado pela seguinte fórmula:  





X

X
N A

2

 

 

Por exemplo, o Índice de Nihans dos números  2, 4, 6, 8 e 9 é assim 

calculado: 

  

x2 = 2² + 4² + 6² + 8² + 9² =  4 + 16 + 36 + 64 + 81 =  201 

 

x = 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 29 

 





X

X
N A

2

= 93.6
29

201
       

 

 Seriam classificados como elementos pertencentes à classe A, segundo 

Nihans, todos os valores do conjunto iguais ou acima de 6,93. No exemplo, em que 

o conjunto de dados foi: 

 9,  8,  6,  4,  2 

 são elementos classe A, os valores 9 e 8.  

 
Não foi necessário aplicar o conceito de normalização quando  todas as 

variações observados forem positivas. Não é o que ocorre no presente caso. 

                                                           
1 Extraído de Meireles (2001). 
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Quando as variáveis envolvem números positivos e negativos, é recomendável 

aplicar Nihans sobre uma representação normalizada  dessas variáveis, atribuindo-

se 0 ao menor valor e 100 ao valor máximo, ficando os demais valores 

proporcionalmente distribuídos. 

 

Para a obter a classe A pode-se usar a coluna dos valores normalizados, e 

para a classe  W opera-se sobre (100-valor normalizado). Desta forma o maior valor 

normalizado fica com 0 e o menor valor normalizado com 100. 
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Anexo 5 

Q de Yule2
 

 

 

O Q de Yule é um estatístico que permite averiguar,  a correlação entre duas 

variáveis dicotomizadas. Uma variável dicotômica  ou variável classificatória é uma 

variável que assume  dois valores descontínuos, como, por exemplo: sexo (M/F) ou 

sócio (Sim/Não).  

 

O  cálculo do Q de Yule, a título de exemplo, é mostrado a seguir, com base 

em  Davis (1976:p.52-70). Suponha-se que se pretende averiguar se a estratégia de 

longo prazo contribui para o sucesso da empresa.Pode-se pesquisar um conjunto de 

empresas e dividir tal conjunto em dois grupos (com sucesso / sem sucesso) com 

base em um conjunto de indicadores, como lucratividade, liquidez, etc. Depois 

verifica-se se tais empresas possuem ou não estratégia detalhada de longo prazo. 

 

Admita-se que foram obtidos os  resultados mostrados no quadro  da figura 1. 

Figura 1. 

Para se obter o valor de  Q, segundo Davis (1976:p.52), deve-se dispor dos 

dados conforme a matriz mencionada no quadro da figura 2.  O valor de Q é obtido 

da seguinte forma: 

Figura 2:  Matriz para disposição dos dados das variáveis dicotômicas para 

cálculo do valor Q de Yule. 

Q= (BC-AD)/(BC+AD)   
Q= (BC -  AD)  / (BC    + AD) 
Q= (12.18-2.4) / (12.18 +2.4)    
Q= ( 216 - 8)    / (216 + 8) 

                                                           
2 Extraído de Meireles (2001). 

Sim Não Totais

Não 2 12 14

Sim 18 4 22

Totais 20 16 36

Sucesso

Estratégia

Sim Não Totais

Não A B A+B

Sim C D C+D

Totais A+C B+D N

Estratégia

Sucesso
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Q= (   208  )    / (  224 ) 
Q=  0,93 

 
O valor 0,93 representa o Q de Yule calculado e indica que há uma 

associação positiva muito forte entre a existência de estratégias de longo prazo e o 

desempenho da empresa. A afirmação é feita segundo a convenção do quadro da 

figura 3. 

 
Valor de Q Frase adequada                                             

+0,70 ou mais Uma associação positiva muito forte 

+0,50 a +0,69 Uma associação positiva substancial 

+0,30 a +0,49 Uma associação positiva moderada 

+0,10 a +0,29 Uma associação positiva baixa 

+0,01 a +0,09 Uma associação positiva desprezível 

  0,00 Nenhuma associação 

-0,01 a -0,09 Uma associação negativa desprezível 

-0,10 a -0,29 Uma associação negativa baixa 

-0,30 a -0,49 Uma associação negativa moderada 

-0,50 a -0,69 
-0,70 ou menos 

Uma associação negativa substancial 
Uma associação negativa muito forte 

Figura 3: Convenção para interpretação do resultado 
obtido, conforme Davis (1976:p.70) 

 
Assim, o valor de Q=0,93 indica que há uma associação positiva muito forte 

entre Sucesso=Sim e Estratégia=Sim. Isto é, há um associação positiva muito forte 

entre ter   sucesso e ter   estratégia. 

