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E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar 

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração 

Luiz Gonzaga do Nascimento - Gonzaguinha 

(Caminhos do coração) 
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RESUMO 

 

Galhardo, Priscila Bonato. Concepções morais no mundo do trabalho: um estudo sobre os tipos 

de julgamentos e representações de si de gestores (Dissertação de Mestrado). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A tendência no mundo do trabalho contemporâneo tem sido marcada pela flexibilização, pelo 

gerenciamento pela qualidade e pela mobilização do sujeito a serviço da empresa. Tem-se uma 

expectativa de que o gestor seja engajado com os objetivos da empresa e mantenha sempre um 

bom relacionamento interpessoal. Não obstante, para que se tenha um sistema integrado em 

busca da rentabilidade, muitos gestores se envolvem e tendem a mobilizar suas representações 

e valores pessoais, seus julgamentos e sua construção social em torno dos objetivos da empresa. 

OBJETIVO: Este trabalho investigou se a presença e prioridade de valores morais nas 

representações de si dos gestores estão associadas com o aumento da escolha de juízos de 

domínio moral para os dilemas pesquisados. MÉTODO: Pesquisa de campo, de natureza 

exploratória, da qual participaram 30 gestores do ramo varejista. Para a coleta de dados, os 

instrumentos utilizados foram: Ficha de Identificação (dados dos gestores), Roteiro de 

entrevista sobre representações de si (na dimensão como pessoa e gestor) e Questionário de 

dilemas morais (com duas situações hipotéticas). Os dados foram analisados qualitativamente, 

através de Confiabilidade Dialógica e Análise Independente de Juízes. Também foi realizada 

análise quantitativa (Análise Estatística Descritiva). RESULTADOS: Nas representações de si 

os resultados apontaram que os gestores apresentam respostas com conteúdo moral como 

honestidade, empatia, preocupação com o próximo e justiça. Todavia foi possível encontrar 

respostas sem conteúdo moral como ser proativo, determinado e alcançar resultados nas 

empresas. Além disso, compreendeu-se que na dimensão como pessoa os gestores apresentam 

mais respostas de conteúdo moral do que na dimensão como gestor. Quanto aos resultados dos 

dilemas morais, os gestores apresentaram em suas respostas conteúdos com princípios morais 

como cuidar da equipe e prezar pela vida das pessoas; e sem princípios morais como seguir as 

regras da empresa e prezar pela profissão acima do valor da vida das pessoas. Quando as 

justificativas são classificadas por domínio, o que prevalece são as respostas de domínio 

convencional, o que pode significar a expressão da necessidade dos gestores atenderem as 

demandas organizacionais. CONCLUSÃO: Entende-se, a partir da amostra que quando os 

gestores seguem uma moral que eles legitimam, respondem as representações de si com 

conteúdos morais, apresentando em sequência um maior índice de justificativas com princípios 

morais nos julgamentos dos dilemas. Do mesmo modo, quando possuem representações de si 

com poucos conteúdos morais, tendem a serem mais convencionais nas respostas aos dilemas. 

Logo, pode-se afirmar, conforme os resultados, que as representações de si têm implicação 

sobre os julgamentos pesquisados. 

 

Palavras-chave: Moral. Trabalho. Gestor. Representações de si. Teoria do Domínio Social. 
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ABSTRACT 

 

Galhardo, Priscila Bonato. Moral conceptions in the world of work: a study on the types of 

judgments and self-representations of managers (Dissertação de Mestrado). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The trend in the world of contemporary work has been marked by flexibility, quality 

management and the mobilization of the person at the service of the company. There is an 

expectation that the manager is engaged with the company's objectives and always maintains a 

good interpersonal relationship. Nevertheless, in order to have an integrated system for 

profitability, many managers are involved and tend to mobilize their personal representations 

and values, their judgments and their social construction around the goals of the company. 

OBJECTIVE: This study investigated whether the presence and priority of moral values in 

managers' self-representations are associated with the increase in the choice of judgments of 

moral dominance for the dilemmas surveyed. METHOD: Field research of descriptive 

exploratory nature in which 30 managers from the retail industry participated. For the collection 

of data, the instruments used were: Identity Card (managers data), Interview script about self-

representations (in the dimension from a person and manager perspective) and Questionnaire 

of moral dilemmas (with two hypothetical situations). The data were analyzed qualitatively, 

through Dialogical Reliability and Independent Analysis of Judges. Quantitative analysis was 

also performed (Descriptive Statistical Analysis). RESULTS: In the representations of 

themselves the results pointed out that managers present answers with moral content such as 

honesty, empathy, concern for others and justice. However, it was possible to find answers 

without moral content such as being proactive, determined and achieving results in companies. 

In addition, it was understood that in the dimension as a person the managers present more 

moral responses than in the dimension as manager. As a result of the moral dilemmas the 

managers presented in their responses contents with moral principles such as caring for the team 

and cherishing people's lives; and without moral principles like following company rules and 

cherishing the profession above the value of people's lives. When the justifications are classified 

by domain, what prevails are conventional domain responses, which may mean the expression 

of the need for managers to meet organizational demands. CONCLUSION: It is understood 

from the sample that when managers follow a morality that they legitimize, they respond to 

self-representations with moral contents, presenting in sequence a greater index of justifications 

with moral principles in the judgments of the dilemmas. Likewise, when they have self-

representations with little moral content, they tend to be more conventional in their responses 

to the dilemmas. Therefore, it can be stated, according to the results, that the self-representations 

have an implication on the judgments researched. 
 

 

Keywords: Moral. Job. Manager. Self-representations. The Social Domain Theory. 
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APRESENTAÇÃO  

 

A minha afinidade com a Psicologia do Trabalho começou na graduação com o processo 

de identificação com meus professores, que discutiam e problematizavam questões sobre a 

saúde e a moral do trabalhador. Tal identificação se transformou em admiração pela docência 

que se expandia na excelência da orientação de trabalhos de pesquisa, com os quais me engajei. 

Tive ainda a oportunidade de participar de congressos, onde conheci e me inspirei em grandes 

nomes da área, os quais serão citados no decorrer deste trabalho, como: Christophe Dejours, 

Eugène Enriquez e Vincent de Gaulejac. 

Nesse percurso da graduação, também contribuí na fundação de uma Empresa Junior 

em Psicologia, na Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi um período de muito 

aprendizado no campo prático e técnico, como no desenvolvimento de relações interpessoais, 

na valorização do trabalho e na reflexão sobre alguns valores, desencadeados pela vivência de 

dilemas complexos como, por exemplo, assédio moral. 

Posteriormente à graduação desenvolvi uma pesquisa na Especialização em Atenção 

Integral à Saúde Mental da UEM, com o trabalho intitulado “Modelo de gestão estratégica: 

discussões sobre a saúde mental do trabalhador”, no qual discuti como esse modelo de gestão, 

contemporâneo, parece não favorecer a saúde mental, acarretando inclusive, sérios 

adoecimentos ao trabalhador. Esse estudo contribuiu para um olhar mais perplexo aos dilemas 

morais do mundo do trabalho, uma vez que, concomitantemente, eu trabalhava em uma empresa 

varejista de grande porte.  

Trabalhei como consultora interna de Recursos Humanos (RH) durante dois anos e tive 

a oportunidade de coordenar setores de RH de muitas unidades no Brasil.  Sou grata pela rica 

experiência: lidava com pessoas de todos os cargos hierárquicos e com as mais variadas 

histórias de vida. Logo, o tempo de proximidade com esses trabalhadores, me permitiu observar 

o adoecimento de algumas pessoas. Além disso, notava como diversos trabalhadores com 

condutas e discursos que permitia lhes atribuir uma personalidade moral, desviavam atitudes e 

modos de agir em virtude de outros interesses. Esses casos podem ser exemplificados, 

principalmente, por gerentes que manipulavam resultados de vendas e vencimento de 

mercadorias, que assediavam outros trabalhadores, além de situações de furtos e 

comportamentos que a empresa não considerava coerentes com a gestão.  

Portanto, comecei a me questionar sobre meu papel dentro da empresa na busca de 

compreender tais atitudes. Por um tempo viajei para quase todas as unidades da empresa, para 

escutar os trabalhadores e descobrir esses casos e situações que não condiziam com 
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comportamentos morais. Participei de várias sindicâncias e tinha um papel relevante na 

ouvidoria da empresa. Não obstante, quando me deparei com a minha própria saúde e estilo de 

vida, percebi que eu estava ajudando a vida de algumas pessoas e a própria empresa, mas já não 

mais me adaptava com uma rotina de viagens e uma dedicação quase integral à organização. 

Foi um momento de autorreflexão e análise.  

A partir de então, percebi que gostaria de continuar estudando, entendendo mais sobre 

as motivações humanas e, principalmente, sobre a construção de valores e interesses pessoais e 

morais. Busquei, por meio da inserção no mestrado, as possíveis respostas de questões que me 

indignavam. Por isso a escolha do programa de Psicologia de Desenvolvimento Humano, 

porque a experiência profissional de escuta aos funcionários, de mediação de conflitos, me 

mostrou que, de fato, há sempre a possibilidade de desenvolvimento psicológico e inclusive, 

moral. 

A experiência na academia foi e tem sido particular em minha vida. Além de me 

possibilitar encontrar algumas compreensões, passei a me identificar com teorias sobre o 

desenvolvimento moral do ser humano e aprendi a refletir constantemente sobre minhas 

próprias ações e julgamentos. Também percebi o quanto podemos contribuir no 

desenvolvimento moral recíproco, por meio da justiça, da cooperação, da preocupação com o 

bem-estar e direitos de todos. Por fim, posso dizer o quanto é gratificante desenvolver pesquisa 

em Psicologia e participar da formação de pessoas no Ensino Superior. 

Essas foram as motivações centrais que me conduziram a renunciar a carreira de 

Psicologia Organizacional e me encaminhar, me identificar, me apaixonar e me reconhecer 

como uma estudante, profissional e pesquisadora na área de Psicologia do Desenvolvimento 

Humano, conduzida pela caminhada e aventura de reunir e investigar a Psicologia Moral e o 

mundo do trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

 

O significado do trabalho compreende tanto uma percepção particularizada, advinda do 

repertório do indivíduo, como de uma percepção socialmente construída. A experiência diária 

dos indivíduos “constitui a base sobre a qual eles constroem suas percepções e conhecimentos 

acerca do mundo que os cerca” (Borges, 2007, p. 122). O trabalho pode ser considerado como 

uma atividade transformadora que integra a maioria dos processos e sistemas humanos. E mais, 

uma atividade de ampla importância para o desenvolvimento da sociedade e do processo de 

criação da identidade individual. Assim, o homem desenvolve suas potencialidades por meio 

da ação, a qual serve de fonte de significado para a vida humana (Arendt, 2010).  

Nessa perspectiva, a relação indivíduo e trabalho tem sido viabilizada pelas 

regularidades das ações e das contingências que as causam. São essas regularidades que 

proporcionam a institucionalização do trabalho, que afeta as relações construídas entre o 

indivíduo e o mundo. Com efeito, seus impactos implicam significativamente na condição dos 

seres humanos como seres políticos, subjetivos, sociais, culturais. Não obstante, a 

institucionalização sofre mudanças e há de se questionar sobre uma reinstitucionalização do 

trabalho, diante de transformações no mercado e nos modos de gestão organizacionais 

contemporâneos (Malvezzi, 1988, 2010).  

O processo de reestruturação e globalização da economia, proporcionado pelo 

desenvolvimento científico tecnológico, aponta cada vez mais para as relações no mundo 

virtual, nas quais os computadores capazes de compreender a fala, ler textos manuscritos, 

executar tarefas anteriormente desempenhadas por seres humanos, propagam uma nova 

organização social, na qual o desenvolvimento das atividades dependerá cada vez mais das 

tecnologias e de uma sociedade da informação. Outro aspecto decorrente dessa reestruturação 

é a competitividade, que cada vez mais se intensifica devido ao objetivo das organizações, que 

têm como foco a perseguição do lucro e do consumidor final, preocupando-se com sua própria 

sobrevivência e com seu crescimento (Fadul, 2004). Desse modo, o indivíduo que trabalha para 

essas organizações deve ser um profissional generalista, culturalmente funcional dedicado 

totalmente à causa empresarial (Sennett, 2006; Gaulejac, 2007).  