 

Figura 4: Observa-se que a relação Q obtida expressa a 
associação  sempre da variável na PRIMEIRA COLUNA com a 
variável da SEGUNDA LINHA:. Neste caso: variável X=sim e 
variável Y=sim. 

 
O valor Q obtido expressa a relação entre as variáveis X e Y, considerando a 

coluna esquerda com a segunda linha, conforme mostrado na figura 4, considerando 

a posição das variáveis em tal figura. No caso, o valor Q obtido corresponde à 

associação existente entre Variável X=Sim e Variável Y=Não. Se se alterar a 

disposição do conteúdo das células, o valor Q obtido expressa a relação entre as 

variáveis X e Y, considerando a coluna esquerda com a segunda linha. 

 

Sim Não Totais

Não A B A+B

Sim C D C+D

Totais A+C B+D N

Variável X

Variável Y
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Figura 5: Observa-se que a relação Q obtida expressa a 
associação  sempre da variável na PRIMEIRA COLUNA com a 
variável da SEGUNDA LINHA:. Neste caso: variável X=sim e 
variável Y=não. 

 
 
No exemplo procedente os dados poderiam ter sido dispostos diferentemente, 

como mostra a figura 6. 

 

 Figura 6. Disposição dos dados 

  
O cálculo de Q, neste caso, seria: 
Q= (BC -  AD)  / (BC    + AD) 
Q= (2. 4 -12.18) / ( 2.4 +12.18 )    
Q= ( 8 - 216)    / ( 8 + 216) 
Q= (   -208  )    / (  224 ) 
Q=  -0,93 

 

Assim, o valor de Q= -0,93 indica que há uma associação negativa muito forte 

entre Sucesso=Não e Estratégia=Sim. Isto é, há um associação negativa muito forte 

entre  não ter sucesso tendo estratégia. 

 

O primeiro exemplo fornecido demonstrou, neste caso, portanto, que  há uma 

associação positiva muito forte entre  as variáveis “estratégia de longo prazo” e 

“desempenho da empresa”. Um valor de Q igual a  0,93 significa que se fará 93%  

melhor do que ao acaso ao predizer a ordem em uma variável a partir da ordem na 

outra, predizendo que as empresas com estratégia de longo prazo  serão   de 

sucesso, e que empresas  sem estratégia de longo prazo  serão Não-sucesso. 

Observe-se que um Q= 0,00  tem o significado de que não se fará melhor do que ao 

acaso. 

Sim Não Totais

Sim A B A+B

Não C D C+D

Totais A+C B+D N

Variável X

Variável Y

Não Sim Totais

Não 12 2 14

Sim 4 18 22

Totais 16 20 36

Sucesso

Estratégia



 

Anexos 

140 

Anexo 6 

Paradoxos da Práxis Organizacional 

José Henrique de Faria (CEPPAD/UFPR) 
 

ÉTICA, MORAL E DEMOCRACIA: ANÁLISE DOS PARADOXOS DA PRÁXIS ORGANIZACIONAL. 
 
A atitude de, em situações de divergências explícitas, (a) (pré) conceituar o outro sem guardar seu 
pronunciamento, (b) trocar o espaço do debate pelas intrigas dos bastidores, (c) fugir dos 
enfrentamentos ou jamais estabelecer o diálogo aberto, preferindo falar do outro, no público e no 
privado, na sua ausência, (d) buscar, a qualquer preço, a promoção pessoal desqualificando o outro, 
manipulando conceitos, fatos e informações ou mesmo mentindo, (e) negar ao outro, manifestação e 
defini-lo por palavras que ainda sequer pronunciou ou por atitudes que sequer tomou, (f) julgar o 
outro por procedimentos tomados sem considerar as razões que os motivaram. Eis um conjunto de 
atitudes que podem ser observadas em organizações e que normalmente são definidas como sendo 
não éticas, decorrentes da moral da coerção e autoritárias. Tais atitudes, como sugere a pesquisa, 
não são tão raras como se poderia a princípio pensar. Na avaliação dos gestores8 são indicadas com 
clareza às atitudes relativas às práticas organizacionais que revelam o paradoxo teoria-prática. Pelo 
menos cinco tipos de paradoxos relativos à ética, à moral e à democracia puderam ser identificados: 
os que mostram as práticas autoritárias e preconceituosas (Quadro 02); os que mostram as práticas 
injustas e de auto-preservação (Quadro 03); os que mostram as práticas nas quais a ética subordina-
se à competitividade (Quadro 04); os que mostram as práticas conformistas (Quadro 05); os que 
mostram as práticas de desvalorização humana e de auto-depreciação (Quadro 06). 