A partir desse panorama, notam-se características como flexibilidade e mudanças 

constantes, que, em última instância, incidem na fragmentação da identidade profissional e 

social dos sujeitos (Kallinikos, 2003).  O sociólogo Sennett (2005, p. 9) menciona que o: “(...) 

capitalismo flexível bloqueou a estrada reta da carreira, desviando de repente os empregados 

de um tipo de trabalho para outro”. Diante das transformações ocorridas no espaço do trabalho, 
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o autor reflete que há um aumento da quantidade de tarefas, porém sem compatibilidade com 

as diversas necessidades dos indivíduos, como: qualidade de vida no trabalho, motivação, 

construção de valores e possibilidade de crescimento profissional. O trabalhador fica 

desprovido de uma identidade sólida e sustentável.  

De acordo com alguns autores (Sennett, 2005; Gaulejac, 2007), apreende-se que na 

sociedade capitalista contemporânea tudo é passageiro, a capacidade de se adaptar a qualquer 

ambiente é considerada como um valor, a meta é a curto prazo, e as organizações se desfazem 

e se replanejam em virtude das mudanças constantes. Nesse sentido, a sociedade, orientada 

pelos avanços tecnológicos, em que as agilidades nas mudanças institucionais levam a um maior 

retorno financeiro para a organização, não permite espaço para relações lineares e duradouras 

aos trabalhadores, impossibilitando-os de construir uma identidade pautada em suas 

expectativas e desejos. Ademais, esbarra em questões morais da relação indivíduo e trabalho 

(Sennett, 2005; Gaulejac, 2007).  

Parece, portanto, que há uma transposição de valores, quando não, a criação de 

“moralidades” que não estão sendo favorecedoras de uma sociedade justa, digna e solidária. 

Dito isso, o mundo do trabalho estaria vivendo um enfraquecimento da moral? É possível falar 

de moral e ética frente à busca incessante por inovações, à competitividade, à cultura da 

urgência e à flexibilidade ditadas como elementos essenciais para o trabalho contemporâneo? 

Por ora essas não são questões que a presente pesquisa se propõe investigar, contudo 

contribuem para o olhar e a reflexão sobre a relação entre moral e trabalho. 

Tendo em vista esse contexto e a trajetória da pesquisadora, como já apresentada, 

edificou-se a proposta de se estudar a moralidade no mundo do trabalho, em especial, a moral 

de gestores no ramo varejista. Com esta proposta delineada, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica acerca da temática. Os resultados foram investigados através de livros e artigos 

científicos, sendo os últimos identificados por meio de uma busca no Portal de Periódicos 

CAPES/MEC com os seguintes descritores: moral (moral), gestão (management), ética (ethic), 

gestor (manager), empresa (company).  

Entre os temas encontrados é possível citar alguns relevantes, como: relacionamento 

entre os estilos de gestão de conflitos, inteligência emocional e desenvolvimento moral em 

estudantes de gestão (Villamediana, Donado & Zerpa, 2015); formas de lidar com a ética 

empresarial (Bruhn, 2004; Hoffman, Frederick & Schwartz, 2014; Hosmer & Hosmer, 1991; 

Jesus, 2005; Srour, 2013; Vargas & Milheiro, 2005); a necessidade de estudos sobre ética nos 

negócios que possam orientar práticas de responsabilidade social empresarial (Newton, 2013; 

Ponchirolli, 2007; Teodósio, Coelho, Carvalho Neto & Patrus, 2013); estudos que envolvem 
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dilemas morais (Maclagan, 2015; Tangpong & Pesek, 2007) e a noção de gerente moral (Lynch, 

Lynch & Cruise, 2002; Shaw & Shaw, 2010; Sundman, 2000; Treviño, Hartman & Brown, 

2000). Quanto à relação entre trabalho e desenvolvimento moral (Mudrack, 2003; Pircher 

Verdorfer & Weber, 2016) somente algumas referências foram localizadas, e as mesmas se 

referiam à teoria de desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg.  

Mesmo com certo volume de referências sobre a temática, notou-se a escassez de 

trabalhos que relacionassem as características do trabalho contemporâneo com teorias do 

desenvolvimento moral. Para tanto, foram propostas algumas abordagens teóricas sobre o 

desenvolvimento moral: a do professor Yves de La Taille (2006) e a Teoria do Domínio Social 

de Turiel (1989), fundamentadas pela teoria de Jean Piaget, que deu início aos estudos sobre 

Psicologia Moral. A importância dessas abordagens é justamente a viabilização de pesquisas 

que se embasam no desenvolvimento da Psicologia Moral e na constituição de valores humanos, 

engendradas em uma visão contemporânea da sociedade. 

La Taille (2006) apresenta a Psicologia Moral como uma ciência que busca 

compreender os processos mentais por meio dos quais o indivíduo legitima, ou não, os valores, 

as regras e os princípios morais. Para entender os comportamentos morais ele se dedica aos 

estudos das dimensões intelectual e afetiva da moral, sendo a última sua maior contribuição 

teórica. O autor defende que para que o indivíduo cumpra o dever moral é necessário que ele 

queira segui-lo. Esse querer depende de como o indivíduo se vê, isto é, depende de suas 

representações de si com valor positivo. Nesse sentido, o indivíduo só age moralmente se suas 

representações de si tiverem valor positivo e forem vinculadas a princípios morais.  

A Teoria do Domínio Social (Turiel, 1989), por sua vez, reflete e traz a compreensão da 

dimensão social da moral. Tal dimensão interfere na maneira do sujeito pensar e abrange todos 

os aspectos de sua vida social, os quais são complexos e podem ser coordenados de diferentes 

maneiras, pois dependem do desenvolvimento individual, das convenções sociais e das 

particularidades culturais de cada pessoa. A moral, nessa perspectiva, se constitui como um dos 

domínios do conhecimento social ao qual o indivíduo coordena suas ações, incluindo a 

possibilidade de outros domínios, como o domínio convencional (regras sociais) e o domínio 

pessoal (individualidade). 

 Esse aporte teórico contribui para o entendimento do desenvolvimento moral dos 

indivíduos, bem como permite analisar como as considerações morais e não-morais nas 

tomadas de decisões podem variar de acordo com os contextos, as culturas e o desenvolvimento 

de cada um. Com efeito, o desafio ao qual essa pesquisa se propõe é buscar indicadores 
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impíricos que permitam refletir sobre as questões morais e não-morais no mundo do trabalho, 

do ponto de vista dos indivíduos responsáveis pelo processo gerencial.  

Quando se avalia o contexto e a realidade de trabalho do gestor (Enriquez, 1997; Freitas, 

1999; Hendry, 2004; Gaulejac, 2007), notam-se três principais fatores que ele precisa coordenar 

para alcançar seus resultados e consequentemente se desenvolver profissionalmente. Esses 

fatores estão pautados nas relações interpessoais do gestor com a alta hierarquia e com sua 

equipe; nos seus interesses pessoais; e nos interesses da organização. Alguns autores 

mencionam que a noção de participação e de relações interpessoais para tomadas de decisão 

nada mais é que a legitimação de decisões já tomadas. “Enquanto método persuasivo, a falsa 

participação atesta a seriedade da abertura ao novo, ao democrático, ao possível para todos” 

(Freitas, 1999, p. 79). Portanto, as relações podem se tornar enrijecidas e racionalizadas, pela 

falta de um posicionamento próprio do sujeito diante de outras pessoas em tomadas de decisão. 

No que se refere aos conflitos e interesses pessoais, Hendry (2004) elucida que esses precisam 

ser negados, recusados ou negligenciados de alguma forma para atender melhor os interesses 

da empresa (organização), a qual tem como objetivo o alcance de metas e resultados 

satisfatórios para sua sustentação em um mercado competitivo. Desse modo, observa-se a 

Figura 1, que ilustra os três fatores explanados. 

 

Figura 1 – Fatores que o gestor coordena para alcançar seus resultados no ambiente organizacional 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora. 

 

Perante aos três elementos anteriores, nota-se que o gestor precisa acrescentar a 

prioridade moral, de modo que ao coordenar os mesmos, o domínio moral não seja sobreposto 

pelo domínio convencional da empresa ou pelo domínio pessoal do gestor. Para compreender 

essa afirmação, pretende-se investigar as representações de si dos gestores, por meio de suas 



22 

 

qualidades, pontos de melhoria, valores e pelo olhar alheio, tanto em seu papel como pessoa, 

quanto em sua postura de gerente.  Também, busca-se, examinar os julgamentos dos gestores 

acerca de dilemas hipotéticos, nos quais são apresentadas situações de conflitos comumente 

vivenciadas no espaço organizacional. Tais conflitos apresentam a necessidade do 

equacionamento dos três fatores já pontuados a fim de verificar se as possíveis decisões e juízos 

dos gestores incluem a prioridade moral. A Figura 2 representa o equacionamento que se 

pretende identificar. 

 

Figura 2 – Coordenação dos fatores em busca do domínio moral para alcançar resultados no ambiente 

organizacional 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora. 

 

Com essa compreensão, esse trabalho permite investigar se é possível priorizar o juízo 

moral no processo de atuação como gestor. Portanto, a pergunta de pesquisa que norteou essa 

investigação foi a seguinte: a presença e prioridade de valores morais nas representações de si 

dos gestores estão associadas com o aumento da escolha de juízos de domínio moral para os 

dilemas pesquisados? Logo, o objetivo geral da pesquisa é investigar se a presença e prioridade 

de valores morais nas representações de si dos gestores estão associadas com o aumento da 

escolha de juízos de domínio moral para os dilemas pesquisados.  

Quanto ao formato do texto da dissertação, será apresentado da seguinte forma: no 

primeiro capítulo serão apresentados os objetivos e a hipótese da presente pesquisa; no segundo 

capítulo, será abordado o referencial teórico. Neste haverá um subcapítulo sobre alguns 

conceitos, argumentos e contribuições de autores sobre a situação do trabalho contemporâneo, 

perpassando pelas questões do capitalismo. No segundo subcapítulo serão apresentados os 

desafios, as funções e a liderança que os gestores exercem para se manterem no mundo 

corporativo. O terceiro subcapítulo será dedicado à apresentação do desenvolvimento moral a 
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partir da teoria de Yves de La Taille (2006), por meio dos conceitos de moral, ética e 

representações de si. O quarto subcapítulo trará a descrição e a argumentação da Teoria do 

Domínio Social, por meio de Elliot Turiel (1983, 1989) e colaboradores, para a compreensão 

dos domínios sociais (moral, convencional e pessoal).  

O terceiro capítulo será constituído pelo desenho metodológico do estudo, com a 

caracterização dos participantes, informações sobre os instrumentos de pesquisa e 

procedimentos de coleta e análise de dados. No quarto capítulo serão apresentados os resultados 

e a discussão realizados acerca dos dados encontrados para os instrumentos das representações 

de si e dos dilemas morais. Por fim, se apresentarão as considerações finais sobre este trabalho.  



24 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar se a presença e prioridade de valores morais nas representações de si dos 

gestores estão associadas com o aumento da escolha de juízos de domínio moral para os dilemas 

pesquisados. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a ausência ou presença de valores morais nas representações de si dos 

gestores (como pessoa e gestor);  

 Caracterizar os tipos de julgamentos dos gestores e suas justificativas; 

 Caracterizar os diferentes domínios sociais segundo um sistema codificado das 

justificativas dos dilemas. 

 

1.3 HIPÓTESE  

 

A hipótese dessa pesquisa é que quando há presença de valores morais nas 

representações de si dos gestores, há também o aumento da escolha de juízos de domínio moral 

para os dilemas pesquisados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico que sustenta a pesquisa. 

Inicialmente abarcam-se os conceitos de trabalho e gestão no mundo contemporâneo, o papel 

do gestor e como o mesmo se vincula à organização. Na sequência são apresentadas as teorias 

que embasam os instrumentos utilizados nesta pesquisa: a dimensão afetiva da moral, por meio 

das representações de si (La Taille, 2006) e a Teoria do Domínio Social (Turiel, 1989).  

 

2.1 TRABALHO E GESTÃO 

 

Nesse subcapítulo serão apresentados argumentos teóricos de autores que estudam o 

conceito do trabalho; o capitalismo e suas consequências e as relações organizacionais. Com 

isso, é possível conhecer a realidade, ou pelo menos, a interpretação que a literatura tem 

realizado acerca dos desafios do trabalho contemporâneo.  

 

2.1.1 A noção de trabalho 

 

Segundo Borges (2007), o significado do trabalho parte de uma percepção da 

experiência do trabalhador e, concomitantemente, de uma percepção socialmente construída. A 

construção de percepções e conhecimentos do ambiente, permeado de contingências políticas, 

econômicas, sociais, físicas e tecnológicas, é constituída pela vivência cotidiana desse 

indivíduo. Malvezzi (1988) complementa que o trabalho é um processo que ocorre a partir de 

um contexto cultural, favorecendo as interações entre trabalhadores e a troca de valores e 

significados. Para tanto, compreende-se que o trabalho tem uma condição ontológica (Arendt, 

2010), como elemento fundamental para a construção da vida humana, a qual é composta por 

sua subjetividade (Malvezzi, 1988). 

O trabalho, ao possibilitar essas duas dimensões, permite ao trabalhador se reconhecer, 

se realizar e se apresentar à sociedade, produzindo, portanto, não só objetos, mas uma condição 

que é efetivamente sua (De Souza, 2000). Há meios que caracterizam essa condição, que não é 

somente própria do trabalho para o indivíduo, partindo de um resultado materializado e concreto 

da sua tarefa, mas uma atividade de ampla importância para o desenvolvimento da sociedade e 

do processo de criação da identidade individual (Arendt, 2010).  

Com efeito, ao defender o trabalho como condição ontológica da vida humana, Arendt 

(2010) propõe como base conceitual, a distinção entre labor, trabalho e ação. O labor é a 
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atividade que existe para produzir tudo que é vital ao homem. Este, considerado como animal 

laborans, produz bens necessários para o seu desenvolvimento biológico, vinculando-se à 

conservação da espécie e da vida enquanto tal. O trabalho, por sua vez, é a atividade de 

transformação da natureza. O homem, nomeado de homo faber tem como virtude intelectual a 

capacidade raciocinada de produzir objetos, que possuem durabilidade, objetividade e 

reversibilidade. Já no que condiz a ação, essa é a única atividade que se exerce diretamente 

entre os indivíduos sem a mediação das coisas ou da matéria. É a única forma da expressão da 

singularidade individual. No labor, o homem revela suas necessidades corporais; no trabalho, 

sua capacidade e criatividade artesanal; na ação, a ele mesmo. Portanto, a ação é a capacidade 

de começar algo novo, é a fonte do significado da vida humana (Arendt, 2010).  

Partindo dessa discussão, Malvezzi (1998) compreende que o indivíduo é um ser de 

possibilidades e possui três necessidades: a sobrevivência (função econômica), pela produção 

de bens de consumo à manutenção de sua estrutura biológica; a realização (função psicológica), 

pelo cumprimento de seus ideais e objetivos, moldando o mundo de acordo com seus desejos 

em virtude de suas múltiplas capacidades; e a cooperação (função social), caracterizada pelo 

desenvolvimento de uma rede de relações que ligam um indivíduo ao outro. Por meio da 

satisfação dessas necessidades, o indivíduo cumpre a sua liberdade e transforma as 

possibilidades e o mundo em elementos de reconhecimento recíproco e de uso entre as pessoas. 

Desse modo, tanto as possibilidades e o mundo natural se tornam recursos compartilhados, que 

ficam à disposição e podem ser reconhecidos por outros (Malvezzi, 1988).   

Não obstante, Malvezzi (1988) explana que a sociedade atual vive práticas de 

racionalização, um processo de produção regularizado, tendo seu próprio valor e condição de 

trabalho. A partir dessa lógica, o trabalho tem se tornado um recurso concreto e gerenciável, 

cessando as articulações de ordem social, que regem as ações, as relações e um sistema de 

valores. Essas regularidades limitam diversos elementos implicados no trabalho e se desdobram 

no que se denomina de institucionalização do trabalho. Por meio de estruturas tecnológicas, 

econômicas, políticas e sociais essas regularidades tomam forma, se reproduzem e impõem 

trajetórias de ação que impactam o indivíduo no âmbito biológico, em suas relações de poder, 

nos graus de liberdade, nos vínculos pessoais e na sua própria subjetividade. A 

institucionalização do trabalho, nesse sentido, limita e afeta a relação do indivíduo com seu 

trabalho, com o mundo e com as pessoas que convive. Afeta, sobretudo, a identidade e a 

emancipação do trabalhador para se reconhecer como um ser de potencialidades, um sujeito de 

ação, que expressa sua subjetividade e estabelece trocas com os outros (Malvezzi, 1988).    
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Segundo Shimmin (1966) a industrialização e a normatividade social contribuem para a 

alienação do trabalho, o que impede, aos homens, identificarem o significado de seu trabalho 

e, consequentemente, realizarem o desejo de reconhecimento social por sua habilidade. Com 

efeito, a autora indaga sobre as formas e conceitos dados ao trabalho, esclarecendo que muitos 

indivíduos vivenciam o trabalho apenas por um status social ou baseado em situações que não 

sejam favoráveis, sem ao menos terem a possibilidade da expressão de si mesmos e construírem 

relações saudáveis no ambiente em que se inserem.  

É justamente nesse contexto que se torna importante a compreensão do capitalismo e 

suas implicações na sociedade, principalmente, na relação indivíduo e trabalho. Entende-se o 

capitalismo como um sistema econômico e social, no qual “praticamente todos os bens e 

serviços são produzidos para e obtidos através do mercado” (Wood, 2003, p. 38). Nesse sentido, 

há a acumulação de capital por meio do lucro, o qual depende da diferença entre o que os 

capitalistas pagam aos trabalhadores e o que eles ganham na venda dos produtos e serviços 

oferecidos pelos trabalhadores (Wood, 2003). 

 

2.1.2 O capitalismo e os desafios contemporâneos 

 

Jameson (2011) reflete que o sistema capitalista é permeado de dualidades e paradoxos. 

Estrutura-se em um processo dialético de que uma coisa pode ser o seu oposto ao mesmo tempo. 

Tais contradições, por sua vez, são fundamentais para o desenvolvimento desse sistema. O autor 

afirma que a inesgotável tentativa do capital em submeter tudo aos imperativos que emanam de 

sua natureza deve avançar e ser forçosamente imposta mesmo quando os resultados são 

destrutivos à escala global (em todos os sentidos); mesmo quando se apresenta em perigo, não 

somente a sobrevivência da humanidade, mas a do próprio capitalismo. Portanto, aquilo que é 

considerado produtivo é, inquestionavelmente, destrutivo; o que se considera como progresso 

e riqueza são, também, sofrimento e miséria (Jameson, 2011). 

Jameson (2011) ainda se indaga sobre o enigma de como um lucro pode ser feito da 

troca de valores iguais? Segundo ele, a esfera da circulação, na qual a troca ocorre, é insuficiente 

para resolver este enigma. Para o autor, torna-se necessário, com efeito, analisar como as 

mercadorias são produzidas e perceber sua peculiaridade a partir da força de trabalho, a qual 

cria, na esfera da produção, mais valor do que aquele que é pago por ela na esfera da circulação. 

O capitalista paga um tanto para contratar o trabalhador, entretanto, durante o tempo no qual é 

contratado, cria mais valor do que o tanto inicial que foi pago por ele. Logo, surge uma 

considerável implicação quanto à relação indivíduo e trabalho, uma vez que o reconhecimento 
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e a valorização da força de trabalho parecem negadas frente à possibilidade do lucro com a 

produção da mercadoria (Jameson, 2011). 

Sob essa óptica, Marx (1968) aponta que não se pode perceber o “desastre máximo” 

implícito no modo de ultrapassar limites e derrubar obstáculos que o capital, em sua força, 

realiza com os trabalhadores e a sociedade em geral. A alienação fica ilustrada, uma vez que, 

as relações interpessoais perdem cada vez mais a sua verdadeira intenção, pois são mediadas 

pelas mercadorias e pelo dinheiro. Para autor o próprio trabalhador assume caráter de 

mercadoria; sua força de trabalho é comercializada. Consequentemente sua destinação humana 

e sua dignidade perdem-se cada vez mais. O trabalhador se torna um ser extraviado de si 

mesmo; sua essência se torna uma essência desumanizada (Marx, 1968).  

Tendo em vista essa discussão, Harvey (2010) afirma que, na contemporaneidade, 

vivencia-se uma nova ordem por meio da produção transnacional e financeira sobre novos 

espaços pela acumulação permanente do capital. Ademais, ele examina como o capital 

sobrevive em meio a tantas crises. Uma das compreensões que o autor propõe, é o 

reconhecimento de que o capital nunca resolve suas tendências de crise, ele simplesmente as 

move de lugar. Essa movimentação ocorre num sentido duplo, em que se move um tipo de 

problema para outro. Por exemplo, pode haver uma crise do poder do trabalho com relação ao 

capital, que, posteriormente, é resolvida pela financeirização ou outras medidas. Não obstante, 

tais medidas podem tirar o poder do trabalho e deixá-lo com mais problemas e dificuldades no 

mercado. Infelizmente, é nessa dinâmica que as pessoas vivenciam e sofrem as consequências. 

As crises são tentativas de racionalizar as irracionalidades do capitalismo, no entanto, como 

não se dissolvem, apenas se movem, perpetuam um constante desgaste na relação indivíduo e 

trabalho (Harvey, 2010). 

Jameson (2007) menciona que o pós-modernismo é inseparável da hipótese de uma 

mutação fundamental no domínio da cultura no capitalismo contemporâneo, que inclui uma 

modificação significativa de sua função social na atualidade. Harvey (1996), em concordância, 

parte do pressuposto de que houve uma transição no regime de acumulação do capital e no 

modo de regulamentação social e política no século XX. Segundo o autor, para que o modo de 

produção capitalista funcione do melhor modo possível de acordo com seus propósitos, é 

indispensável que haja um consenso entre o funcionamento do mercado e a garantia máxima de 

lucros, práticas políticas e formas culturais que exercem algum tipo de controle sobre a força 

de trabalho.  

Nesse cenário, o regime de acumulação fordista não foi suficiente para conter as 

contradições internas do sistema capitalista, contribuindo para uma reorganização do mundo do 
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trabalho, que foi desde a configuração do sistema financeiro global, até uma virada cultural nos 

hábitos e costumes (Jameson, 2007). Para tanto, o regime de acumulação flexível, surge como 

resposta do capital para contornar mais uma de suas crises sistêmicas (Harvey, 1996). 

Uma das principais características do regime de acumulação flexível é o surgimento de 

novos setores, com novas maneiras de fornecer serviços financeiros e taxas intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional, o que provocou, e ainda mantém altos índices 

de desemprego estrutural. Esse fator tem grande impacto na relação indivíduo e trabalho, 

gerando insegurança para aqueles que estão inseridos no campo do trabalho. Cada um tenta, a 

todo custo, manter-se em seu papel, buscando, por esse modo, saídas individuais e não mais 

coletivas. Esse é um processo que se desdobra em uma desorganização das entidades coletivas 

dos trabalhadores (Girelli, 2015).  

De acordo com Antunes (1997) essa situação, dificulta as possibilidades do 

desenvolvimento, da consolidação de uma consciência de classe dos trabalhadores e do 

sentimento de pertencimento. Há uma crescente individualização das relações de trabalho, 

desconjuntando o “eixo das relações entre capital e trabalho da esfera nacional para os ramos 

de atividade econômica e destes para o universo micro, para o local de trabalho, para a 

empresa e, dentro desta, para uma relação cada vez mais individualizada” (Antunes, 1997, p. 