Mais do que a freqüência, quando estas atitudes ocorrem nas organizações, podem vir a 
desencadear o desrespeito às diferenças que devem compor um ambiente organizacional 
democrático. Se há distância entre discurso e atitude, se o comportamento hipócrita se impõe sem se 
assumir, se a pusilanimidade passa a ser o signo da gentileza, é grande a possibilidade de se 
encontrar o renascimento da prática inquisitória, em que uma razão cínica ocupa todos os espaços da 
vida cotidiana. 

 



 

Anexos 

141 

Neste ambiente, há uma probabilidade de que os detentores do conhecimento supremo, da suprema 
sabedoria, do juízo final, que pretendem ocupar os lugares mais importantes das organizações, 
acabem por veicular suas manobras urdidas no que não pode ser manifesto, tramadas nos 
esconderijos do poder, cochichadas por detrás das portas e alimentadas nos bastidores 
organizacionais. É aí que razões e conceitos podem ser convenientemente transformados em 
dogmas, mentiras em verdades, ignorância em pretenso saber distinto, atitude de desonestidade em 
esperteza política, desejos individuais em "interesses coletivos" sustentados pela lógica da 
racionalidade formal. 
 

 
Atitudes, que se constituem em julgamentos, do tipo rito sumário, pronunciados pelos que se auto-
intitulam guardiões do templo da moralidade, se valem de abstratas desvinculações éticas e morais e 
acabam por distinguir o lícito em política do obrigatório em moral. O critério segundo o qual se julga 
uma ação política é, portanto, diferente do que se considera uma ação moral, pois enquanto esta é 
julgada em relação a uma norma cujo preceito é considerado categórico, independentemente do 
resultado, aquela o é baseada exatamente no resultado (Bobbio, 1995). Assim, enquanto em um caso 
a ação moralmente correta não deveria ser praticada senão com a finalidade de cumprir o próprio 
dever, em outro não há indicação a que se possa apelar se o que está na mira é o fim. A 
interpretação desta diferença já havia sido realizada, entre outros, por Max Weber (1989), que 
distinguiu a ética da convicção, usada para julgar as ações individuais, da ética da responsabilidade, 
usada para julgar ações coletivas ou individuais desde que estas sejam praticadas em nome da 
coletividade. 



 

Anexos 

142 

Os desdobramentos decorrentes deste tipo de juízo nem sempre refletem os entendimentos que 
atravessam as organizações. Trata-se, com este sentido, de uma questão não só política e 
conceitual, mas também verdadeiramente ética e moral, onde a dissimulação, a crueldade e a 
violência não são assumidas pelos sujeitos, os quais são, então, qualificados por seus pares como 
articuladores políticos, que é a maneira como podem ser aceitos no grupo, seja porque tais sujeitos 
necessitam esconder-se sob a capa institucional, seja porque o próprio grupo necessita proteger-se 
de seus atos, de seus avais e referendos com relação à prática mesquinha de seus membros, de 
forma a não serem julgados pelos membros da organização ou mesmo pela sociedade como 
portadores da moral da coerção e da falta de ética. Estes sujeitos, exatamente porque não agem 
segundo uma ética e uma moral cooperativa, precisam disfarçar suas atitudes, assumindo formas 
que, ao mesmo tempo em que atendam suas conveniências e interesses, sejam encobertas pelo 
verniz do discurso cobertura. 
 