65).   

A partir desse contexto, apresenta-se a seguir argumentos e características do ramo 

escolhido para a investigação dessa pesquisa: o varejo. 

 

2.1.3 O contexto varejista 

  

Optou-se pelo varejo, uma vez que, o sistema capitalista contemporâneo tem 

incentivado cada vez mais esse setor, por ser responsável pela disponibilização do produto ao 

consumidor. Além disso, é um ramo que possibilita o desenvolvimento de características como 

vantagem competitiva, inovação, adaptação às mudanças, as quais se aproximam das exigências 

atuais de mercado (Santos & Costa, 1997). 

O varejo brasileiro começou em meados do século XIX, em que se exercia um comércio 

predominante por caixeiros-viajantes, que percorriam os povoados. Os primeiros 

estabelecimentos de maior porte se baseavam em modelos norte-americanos e europeus, sendo 

instalados em cidades grandes, como São Paulo e Rio de Janeiro.  Tais estabelecimentos 

contribuíram para a divulgação e amplitude de comércios, bem como introduziram métodos de 

vendas, compras e exposição de produtos (Belik, 1997).  
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Com o desenvolvimento do varejo, algumas características foram se tornando 

primordiais para o seu diferencial no mercado e no sistema capitalista, como um todo. Dentre 

os principais aspectos do setor varejista é possível mencionar a competitividade como uma das 

mais relevantes. Isso ocorre devido à concorrência, que pode ser local (regional), em nível de 

estado (médio porte) e em nível nacional (Santos & Costa, 1997). Na disputa pelo consumidor 

são necessários, cada vez mais, equipamentos, instalações, novas estruturas, investimento em 

lojas, serviços de pré e pós-venda e tecnologias (Révillion, 2005). Com efeito, a vantagem 

competitiva se tornou a chave do sucesso e da sobrevivência da empresa. Entre as causas que 

direcionam as empresas varejistas competirem em um ambiente conturbado estão: a competição 

em mercados mais segmentados; as mudanças nos comportamentos de compra dos 

consumidores; as constantes inovações tecnológicas e a maior pressão sobre as margens de 

lucro das mercadorias (Weitz & Levy, 2000).  

A estrutura do varejo depende de diversos fatores, podendo ser quanto à estrutura 

organizacional, como lojas independentes, redes ou franquias; ao mix de produtos, pautadas na 

amplitude, como o número de linhas de produtos comercializadas ou na profundidade e 

sortimento, como o número de marcas de uma mesma linha; à estratégia de preço; à localização 

e distribuição, como lojas, unidades, catálogos; ao nível de conveniência e de serviços aos 

clientes (Révillion, 2005). A seguir encontra-se o Quadro 2 que exemplifica de forma mais 

detalhada a estrutura e a setorização do ramo varejista.  

 

  Quadro 1 - Principais formatos varejistas brasileiros 
 

Formato Principais Características 

Varejo alimentício  

Bares, lanchonetes, cafés Servem lanches e bebidas para o consumo local, com uma linha 

restrita de produtos de consumo imediato. 

Mercearias/ Armazéns Lojas pequenas de 20 a 50 m² de área de vendas, que oferecem 

uma linha básica de produtos de mercearia, frios e laticínios. 

Padarias A maior parte de sua receita é proveniente de pães e bolos. 

Atende as necessidades de conveniência do consumidor. 

Fast Foods Comercializa refeições padronizadas, de modo de preparo rápido 

em sistema de autosserviço. 

Lojas de conveniência Locais de venda de alimentos e artigos de primeira necessidade. 

Geralmente se localizam em postos de combustível e possui 

preços mais elevados que os supermercados. 

Supermercados Caracterizam-se pelo autosserviço, check-outs e produtos 

dispostos de modo acessível. Possui uma área média de vendas e 

uma grande variedade de produtos alimentícios. 

Superlojas Supermercados com uma linha completa de produtos perecíveis 

e uma gama de alimentos não-alimentícios, como têxteis e 

utensílios domésticos. 
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Hipermercados Maiores que as superlojas, com área de venda maior que 5000 

m², com uma enorme variedade de produtos e preços 

competitivos. Possuem produtos como eletrodomésticos, 

utensílios de higiene e limpeza, artigos esportivos. 

Clubes de compras Atendem consumidores finais e pequenos comerciantes. Vendem 

alimentos, artigos de limpeza e higiene e utensílios para o lar, 

podendo ser em fardos. 

Lojas de descontos e 

variedades 

Oferecem um linha de variedade de produtos: alimentícios, de 

vestuário, brinquedos, eletrodomésticos. 

Varejo não-alimentício  

Lojas especializadas Concentram suas vendas em uma linha de produtos, como 

calçados, móveis e confecções. Abarcam desde pequenos 

negócios até grandes redes de lojas. Também direcionadas para 

um público mais específico de consumidores. 

Lojas de departamentos São de grande porte (maior que 4000m² de área de venda) e 

apresentam uma variedade de produtos, divididas em linha 

“dura” (eletrodomésticos, ferramentas e utensílios) e linha 

“mole” (confecções, cama, mesa, banho). 

Minilojas de 

departamentos 

São lojas compactas (500 a 1000m² de área de venda), com maior 

restrição em variedade de produtos e predominante em linha 

“dura”. 

Outletstores/ Lojas de 

fábrica 

Operadas pelos próprios fabricantes, vendem sobras ou 

mercadorias descontinuadas ou irregulares. Localizam-se em 

áreas distantes de centros, mas de fácil acesso. 

Lojas de preço único Vendem produtos por um preço comum, como brinquedos, 

utensílios para o lar, presentes. Um exemplo são lojas de 1,99. 

Também possuem um modelo de autosserviço. 

Category Killers Lojas de grande porte especializadas em certas categorias de 

produtos, como artigos esportivos, materiais de escritório. 

Apresentam estreita variedade, mas grande sortimento de 

produtos.  

Varejo sem loja  

Marketing direto Sistema de marketing entre varejista e cliente por meios de 

comunicação (rádio, televisão, revista) para conseguir o pedido 

de compra. Os consumidores efetuam suas compras por meio de 

telefone, correio. 

Venda porta a porta É um sistema direto de venda ao consumidor, com 

demonstrações e explicações pessoais sobre produtos e serviços. 

Vending machines Sistema de venda de produtos por máquinas. O consumidor 

coloca o dinheiro ou cartão na máquina e recebe o produto. 

Funciona 24h e dispensa vendedor, precisando somente da 

reposição de produtos.  

Varejo virtual/ eletrônico Formato de varejo que oferece, por meio da internet, produtos e 

serviços, possibilitando que consumidores finais comprem e 

completem a transação por um website. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das bibliografias Révillion (2005, p. 29-31); Weitz & Levy (2000, p. 47-59); 

Parente (2000, p. 30-36). 
 

Por fim, compreende-se que o varejo inclui atividades referentes à venda de produtos e 

serviços diretamente aos consumidores, ajustando as necessidades desses com a dos 

fornecedores ou fabricantes em termos de quantidade, qualidade, variedade e disponibilidade 
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de produtos. Nesse formato, o varejista é o mediador entre o cliente e o fornecedor, de modo 

que faz um elo entre o que é produzido e o que é consumido (Parente, 2000). Ademais, é quem 

deve se ater às características de inovação e vantagem competitiva para que tanto as indústrias 

e fábricas, como os clientes sejam favorecidos e satisfeitos. 

Tendo isso em vista, se faz necessário apresentar o profissional responsável pelo 

gerenciamento das relações entre a alta hierarquia e os empregados no contexto varejista: o 

gerente, ou gestor organizacional, cujas características são apresentadas a seguir. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO GESTOR ORGANIZACIONAL 

 

Compreende-se que uma organização pode dividir os membros que a constitui em três 

categorias: alta hierarquia, gerentes e trabalhadores. Os primeiros são os que tomam decisões, 

determinam a direção da empresa, decisões que governam a operação dos negócios (produto e 

mercado) e a estratégia da empresa. Os gerentes são os que supervisionam atividades de outras 

pessoas, isto é, possui pessoas reportando-se a elas. Ademais, ficam responsáveis por transmitir 

os valores, os princípios e o caráter da organização. Enquanto que os trabalhadores trabalham 

diretamente num cargo ou função sem nenhuma responsabilidade pela supervisão do trabalho 

de outros colaboradores (Minkes, Small & Chatterjee, 1999; Robbins, 2006; Noro & Bronzatti, 

2013). Logo o interesse na presente pesquisa refere-se aos gerentes, que coordenam as 

demandas da alta hierarquia e os trabalhadores em suas respectivas funções.  

Nessa perspectiva, diante do exposto sobre o capitalismo, a escolha do contexto 

varejista, suas consequências ao cenário contemporâneo e o interesse no estudo do papel do 

gestor, é possível questionar sobre quais características deve ter um gestor ou quais são as 

expectativas em relação ao seu papel social e nas organizações. Com efeito, neste subcapítulo 

serão apresentadas as características do papel dos gestores no mundo do trabalho, abarcando a 

postura da liderança, o vínculo indivíduo e organização e algumas reflexões críticas. 

 

2.2.1 As funções do gestor 

 

O gerente ou gestor é quem, por meio do processo decisório, tem a responsabilidade de 

escolher caminhos para a organização (Kladis & Freitas, 1996). De acordo com Mintzberg 

(1975) as funções que ele desempenha, pode-se dividir em três papeis principais. O primeiro é 

o papel interpessoal, que diante de sua posição hierárquica requer um relacionamento com as 

pessoas dentro e fora da organização. O segundo é o papel informacional, em que o gestor se 
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torna o centro da rede de informações, principalmente, por muitas vezes estar entre a alta 

hierarquia e uma equipe que depende de suas orientações. O terceiro é o papel decisório, que 

diante da rede de comunicação precisa discutir e decidir os melhores caminhos para a 

organização.  

Por outra perspectiva, Boog (2002) também reflete que o papel gerencial possui três 

faces. A primeira é em relação a obtenção de resultados, que implica em atingir metas, realizar 

atividades e concluir projetos. Ademais, possui alta visibilidade organizacional e os resultados 

se expressam nas diferentes áreas da empresa, como: no volume de vendas, metas de produção, 

retorno financeiro, margens de lucratividades, percentual de queixa de clientes, prazo de 

entrega, entre outras. A segunda face é a de lidar com pessoas, que envolve as responsabilidades 

decorrentes das relações entre as pessoas. Possui menos visibilidade e abrange os seguintes 

aspectos: liderar pessoas, assumir iniciativas, assegurar a comunicação, dar e receber feedbacks, 

administrar conflitos, criar condições para a motivação, criar um clima incentivador do 

desempenho, entre outras. A terceira face refere-se à inovação, que compreende a contínua 

renovação e transformação dos produtos, serviços, processos, formas de organização, 

referenciais e valores. Significa estar aberto e flexível às mudanças e envolve aspectos, como: 

criatividade, tempo e recursos investidos na pesquisa e no desenvolvimento de ideias, 

renovação de produtos e serviços, estímulos a empreendimentos internos, entre outros (Boog, 

2002). No Quadro1, Boog (2002) resume tais características de forma didática. 

 

Quadro 2 - Características do papel gerencial 

 

Dimensão Visibilidade Requer habilidades Está ligada a Visão do Tempo 

Resultados Alta Técnicas Sobrevivência Curto prazo 

Pessoas Média Humanas Saúde Curto/médio prazo 

Inovação Baixa Conceituais/estratégicas Longevidade Médio/longo prazo 

Fonte: Boog, 2002, p. 261. 

 

Isto posto, certamente, todo gestor possui algumas particularidades e limitações 

individuais que em algum momento influenciam na qualidade e quantidade de trabalho a ser 

desenvolvido. Dentre elas, uma diz respeito aos hábitos e reflexos, condizentes com o processo 

mental de cada indivíduo. A relação dos valores e conceitos de finalidade é outro aspecto a ser 

considerado, uma vez que a lealdade e outros valores individuais influenciam no processo. 

Ainda pode-se refletir sobre o nível de conhecimento que o gestor tem em relação ao seu 
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trabalho, quanto ao conhecimento das informações necessárias à escolha e implementação de 

uma solução adequada de um problema que precisa ser resolvido (Kladis & Freitas, 1996). 

Além das limitações, Boog (2002) comenta que ainda é comum encontrar nas 

organizações gestores que privilegiam a dimensão resultados, em detrimento das outras (lidar 

com pessoas e inovação). Ao invés de profissionais respeitados, tornam-se temidos ou até 

odiados. “Seu foco estreito apenas nos resultados os torna autoritários, pouco voltados ao 

diálogo e destruidores das personalidades dos indivíduos com os quais se relacionam” (Boog, 

2002, p. 262). Todavia o conjunto dessas condições se faz necessárias para um bom 

desenvolvimento de equipe e de produção. 

Tendo isso em vista, torna-se importante tratar do tema da liderança tão presente e 

enfatizado nas organizações, que buscam por gestores preocupados com o desenvolvimento de 

pessoas. 

 

2.2.2 Liderança Organizacional 

 

Esse novo tópico apresenta discussões acerca do conceito de liderança, considerando 

que esse é um dos principais requisitos para ser um bom gestor. Embora a liderança não seja 

restrita a cargos formais (como aos de gestores) e ao topo da pirâmide organizacional, o seu 

desenvolvimento é fundamental quando o cargo requer o gerenciamento de pessoas e processos.  

 Para Bendassolli, Magalhães e Malvezzi (2014) a liderança é um processo que envolve 

influenciar pessoas; ocorre em grupos; abrange a busca, tanto da parte dos líderes como da parte 

dos liderados, de mudanças reais; e demanda o estabelecimento e a realização de objetivos 

comuns. Ela não se restringe a um cargo ou a um conjunto de traços de personalidade, é passível 

de desenvolvimento, trocas e interações face-a-face no interior de grupos e organizações.  

Dentre as características apresentadas, pode-se refletir que a influência se refere ao 

modo como os líderes afetam seus liderados e ao modo como esses últimos se afetam 

mutuamente. A capacidade de influenciar está pautada em comportamentos não coercitivos, 

ditatoriais do poder e autoridade, mas sim na habilidade de persuasão. Isso permite que as 

pessoas sejam livres para responder à influência do líder (Bendassolli, Magalhães & Malvezzi, 

2014).  

Outra característica é que a liderança ocorre em grupos, nos quais existem líderes e 

seguidores, processos de vínculos entre eles e uma dinâmica de legitimação e reconhecimento 

de forma mútua. Importante salientar que seguidores não é sinônimo de pessoas passivas, mas 

indivíduos que colaboram para o processo de liderança. Os seguidores questionam o líder, 
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contribuem com visões alternativas, posicionam-se, engajam-se, entre outros tipos de ações 

(Bendassolli, Magalhães & Malvezzi, 2014).  

A promoção de reais mudanças também é uma característica determinante da liderança. 

O qualitativo da palavra “reais” significa compromisso, seriedade, ou seja, é preciso ter algo de 

substantivo e transformador naquilo que os líderes e liderados se propõem a fazer. Mesmo que 

os resultados tragam mudanças mínimas, o importante é não deixar classificar mudanças reais 

como mera retórica, mascaramento ou como comportamentos antiéticos por parte de líderes e 

seguidores (Bendassolli, Magalhães & Malvezzi, 2014). 

 Quanto ao estabelecimento e realização de objetivos comuns Bendassolli, Magalhães e 

Malvezzi (2014, p. 422) relatam que: 

  

(...) a liderança não envolve a perseguição de objetivos que são apenas dos líderes (ou 

da organização), em um caminho unilateral, utilizando os seguidores meramente como 

‘instrumentos’ de implementação. A liderança é cotidianamente construída, 

compartilhada, tecida em uma rede de interdependências, visando o alcance de objetivos 

interpretados como comuns.  

 

 Refletindo ainda sobre o processo de liderança é possível apresentar possíveis 

competências para se liderar. O primeiro ponto a se compreender é de que liderar não é um 

privilégio de pessoas que possuem qualidades inatas, mas sim um processo de aprendizagem 

humana que depende de esforço e dedicação. O enfoque deve estar no desenvolvimento do 

indivíduo em diversas situações que demandem a aplicação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes pertinentes à liderança. Logo o interesse está na efetividade do líder e não em 

determinadas características a priori.  Uma abordagem que trabalha com essa perspectiva é a 

de Mumford et al. (2000), que apresentam cinco habilidades para o desenvolvimento da 

liderança, são elas: atributos individuais; competências; resultados de liderança; experiências 

de carreira; e influências ambientais. Veja o modelo na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo das habilidades de liderança 

 

 

Fonte: Mumford et al., 2000 citado por Bendassolli, Magalhães & Malvezzi, 2014, p. 424. 

 

 Observa-se que as competências são os elementos mais relevantes, pois conduzem aos 

resultados. Não obstante, elas são afetadas pelos atributos do líder, que depende das 

experiências com a carreira e das influências ambientais. Para Mumford et al. (2000) as 

competências essenciais da liderança são: (I) solução de problemas, que exige reconfigurar 

situações problemáticas, oferecendo diferentes possibilidades de solução e considerando 

aspectos técnicos, estratégicos e sociais relacionados ao ambiente interno e externo da 

organização; (II) competência social, que se caracteriza pela percepção e avaliação de situações 

sociais, de comunicação, persuasão e flexibilidade comportamental; e (III) conhecimento 

associado à aderência de esquemas cognitivos de alta complexidade sobre determinada área. 

 A partir disso, se faz relevante analisar como o gestor cria vínculos com o seu trabalho 

para o melhor desenvolvimento das competências apresentadas. 

 

2.2.3 Vínculos do indivíduo/gestor com as organizações  

 

A partir da explanação sobre as funções do gestor e da liderança como uma característica 

fundamental desse cargo, é válido compreender sobre como esse indivíduo se compromete com 

a organização. O termo comprometimento pode remeter à ação ou ato de comprometer-se ou à 

ideia de obrigar por compromisso. Nesse sentido, quando se discorre sobre comprometimento 

organizacional o termo pode se referir a comportamentos desejáveis para o contexto de trabalho, 

como absenteísmo, rotatividade e desempenho. É como se fosse a busca por comportamentos 

de lealdade e de “vestir a camisa da empresa”. Por essa vertente estão os interesses de gestores 

organizacionais, cujos papéis no processo de gestão de pessoas os colocam à procura de 
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atributos individuais capazes de contribuir com os resultados organizacionais sob suas 

responsabilidades (Siqueira & Gomide, 2014). 

Por ser esse termo tema de investigação das ciências sociais e da psicologia, atualmente 

é possível identificar duas bases psicológicas de comprometimento organizacional: sendo uma 

de natureza afetiva e outra de natureza cognitiva. A natureza afetiva remete-se ao entendimento 

de como o indivíduo desenvolve uma forte identificação com a organização e afetos positivo e 

negativos. Enquanto que a natureza cognitiva parte de concepções sociológicas de permuta e 

cognitivistas sobre crenças desenvolvidas por indivíduos trabalhadores acerca de suas relações 

com a organização. A partir disso surgem três estilos de comprometimento organizacional: 

estilo de comprometimento afetivo (natureza afetiva), estilo de comprometimento calculativo 

(ou instrumental) e o estilo de comprometimento normativo, sendo os dois últimos de natureza 

cognitiva (Siqueira & Gomide, 2014). 

Quanto ao estilo de comprometimento afetivo, entende-se que o vínculo afetivo com a 

organização tende a se tornar mais fortalecido quando os trabalhadores percebem a empresa 

comprometida com eles e quando lhes garante um tratamento justo. As consequências positivas 

são que indivíduos com comprometimento afetivo apresentam menores taxas de rotatividade, 

absenteísmo e intenção de sair da empresa, do mesmo modo que apresentam melhores 

indicadores de desempenho, com produtividade elevada (Siqueira & Gomide, 2014). 

No tocante ao comprometimento calculativo, concebe um conceito cognitivo para 

representar o pensamento do colaborador acerca de sua relação de permuta econômica com a 

organização. Tal comprometimento com a empresa “seria suscitado pela avaliação positiva de 

resultados (posição alcançada na organização, acesso a certos privilégios ocupacionais, 

benefícios oferecidos a empregados antigos, planos específicos de aposentadoria) consequentes 

aos investimentos do empregado” (Siqueira & Gomide, 2014, p. 334). 

O comprometimento normativo diz respeito a uma forte tendência do trabalhador em 

guiar seus atos por valores culturais internalizados sem, muitas vezes, perceber o quão pouco 

racionais certas ações deles decorrentes possam parecer. O vínculo normativo organiza-se em 

um conjunto de pensamentos no qual são reconhecidas obrigações e deveres morais para com 

a organização, que são seguidos ou acompanhados de sentimentos de culpa, incômodo, 

apreensão e preocupação quando o trabalhador pensa ou planeja desligar-se dela (Siqueira & 

Gomide, 2014). 
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2.2.4 Reflexões e críticas sobre o papel do gestor  

 

 Tendo em vista a expectativa do mercado e do papel do gestor é possível compreender 

como ele tem se posicionado diante dessas transformações no campo do trabalho. Hendry 

(2004) compreende que, atualmente, os líderes empresariais estão mais interessados que seus 

gerentes sigam com o trabalho diário, do que com as estratégias, a função e a importância desse 

trabalho. Com efeito, os gerentes são responsabilizados apenas pelos meios que os objetivos 

corporativos devem ser atingidos, e não pelos objetivos em si mesmos. Isso tende a bloquear os 

gerentes em uma forma de raciocínio puramente instrumental, orientado a resultados que sigam 

os valores da organização, excluindo ou negligenciando os valores associados à vida pessoal, 

familiar ou social. Portanto, compreende-se que os meios (forma de trabalho gerencial) tornam-

se fins em si mesmos (Deetz, 1992).  

 Nessa perspectiva, os valores organizacionais acabam por prevalecerem e geram 

conflitos para a classe gerencial, já que alguns interesses são inevitavelmente favorecidos diante 

de outros. Muitos desses conflitos surgem de diferenças de valores que naturalmente seriam 

resolvidos por meio de julgamentos que levassem em conta não só as dimensões técnicas, mas 

também morais. Contudo, a forma como o papel gerencial é definido não oferece espaço aos 

valores ou às emoções de cada um. Os interesses do gestor residem, portanto, mais no processo 

instrumental e racional, do que em dimensões pessoais e morais (Hendry, 2004; Deetz, 1992).   

 Os gestores são levados a rotineirizar ou mecanizar, na medida do possível, evitando, 

assim, os conflitos de valor e as crises emocionais que emergiriam se os problemas fossem 

tratados individualmente. Ademais, eles são levados a disfarçar esses conflitos traduzindo-os 

em formas que podem ser expressas por meio de uma linguagem neutra em termos de valor. 

Para tanto, os conflitos internos, de âmbito pessoal, precisam ser negados e os conflitos morais 

e sociais, em alguma medida, devem ser suprimidos (Hendry, 2004). 

 Outro ponto relevante é o trabalho em equipe, em que o gestor deve contribuir e 

participar. Há muitos benefícios no trabalho em equipe, quanto à cooperação e coordenação de 

pontos de vista, por isso é um campo explorado em esportes, teatro, como nas organizações. 

Porém, embora o trabalho em equipe tenha proporcionado uma resposta efetiva à necessidade 

de mudança e flexibilidade na área corporativa, não é o mais adequado a uma cultura de 

mercado, com ênfase no interesse individual e corportativo (Hendry, 2004).  