A competitividade; a busca do êxito econômico e financeiro; as disputas por espaços políticos de 
poder; os receios advindos do desemprego, do desalojamento de ocupações e de funções na 
estrutura; todas estas questões, aliadas tanto às restrições referentes à explicitação de diferenças, 
aos conflitos e à palavra livre, quanto aos sentimentos de pertença a grupos e suas recompensas, 
constituem as formas política e psíquica que justificam a prática organizacional separada da teoria a 
pronunciar interdições estruturantes da subordinação do sujeito ao instituído, tidas como necessárias 
à vida das organizações e à existência conformada de seus membros. Que sentimentos tais práticas 
instauram e o que desencadeiam? 

 
Estas práticas instauram e reforçam sentimentos de menos-valia, de auto-depreciação de si, de 
conformismo àquilo que se encontra estabelecido heteronomamente, de tolerância à injustiça visando 
sua auto-preservação (de qualquer forma passageira, pois que o sujeito candidata-se a dela ser 
vítima). A cisão entre teoria e prática desencadeia um imaginário que parece cristalizar um 
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movimento instituinte capaz de dar sentido à diferença entre o admitido na esfera social e o 
desenvolvido na esfera organizacional, sentido este que funda o paradoxo no qual os códigos morais, 
a ética e a democracia subordinam-se a uma lógica diferente daquela presente nos seus conceitos, 
no qual a prática se distancia da teoria. 
 
ENCAMINHAMENTO REFLEXIVO 
A pesquisa realizada ainda não autoriza uma conclusão, apenas uma reflexão. O objetivo deste artigo 
era o de investigar se os gestores avaliam a existência ou não de uma diferença entre os conceitos 
de ética, moral e democracia e sua prática, ditadas pelo pragmatismo nas organizações. No que se 
refere à contribuição teórica, era intenção igualmente formular um questionamento sobre a dinâmica 
que permite aos sujeitos conviver com este paradoxo. No primeiro caso, ficou relativamente claro que 
do ponto de vista da avaliação dos gestores entrevistados tal diferença é evidente: significativa 
maioria dos gestores concorda que o que deveria ser não corresponde ao que é. A questão que 
resta, então, é sobre qual o significado deste paradoxo. Trata-se de um comportamento desviante ou 
de um encobertamento proporcionado pela crença de que o dito corresponde sempre à realidade? 
Como sugere Ricoeur (1991:130), o problema é delimitar a esfera de acontecimentos da qual pode-se 
tornar o sujeito responsável e isto não é fácil porque o mesmo “não está nas conseqüências como ele 
está de algum modo no seu gesto imediato”. “Em primeiro lugar, [...] os efeitos de uma ação 
destacam-se de algum modo do agente [...]. É deste modo que a ação tem efeitos, podemos dizer, 
não desejados e mesmo perversos”. Em segundo lugar, existe uma espécie de confusão que torna 
“difícil atribuir a um agente particular uma série determinada de acontecimentos: a da ação de cada 
um com a ação de cada outro”. 
 
Neste sentido, é relativamente fácil observar que se trata de uma questão teórica bastante complexa, 
para a qual não há respostas contundentes, razão pela qual, neste momento, o que é possível é 
somente considerar que a maneira como o sujeito faz o entendimento analítico ou a leitura 
interpretativa9 de si mesmo constitui sua própria ética, sendo este entendimento, de alguma forma, 
vinculado com o entendimento dos códigos morais da sociedade, seja para seguí-los, seja para 
modificá-los ou mesmo para desrespeita-los, total ou parcialmente. Tais entendimentos, relacionados 
à disposição genética e aos códigos específicos que o sujeito construiu ao longo de suas relações 
pessoais e políticas (BUSS, 1999), formam a estima de si. Assim, como mostra Ricoeur (1999:211), 
“no plano ético, a interpretação de si torna-se estima de si. Em troca, a estima de si segue o destino 
da interpretação. Com esta ela dá lugar à controvérsia, à contestação, à rivalidade, em suma, ao 
conflito das interpretações, no exercício do julgamento prático”. As atitudes, as decisões, desta forma, 
não estão relacionadas apenas à observação, ao aprendizado, às teorias, mas também ao 
funcionamento psíquico, aos julgamentos, à convicção do sujeito baseada nas evidências de sua 
experiência. 
 