 Para entender tais considerações, pensa-se que a essência das organizações está em 

atingir objetivos que não poderiam ser alcançados através de trocas livres de mercado entre 

indivíduos. Para isso, as empresas precisam coordenar bem as negociações mercadológicas, 
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pautando-se em qualidades pessoais de confiança, lealdade e obrigação das pessoas. Nesse 

sentido, por mais que trabalhar em uma organização possa favorecer um interesse pessoal, 

proporcionando segurança financeira, estabilidade e um ambiente de trabalho agradável, grande 

parte desse interesse é suprimido pelo indivíduo para satisfazer as necessidades e os interesses 

da empresa (Enriquez, 1997; Hendry, 2004).  

Nesse percurso, para que se tenha um sistema integrado, participativo em busca da 

rentabilidade e das vantagens competitivas, muitos gestores vão escondendo a oposição de 

interesses e suas particularidades, de modo que a organização, constituída de valores, objetivos 

e estratégias, se torne um ideal que todos devem buscar a qualquer custo. É justamente nesse 

envolvimento com a organização, que o sujeito trabalhador tende a mobilizar seus valores 

pessoais, seus julgamentos e sua construção social em torno do objetivo da empresa. Portanto, 

esse indivíduo pode estar envolvido e preso à organização sem autonomia para se relacionar 

consigo mesmo, e talvez, sem ser livre em seu modo de pensar (Enriquez, 1997; Siqueira, 2007). 

 Na prática, o envolvimento  com a equipe e as relações interpessoais, com o intuito de 

responsabilidades compartilhadas, acabam se perdendo, visto que a supervisão por uma 

hierarquia é substituída pela vigilância mútua, como por exemplo, o pagamento dependente do 

desempenho da equipe, em que cada colega tem sua responsabilidade e uns monitoram os outros 

(Hendry, 2004). De acordo com Sennett (2005) essa perspectiva é complementada pela ideia 

de que o trabalho em equipe é caracterizado como uma prática coletiva de superficialidade 

humilhante. As equipes exigem uma máscara de cooperatividade, mas como a autoridade não 

efetiva restrições, as mesmas tornam-se fontes de competição. O que importa não é só fazer o 

trabalho, como costumava ser nas antigas e tradicionais burocracias, mas manter o seu lugar na 

equipe (Hendry, 2004).  

 Do mesmo modo, Pagès, Bonetti, Gaulejac e Descendre (1987) salientam que a 

organização se torna o objeto de investimento afetivo, diferente do modelo clássico de gestão, 

em que se canalizava tal investimento aos chefes. Investe-se em uma entidade anônima, em 

suas regras, seus princípios, suas políticas e não mais em uma pessoa. “Isto garante uma 

reprodução mais segura da organização, com menor sujeição aos acasos conjunturais das 

relações interpessoais, e ao mesmo tempo, uma sujeição mais rigorosa do indivíduo” (Pagès et 

al., 1987, p. 148). É mais fácil contramanipular um superior e se aproveitar de suas fraquezas e 

vieses, do que contramanipular uma organização, em sua onipotência, que se constrói como a 

figura de referência. 

 Diante das reflexões apresentadas, compreende-se que o trabalho tem uma função 

importante para a constituição da ação humana e para o reconhecimento do próprio sujeito. No 
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entanto, os vários autores referenciados trazem críticas ao sistema capitalista, pois o consideram 

com uma atuação não favorecedora à condição humana (Marx, 1968; Sennett, 2005, 2006; 

Jameson, 2007; Harvey, 2010). A busca por inovações tecnológicas e vantagens competitivas 

pode contribuir para uma racionalização do trabalhador, a qual, por conseguinte, pode inibir, 

em algum sentido, os desejos, as expectativas e o campo social desse sujeito. Além disso, o 

gestor, em seu papel, tende a coordenar essas questões, visto que responde aos líderes 

empresarias, que buscam, em seu fim, a acumulação do capital (Hendry, 2004). 

É diante das indagações quanto à possibilidade de se manter relações e formas de 

trabalho fundamentadas em pensar, julgar e agir moral, que se trazem a seguir, algumas 

reflexões teóricas a respeito da temática. As referências que fundamentam o estudo da 

moralidade são as abordagens de La Taille (2006, 2010) e a Teoria do Domínio Social de Turiel 

(1983, 1989). A primeira delas será explanada, a seguir, no próximo subcapítulo.  

 

2.3 MORALIDADE, REPRESENTAÇÕES DE SI E FORMAÇÃO ÉTICA 

 

Este subcapítulo tem como objetivo apresentar as dimensões intelectuais e afetivas da 

moral.  O capítulo apresenta, também, o conceito de representações de si, a noção de virtudes 

morais, a possibilidade de o sujeito hierarquizar seus valores e construir uma personalidade 

ética.  

 

2.3.1 Dimensões intelectuais e afetivas: o sentido da moral e da ética 

 

La Taille (2006) menciona que para entender as ações morais dos homens e como eles 

legitimam valores, as regras e os princípios morais, é necessário conhecer as opções éticas que 

eles assumem. Para isso, o autor se aprofunda na análise das esferas epistemológicas das 

palavras moral e ética, a partir de dois planos.  

Para La Taille, (2006, 2010), o plano moral está intimamente relacionado à pergunta: 

“como devo agir?”, visto que o verbo dever precisa ser entendido no seu sentido de 

obrigatoriedade, sendo um elemento comum a todas as morais. O autor argui que o sentimento 

de obrigatoriedade, do ponto de vista psicológico é como se fosse uma autoimposição, isto é, 

mandamentos da consciência que impelem o indivíduo a agir de determinadas formas e não de 

outras.  Tal sentimento leva as pessoas agirem por dever e não conforme o dever, intimamente 

convencidas de que, assim agindo, fazem o bem (La Taille, 2006, 2010).  
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Importante salientar que La Taille (2006, 2010) discorda em julgar o sentimento de 

dever advindo apenas de normas sociais. Para ele, o desenvolvimento de uma consciência moral 

não corresponde a um automático seguimento de normas, mas compreende um processo, no 

qual aspectos individuais e subjetivos relacionam-se concomitantemente, provocando e 

reforçando o sentimento de obrigatoriedade. Logo, em sua concepção, um indivíduo age 

moralmente quando há um querer relacionado a valores que para ele são norteadores de sua 

vida, independente desses serem exigidos socialmente ou não. O indivíduo não se sente coagido 

por algum poder exterior, ele é um sujeito livre e consciente, porque é ele próprio quem decide 

agir por dever. 

O plano ético, para La Taille (2006) está vinculado a esse querer agir moralmente e à 

pergunta: “que vida eu quero viver?”, investigando a noção de felicidade ou “vida boa”, como 

uma experiência subjetiva. Com efeito, permite questionar sobre que vida vale a pena ser vivida, 

em busca de um sentido para viver. Como invariante no plano ético tem-se a “expansão de si 

próprio”, relacionada à superação de si mesmo e ao desejo de se enxergar como alguém de 

valor. Além disso, permite que o indivíduo experimente o sentimento perene de bem-estar 

subjetivo (La Taille, 2006, 2010).  

De modo mais detalhado, a “expansão de si próprio” depende de uma avaliação 

subjetiva, em que o sujeito elege os ideais a serem alcançados e os obstáculos a serem vencidos. 

Não é desconsiderar que possa ter uma influência social nessas questões, mas, assim como 

argumenta La Taille (2006), compreender que as metas pessoais são concebidas por cada pessoa 

e varia muito de uma para outra.  

 O sentimento da “expansão de si próprio” também pode estar relacionado à superação 

de si, tendo em vista que alguns episódios da vida podem reforçar ou enfraquecer, mas o que 

prevalece é o valor do eu, isto é, o valor do próprio sujeito, que diz respeito a uma vida inteira. 

Nas palavras de Adler (1948, p. 56), é “o sentimento de ter atingido um grau satisfatório na 

tendência a elevar-se que pode fornecer um sentimento de quietude, de valor e de felicidade”. 

A “expansão de si próprio” articula-se com a busca de sentido para a vida, uma vez que ela é, 

em si mesma, uma razão de viver. Portanto, é uma condição necessária ao gozo da felicidade, 

da “vida boa”, e ver a si próprio como pessoa de valor. “Escolher um sentido para a vida e 

formas de viver é escolher a si próprio, é definir-se como ser” (La Taille, 2006, p. 46).  

Para La Taille (2006) os planos, moral e ético, estabelecem articulações entre deveres e 

felicidade. Os deveres morais têm o próprio agente moral como objeto, visto que compete à 

moral regrar a vida em sociedade. Toda perspectiva ética deve ser coerente com certos deveres 

morais, isto é, toda ética contém uma moral. Contudo, há o mistério em se saber o motivo de 
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algumas pessoas quererem agir moralmente e outras não. Essa é a problemática que conduz a 

um melhor conhecimento das dimensões intelectuais e afetivas na moral.  

Na dimensão intelectual, La Taille (2006) se refere ao “saber fazer moral”. Entende-se 

por “fazer”, a realização da ação moral e por “saber”, as disposições intelectuais que 

possibilitam decidir o que fazer, como fazer, incluindo formas de pensar, refletir, julgar. Para 

tanto, o autor parte do pressuposto que para agir bem é preciso pensar bem, que, 

inevitavelmente, depende de um objeto sobre o qual pensamos. Não obstante, esse objeto é 

somente definido para a moral, sendo, portanto, aberto para a ética.  

O “saber fazer moral” contribui para a capacidade de refletir e tomar consciência, pelo 

conhecimento das regras, valores e princípios. Importante destacar que, embora conhecer os 

valores envolva a dimensão intelectual, eles são parte da dimensão afetiva. Isso se esclarece 

com a contribuição piagetiana, que defende os valores como investimentos afetivos, que 

permitem direcionar a energia humana (Piaget, 1932/1994).  

Todavia, ter conhecimentos não oferece garantia de saber aplicá-los às ações morais. 

Nesse sentido, para se aplicar conhecimentos às ações morais é preciso realizar um 

equacionamento moral, que significa emitir um juízo moral após proceder a um 

equacionamento da situação. Os dilemas morais são bons exemplos de situações que requerem 

essas habilidades psicológicas de equacionamento moral. A presente pesquisa se utiliza de 

dilemas como base para um dos instrumentos que a compõem. Dilemas morais, segundo La 

Taille (2006, p. 80) “são situações nas quais não apenas uma decisão impõe-se, por absoluta 

falta de alternativas, com legitimidade moral”.  

Um dilema moral deve opor duas soluções que são morais, como é o caso de roubar para 

salvar uma vida. Tanto o roubo quanto a vida remetem a dimensão moral. Para tanto, é a tomada 

de decisão que irá pressupor o equacionamento moral, isto é, perceber que elementos morais 

estão em pauta, ponderá-los e hierarquizá-los. Com efeito, “o equacionamento moral consiste 

em, diante de uma situação na qual regras, princípios ou valores morais conflitantes aparecem 

com clareza, destacar estes elementos, ponderá-los e, para tomar a decisão, estabelecer uma 

hierarquia de valor entre eles” (La Taille, 2006, p. 81).  

 Quando não há clareza nas dimensões morais, é possível tratar de outra característica: a 

sensibilidade moral, a qual transcende o sujeito do direito para um sujeito psicológico, em que 

mais que uma decisão por justiça, ele possa ser orientado pela sensibilidade da generosidade. 

Para La Taille (2006, p. 90), a sensibilidade moral, pressupõe a capacidade de “ler nas 

entrelinhas, de interpretar sinais, de perceber a sensibilidade alheia, seus motivos de alegria e 

de sofrimento”. 
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Diante desse esclarecimento, é suscetível inferir que a dimensão intelectual não é 

suficiente para o agir moral, pois há outra faceta importante que deve ser estudada: a dimensão 

afetiva da moralidade, que pressupõe a ética, pela interpretação de La Taille (2006). A dimensão 

afetiva está relacionada ao “querer fazer moral” e ao vínculo entre moral e ética por meio do 

conceito “representações de si”, que será apresentado a seguir.  

 

2.3.2 As representações de si: autoestima e autorrespeito  

 

O conceito de “representações de si” é desenvolvido por Perron (1991), como algo que 

é passível de percepção, que é sensível. As “representações de si” dizem respeito a três 

características. A primeira é de que pertencem a uma ordem simbólica, no sentido do ser 

humano pensar o mundo e a si mesmo, por meio de imagens, noções e conceitos (La Taille, 

2006, 2009).  

A segunda é pressupô-las pela assimilação cognitiva, em que o indivíduo faz 

interpretações de si. Tais interpretações são decorrentes tanto de estruturas de assimilação 

quanto de aspectos afetivos. Além disso, elas são múltiplas, uma vez que o sujeito não faz 

somente uma representação de si, mas várias, podendo, inclusive, serem contraditórias. As 

“representações de si” relacionam-se entre si de forma hierárquica, influenciadas pela dimensão 

afetiva (Perron, 1991; La Taille, 2006). 

A terceira característica corresponde ao que se denomina de valor, do ponto de vista 

psicológico. Valor é considerado como um investimento afetivo. Ao tempo que se propõe 

sentido a um objeto por meio de estruturas de assimilação, também se confere valor positivo ou 

negativo, por meio dos afetos. O indivíduo ao se relacionar com o seu objeto singular que é o 

próprio “eu”, atribui valor positivo ou negativo. Portanto, representações de si, podem ser 

consideradas como valor (Perron, 1991; La Taille, 2006).  

Perron (1991, p. 24) esclarece que:  

 

O sentimento de coerência e de permanência, que define aos olhos da pessoa a própria 

existência, tende a coincidir com o sentimento de ser valor, enquanto pessoa; e, desta 

vez, trata-se do valor, no singular e tomado no sentido absoluto. Esse fato pode ser 

expresso de forma lapidar: sou valor porque sou, sou porque sou valor.  

Para que haja a busca ou a preservação das representações de si com valor positivo, é 

preciso que o plano ético seja a energética que mobiliza o ser humano ao plano moral (La Taille, 

2006). Somente há sentimento de obrigatoriedade em respeitar determinadas regras se estas 
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estiverem de acordo com o valor do próprio eu, com as representações de si. Além disso, só há 

condições de usufruir da “vida boa” quando há representações de si com valor positivo.  

Essa compreensão da dimensão afetiva propulsiona a mais dois conceitos importantes: 

autoestima e autorrespeito. O primeiro se trata a todo estado subjetivo de valorização de si 

próprio. O segundo é referente à autoestima experimentada quando a valorização de si próprio 

incide sobre valores morais. O autorrespeito é considerado um sentimento que une os planos 

moral e ético, pois ele é tanto expressão de si próprio (elemento da “vida boa”), como causa do 

sentimento de obrigatoriedade (motivação para a ação moral). Quem respeita a moral, está 

respeitando a si próprio. Para tanto, não há como respeitar o outro na sua dignidade sem 

vivenciar o sentimento da própria dignidade (La Taille, 2006).   

Por esse viés, La Taille (2006), para melhor explicitar o conceito de autorrespeito, 

demonstra como os planos, moral e ético, se harmonizam aos conceitos piagetianos de 

heteronomia e autonomia. Piaget (1932/1994) apresenta que há duas formas da moral. A 

primeira é a heteronomia, que ocorre no início do desenvolvimento infantil, a criança obedece 

à regra, mas não tem consciência e nem reflete sobre ela. A criança se sente obrigada a seguir 

as regras, porque estas foram impostas por pessoas que ela respeita. É um momento marcado 

pelas relações de coação e pelo respeito unilateral, em que há o respeito da criança para o adulto, 

mas o contrário não ocorre. A segunda forma de moralidade é a autonomia: a criança adquire a 

consciência moral, ou seja, há questionamento e reflexão sobre a regra imposta. A autonomia, 

consequência da cooperação, pressupõe o respeito mútuo. A criança inicia seu autogoverno, o 

medo aqui não é o do castigo, mas o de decair aos olhos da pessoa a quem se respeita. Piaget 

(1932/1994) salienta que as relações de cooperação entre pares são essenciais, pois é a partir 

delas que a criança poderá questionar as regras e refletir sobre elas.  

De acordo com La Taille (2006) a moral heterônoma implica em um sujeito moral, o 

qual, portanto, experimenta o sentimento de obrigatoriedade. Os conteúdos que indivíduo elege 

para a sua moral são aqueles dominantes na sua sociedade. Do mesmo modo que provavelmente 

suas representações de si, por intermédio das quais ele concebe a si próprio e procura a expansão 

de si, sejam as escolhidas entre os valores dominantes na referida sociedade. O sujeito 

heterônomo no plano moral equivale a aceitar a imposição de regras e princípios morais. Com 

efeito, o plano moral equivale a se conformar em expandir a si próprio pela mediação de 

aspectos culturais dados anteriormente e a assumir como representações de si com valor 

positivo aquelas valorizadas pelo olhar alheio, pela cultura na qual vive. Assim, as repostas para 

as perguntas “como devo agir?” e “que vida quero viver?” seriam aquelas dominantes na 

sociedade em que vive (La Taille, 2006).  
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A moral autônoma também é regida pelo sentimento de obrigatoriedade, todavia, elege 

a equidade e a reciprocidade como princípios de seus juízos e ações morais, segundo La Taille 

(2006). Assim, o sujeito autônomo concebe a moral não como regras e princípios que regem 

apenas as relações entre pessoas de uma determinada sociedade, mas sim as relações entre todos 

os seres humanos, sejam eles pertencentes ou não a sua sociedade ou cultura. Nesse caso do 

sujeito moralmente autônomo, a expansão de si é buscada para além das normas e 

características sociais e culturais dadas anteriormente. Logo, a autonomia moral pressupõe uma 

descentração cognitiva, como um recuo diante das regras impostas, avaliando seu valor. Ela 

pressupõe, também, uma descentração afetiva, que leva a procurar expandir a si próprio para 

além dos valores dominantes em determinado lugar e época, buscar o que é universal a diversas 

culturas, “ver-se antes ‘humano’ do que representante de uma cultura dada” (La Taille, 2006, 

p. 59). 

Por meio do conceito de autorrespeito, a articulação realizada permite maior clareza na 

diferenciação entre os planos: moral e ético. Assim, entendendo que toda ética contém uma 

moral, é possível buscar em Kant (1785 como citado em La Taille, 2006), o imperativo 

categórico: cada ser humano deve sempre tratar a humanidade, em outrem e em si próprio, 

como um fim e nunca como meio. Para tanto, La Taille (2006) afirma que a moral não diz como 

ser feliz, mas os deveres que devem ser obedecidos para que a felicidade individual tenha 

legitimidade social. Nesse sentido, não há como dizer a forma de ser feliz, mas sim como o 

indivíduo merece ser feliz. Se uma pessoa não age por uma moral que ela mesma legitima, é 

que, muito provavelmente, seu autorrespeito não está fortalecido o suficiente para impor-se a 

outros valores da autoestima. 

 

2.3.3 As virtudes morais  

 

Tendo em vista essa reflexão, compreende-se que é preciso escolher os deveres, ou 

melhor, a moral que condiciona a busca da felicidade. Para isso, La Taille (2006) elege três 

virtudes morais condicionadas pelo imperativo kantiano: justiça, generosidade e honra. 

Sobre a justiça é considerada a mais racional de todas as virtudes, segundo Piaget 

(1932/1994), e parte dos princípios de igualdade e equidade. A igualdade é compreendida como 

tendo todos os seres humanos o mesmo valor intrínseco e logo, não devem usufruir de 

privilégios. A equidade, por sua vez, implica em tornar iguais os diferentes. Os seres humanos 

apresentam diferenças entre si, e elas devem ser levadas em conta para que a igualdade entre 

todos os indivíduos seja realizada. A justiça é a virtude maior, pois não há sociedade e relações 
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sem a sua presença. E mais: somente há ética legítima, se houver a virtude da justiça (La Taille, 

2006). 

Quanto à generosidade, trata-se de uma virtude altruísta por excelência. Diferente da 

justiça em que a lei é justa para todos, inclusive para quem a exerce, no ato da generosidade se 

favorece apenas quem é por ele contemplado (La Taille, 2006). Assim, é notável como se perde 

a virtude destacada quando se sobrepõe a individualização (busca pelos próprios interesses) à 

reflexão em conjunto, na busca por ações coletivas e pelo bem ao próximo. É considerada como 

uma das virtudes mais nobres, que favorece relações de empatia e solidariedade. 

A virtude relacionada à honra envolve o valor moral do autorrespeito, isto é, o valor 

moral que a pessoa tem aos próprios olhos e a exigência que faz a outrem para que esse valor 

seja reconhecido e respeitado. Porém não é uma honra-exterior, para agradar aos olhos alheios, 

mas um honra-interior, em nome de um ideal moral do qual se considera representante. A honra 

é um termo muito similar à dignidade, pois ambas remetem ao valor moral da ação. Contudo, a 

dignidade serve de premissa básica aos conteúdos morais que escolhemos, enquanto a honra 

limita-se à qualidade das ações humanas, portanto, a seu mérito moral (La Taille, 2006). 

A partir da explanação sobre as três virtudes morais, verifica-se que as mesmas orientam 

e se associam às representações de si. Além disso, La Taille (2009) acrescenta que há outras 

virtudes que se relacionam às virtudes morais e que podem contribuir para que o sujeito se veja 

como alguém de valor. Podem-se citar duas virtudes, dentre elas, a polidez, a qual traz o sentido 

de reconhecer que existe outrem e que, portanto, merece ser tratado com deferência, com 

consideração. Em linhas gerais, a polidez se traduz por marcas de respeito (Comte-Sponville, 

2009).  

A outra virtude é a coragem, muito admirada e que pode ter caráter moral quando 

apresentada, pelo menos parcialmente, a serviço de outrem, quando ela foge ao interesse egoísta 

imediato. A coragem, como moralmente estimável, é o risco aceito ou corrido sem motivação 

egoísta, isto é, uma forma de altruísmo, pelo menos de desinteresse, de desprendimento, de 

distanciamento do eu (Comte-Sponville, 2009; La Taille, 2009).  

Com efeito, conclui-se das virtudes, que o indivíduo que se sensibiliza pelo 

autorrespeito, faz escolhas morais, coordenando virtudes que dão sentido à sua vida e a uma 

perspectiva ética.  

 

2.3.4 Hierarquia de valores e personalidade ética 
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Diante do exposto, cabe a indagação sobre situações em que o indivíduo não age 

moralmente, por fazer escolhas e ter “quereres” não condizentes com a expansão de si, a 

autoestima e o autorrespeito. La Taille (2006, p. 57) elucida que: 

 

(...) escolhas feitas para o plano ético são essenciais, e se o “ser” moral não for 

experimentado como elemento importante da “vida boa”, portanto da expansão de si, o 

“querer” agir de forma condizente com a moral, o “dever”, portanto, é fraco e, em caso 

de conflito, pode perder para outros “quereres”.  

 

Isso corresponde ao fortalecimento do “ser” moral enquanto elemento constituinte da 

“vida boa”, uma vez que, escolher agir moralmente deve partir de um “querer” da expansão de 

si. Assim, quando não há uma forte relação entre o “ser” moral e o elemento da “vida boa”, da 

ética, oportuniza-se outras formas de “querer”, que podem não culminar em um agir moral.  

Diante disso, é possível conhecer o conceito acerca da noção de “hierarquia de valores”. 

La Taille (2006), em concordância com a teoria construtivista de Piaget (1932/1994), defende 

a ideia de que o indivíduo é agente transformador de sua realidade. Além disso, ele é autônomo, 

podendo decidir, escolher e construir uma hierarquia de valores que irá conduzir suas ações. 

Para a reflexão acerca da hierarquia de valores, La Taille (2010) a partir de Colby e Damon 

(1993), apresenta os termos “valores periféricos” e “valores centrais”. Os primeiros estão 

ligados às representações de si, porém apresentam intensidade motivacional menor ou “mais 

fraca” que os valores centrais. Com efeito, o autor defende que quando um indivíduo age 

contrariamente a valores escolhidos por si mesmo, é que provavelmente seu autorrespeito não 

foi forte o suficiente para superar outros valores associados à autoestima.  