Se a ética, no entanto, deve se estruturar para fortalecer ou modificar a moral, enquanto um conjunto 
de normas a serem seguidas, resta evidente que a mesma deve se impor sobre a moral. Para isto, é 
necessário que a ética seja enriquecida pela norma, de maneira que não se funde uma ética que 
abrigue tantas éticas quanto são os sujeitos que as formulam para justificar a si e seus atos. A 
correspondência entre a ética e a moral só alcançará sua plena significação, como aponta Ricoeur 
(1999:238), “quando o respeito da norma tiver se expandido com respeito a outrem e ao si mesmo 
como um outro”, de sorte que a moral seja a ética sob o regime da norma. É necessário, então, que o 
respeito de si seja igualmente o respeito ao outro e que a estima de si possa estar vinculada à 
convivência com a estima do outro. Desta forma, o paradoxo entre a ética idealizada e a confessa, 
entre a moral sugerida e a praticada, entre a democracia defendida e a exercitada, poderia constituir 
um momento privilegiado para o sujeito estar diante de si. Como estar diante de si em uma situação 
como esta gera, pelo menos, desconforto, o sujeito tende a fugir do confronto, transferindo a 
responsabilidade de conviver com o paradoxo para o outro, omitindo-se de sua parte na relação, fuga 
esta que lhe impede o desenvolvimento. É possível que, em algum momento da vida, o sujeito tenha 
aderido à convicção de que ele precede o outro, que a dor do outro não lhe toca, não lhe incomoda, 
não lhe dói. É justamente aqui, onde a estima de si não se submete ao respeito de si, que se 
desenvolve o hedonismo. O que o sujeito ignora, neste caso, não é apenas que ele sonega ao outro 
sua condição emocional, mas também que ele mesmo, pela ausência da genuína troca afetiva, 
reifica-se. 
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Para desenvolver e garantir sua autenticidade individual o sujeito precisa igualmente se reconhecer 
responsável por suas próprias atitudes e assumir as conseqüências de seu fazer, especialmente 
quando este se contrapõe a interesses da organização, de grupos ou de pessoas. 
Quando o sujeito atribui a outro ou a algum fato externo a responsabilidade pelos fatos decorrentes 
de sua atitude, como que a justificar inclusive para si mesmo seu (não) fazer, seu (não) incômodo, e 
sua (não) dor, ele ou adota uma postura escapista e covarde, ou uma postura de medo e vergonha. 
De ambos os casos decorre uma desvalorização de si, uma diminuição da estima de si, o que não 
permite ao sujeito compreender que é apenas quando ele se torna capaz de apreciar criticamente 
suas ações é que ele adquire condições de apreciar, no duplo sentido do termo, a si mesmo como 
seu autor. Mas isto não se processa sem dificuldades: a verdade, o erro assumido e o custo pessoal 
e público pelas conseqüências são garantias do desenvolvimento da estima de si, mas nem por isso 
deixam de ser dolorosos, na medida em que obrigam o sujeito a se deparar com sua falta, com sua 
impotência, com o que ele não é e com o que ele é e não aprecia. Daí a grande dificuldade da 
transformação. 
 
A convivência com os paradoxos podem indicar, e certamente indicam, algumas atitudes desviantes, 
injustas ou mesmo desonestas, como observado nas argumentações desenvolvidas. Podem 
igualmente indicar uma certa concepção bastante arraigada, que vem desde a Grécia antiga, 
segundo a qual a teoria pertencia à "elite" e a prática aos "escravos", concepção esta freqüentemente 
reafirmada na expressão "na prática a teoria é outra". Entretanto, as primeiras reflexões desta 
pesquisa permitem sugerir que a convivência com o paradoxo e sua não percepção decorre também 
de um aspecto importante, e nem sempre suficientemente trabalhado pela teoria das organizações, 
que é o funcionamento psíquico do sujeito e suas dificuldades para lidar com o que lhe provoca dor, 
assunto este que, do ponto de vista epistemológico, pertenceria ao campo exclusivo da psicologia, 
mais notadamente da psicanálise. É exatamente este aspecto da investigação que deve ser 
aprofundado pela teoria das organizações, pois é ele que permite estudar qual a dinâmica que 
possibilita ao sujeito acreditar que: o que é pensado é aquilo que de fato é; a simples compreensão 
teórica é suficiente para desencadear mudanças de atitude; a intenção, enfim, supõe o gesto. 
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