Destarte, o indivíduo que adota comportamentos morais em praticamente todas as 

situações é aquele que possui os valores centrais de suas representações de si relacionados à 

moral. Nesse indivíduo, é encontrada, portanto, a personalidade ética, conceito defendido por 

La Taille (2006, 2010).  

Para compreender a personalidade ética é preciso buscar em Piaget (1932/1994) 

aspectos do desenvolvimento moral. Desse modo, o sujeito em seu desenvolvimento passa da 

fase da heteronomia, em que há sentimentos de amor e temor, devido ao respeito unilateral, 

para a fase da autonomia. Esses sentimentos desaparecem da cena moral, justamente, quando o 

respeito unilateral é superado pelo respeito mútuo. Não obstante, a evolução desses sentimentos 

somente ocorrerá se as primeiras noções morais construídas “penetrarem a personalidade, se os 

planos moral e ético se articularem, se for construída, portanto, uma personalidade ética” (La 

Taille, 2006, p. 133).  
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Importante ressaltar, que nesse despertar do senso moral, os elementos afetivos e 

intelectuais ainda se apresentam isolados entre si, contudo, na sequência do desenvolvimento 

da moralidade esses elementos sofrem uma coordenação decorrente de sua integração à 

personalidade. Com isso, é possível pensar novamente que o autorrespeito é sentimento que 

une o plano moral (inspirado pelo sentimento de obrigatoriedade, que motiva o agir moral) e o 

plano ético (inspirado pela expressão da expansão de si próprio, como elemento da “vida boa”). 

Logo, o desenvolvimento moral e o fortalecimento do sentimento de obrigatoriedade devem ser 

explicados por uma personalidade ética. 

 Com a explanação esmiuçada sobre a moralidade, por meio da dimensão intelectual e, 

principalmente, da dimensão afetiva com a noção de representações de si, é possível realizar 

algumas especulações. La Taille (2006) reflete que só há sentimento de obrigatoriedade em 

respeitar os deveres se estiverem de acordo com o valor do próprio eu, com as representações 

de si. Contudo, nos novos modelos gestionários parece que o vínculo e o investimento afetivo 

têm perdido sentido e quando há esse investimento, está relacionado às organizações. 

Conseguiria, então, o indivíduo estabelecer representações de si com valor positivo, visto que 

as noções de um ser de potencialidades e de um sujeito de ação estão abaladas? E mais: estaria 

esse indivíduo agindo moralmente, já que pode não estar mais reconhecendo o valor do próprio 

eu?  

 É diante de tais questionamentos, que esse trabalho tem como um dos objetivos 

investigar as representações de si dos gestores. Não obstante, também é importante 

compreender e estudar a coordenação entre os conhecimentos de um domínio social que 

contribuem para a formação dos juízos que norteiam a ação das pessoas para um agir moral. A 

abordagem que se propõe a esta empreitada é a Teoria do Domínio Social, que será apresentada 

no próximo subcapítulo. 

 

2.4 TEORIA DO DOMÍNIO SOCIAL 

 

A proposta de La Taille contribui ao estudo da força que motiva o agir moralmente e, 

portanto, sua ênfase está na dimensão afetiva da moralidade. Porém, outra faceta importante a 

ser estudada é a dimensão social da moral. Tal dimensão interfere na maneira do sujeito pensar 

e abrange todos os aspectos de sua vida social, os quais são complexos e podem ser coordenados 

de diferentes maneiras, pois dependem do desenvolvimento individual, das convenções sociais 

e das particularidades culturais de cada pessoa (Smetana, 2013).  Portanto o objetivo desse 
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subcapítulo é apresentar a Teoria do Domínio Social, responsável pelos estudos da dimensão 

social a que está inserida a moralidade. 

 

2.4.1 Principais pressupostos 

 

A Teoria do Domínio Social pode ser considerada como uma abordagem que investiga 

o desenvolvimento moral, por meio de uma perspectiva psicológica cognitivo social do sujeito. 

É uma abordagem que tem se destacado na área de desenvolvimento social e se apresenta como 

uma alternativa às teorias estruturalistas de desenvolvimento moral, como as abordagens de 

Piaget (1932/1994) e Kohlberg (1984). A relevância dessa teoria parte de algumas 

características, como: publicações nas principais revistas de desenvolvimento; vasta divulgação 

de dados empíricos; livros bem conceituados, que abarcam temas sobre desenvolvimento moral, 

social e pessoal, além de estudos proeminentes, por exemplo, sobre deficiência cognitiva e 

aborto (Lourenço, 2014). 

Para o melhor conhecimento sobre o posicionamento da Teoria do Domínio Social às 

outras abordagens, podemos começar mencionando uma de suas semelhanças: a noção do 

construtivismo. Todas essas teorias acerca do desenvolvimento moral defendem que o 

indivíduo é um agente ativo na construção de seu conhecimento social e moral (Turiel, 2008). 

Além disso, Turiel (2010b), assim como Kohlberg (1984) e Piaget (1932), considera o 

desenvolvimento cognitivo como necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento moral. 

Turiel (2010b) apresenta um papel central ao raciocínio em decisões e julgamentos sociais e 

morais, com o interesse de integrar o pensamento moral, as emoções e a ação no processo de 

desenvolvimento.  

Em relação à dimensão afetiva, a Teoria do Domínio Social, ainda trata o âmbito 

emocional como inseparável e proporcionador de uma motivação ou força energética para 

julgamentos morais (Smetana, 2005). Os domínios sociais são formados pelo pensamento, 

como pela emoção, sendo ambos indissociáveis no desenvolvimento moral do ser humano. 

Turiel (2010a) afirma que o pensamento e as emoções são partes interdependentes de um todo. 

Para tanto, há a compreensão das sensações, percepções e reações emocionais na constituição 

de um julgamento realizado (Smetana, Jambon & Ball, 2014).  

Como mais uma semelhança entre a Teoria do Domínio Social e as outras teorias, 

reflete-se sobre a proposta de que a moralidade é construída a partir de relações recíprocas de 

cooperação (Smetana, 2005). Essas similaridades entre os argumentos de Piaget, Kohlberg e a 
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teoria de Turiel sugerem que a Teoria do Domínio Social não é tão distinta dessas teorias 

clássicas, mas sim uma teoria que estuda conteúdos contemporâneos (Lourenço, 2014). 

Embora haja as proximidades apresentadas, algumas ponderações são realizadas. A 

Teoria do Domínio Social retrata que a diferenciação de domínios ocorre desde o início da vida. 

Isso caminha na contramão do que Piaget (1932/1994) e Kohlberg (1984) abordam sobre o 

desenvolvimento moral, uma vez que, consideram a convenção (regras e expectativas sociais) 

e a moralidade como integradas no início da vida, sem diferenciação (Turiel, 1989; Smetana, 

2013; Killen & Smetana, 2015).  

Esse contexto fica mais esclarecido quando conhecemos as teorias piagetiana e 

kohlbergiana. Como já explanado anteriormente, a teoria de Piaget (1932/1994) aponta para a 

existência de duas formas de moral: a heteronomia, que pressupõe a obediência a leis e regras, 

as relações de coação e o respeito unilateral; e a autonomia, que pressupõe a coordenação de 

pontos de vista, as relações de cooperação e o respeito mútuo.  

Em continuidade aos estudos piagetianos, Kohlberg (1984) percebeu que os conceitos 

propostos pelo autor, de heteronomia e autonomia, não eram suficientes para categorizar os 

tipos de raciocínio moral encontrados em suas pesquisas. Diante disso, o autor propôs três níveis 

de raciocínio moral, sendo que cada um destes é dividido em dois estágios. O nível pré-

convencional compõe dois estágios iniciais em que o sujeito faz o uso de julgamentos guiados 

por interesses pessoais. O nível convencional compõe os estágios posteriores, que se caracteriza 

pelo uso de julgamentos regidos por regras impostas pela sociedade, fazendo com que os 

indivíduos procurem se comportar em razão tanto de suas expectativas quanto das dos outros. 

O nível pós-convencional compõe os dois últimos estágios, fazendo o uso de julgamentos 

regidos por princípios. Aparece pela primeira vez o questionamento das leis estabelecidas e o 

reconhecimento de que estas podem ser injustas e, então, passíveis de alteração (Biaggio, 1997).  

Tendo em vista a explanação das teorias, compreende-se que a Teoria do Domínio 

Social, além de não concordar com a ideia de que o desenvolvimento moral precisa seguir uma 

sequência invariante de estágios, também considera que não há uma diferenciação entre fase 

moral e não moral, mas sim domínios que se diferenciam e que formam sistemas organizados 

de pensamento (Smetana et al, 2014). Ademais, os domínios trazem suas respectivas sequências 

evolutivas e determinam os tipos de interação indivíduo-meio. Portanto, é preciso, inicialmente, 

identificar quais são os domínios de conhecimentos, realizando a distinção entre eles. Segundo 

Turiel (1989, p. 59) “uma vez que os domínios estão identificados é necessário demonstrar que 

são distintos entre si e que formam sistemas organizados de pensamento”. Posteriormente, é 
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necessário delinear o desenvolvimento na ontogênese dos sujeitos, e finalmente, averiguar quais 

os tipos de interação indivíduo-meio que dão origem aos conhecimentos.  

A Teoria do Domínio Social apresenta a moral relacionada a conceitos de justiça, do 

bem-estar e dos direitos, coexistindo com convenções sociais, caracterizadas pelas tradições e 

pela autoridade; como também com questões pessoais, que se referem à privacidade, escolha e 

preferência individual. Nessa perspectiva, compreendem-se três âmbitos que constituem 

sistemas organizados ou domínios de conhecimento social adquiridos pelo ser humano ao longo 

do seu desenvolvimento. Esses domínios são distintos, seguindo trajetórias diferenciadas, uma 

vez que, são as experiências individuais de diferentes tipos de regularidades no ambiente social 

que favorecem os indivíduos a conseguirem formar esses domínios. Portanto, o domínio de uma 

interação social possui uma relação significativa ao que o indivíduo pensa sobre si mesmo e 

como se desenvolve durante a vida (Turiel, 1989).  

Isso denota o diferencial da Teoria do Domínio Social, que é justamente partir de um 

sujeito psicológico, que possui seu desenvolvimento e julgamentos organizados e influenciados 

por três domínios principais: moral, pessoal e convencional; e outro, incorporado em pesquisas 

recentes: o prudencial. Além disso, existem também os julgamentos multifacetados. As 

principais características dos referidos domínios serão apresentadas a seguir.  

 

2.4.2 Domínio Moral 

 

 A moralidade regula as relações sociais dos indivíduos dentro das sociedades e pertence 

ao entendimento de como os indivíduos devem se comportar uns com os outros. Assim, o 

domínio moral refere-se aos conceitos de bem-estar do outro, dos direitos e da justiça, no 

sentido de ter como principal critério de julgamento a consequência da ação sob o bem-estar de 

outro indivíduo (Smetana, 2013; Turiel, 1989). Esse domínio é manifestado nas interações 

sociais por meio de regras sociais aplicadas universalmente, isto é, as regras possuem o aspecto 

de serem generalizáveis para as mais variadas circunstâncias e culturas.  

 A relevância desse domínio é que não depende da imposição de regras por parte da 

autoridade. As violações morais são consideradas erradas, ainda que não haja regras impostas 

pela autoridade (Killen & Smetana; 2015). As consequências da violação são intrínsecas à ação. 

Isso é constatado através da experiência da ação, seja pela observação de como a ação afetou 

outra pessoa ou pela própria experiência de ser afetado pela ação de outrem (Smetana, 2005).  

As prescrições morais são determinadas por consequências inerentes às relações sociais, 
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contrapondo-se a formas concretas de organizações, de regulações, de expectativas ou de 

diretrizes das autoridades.  

Compreende-se, assim, que o domínio moral é impessoal, não sendo arbitrário ou 

direcionado por alguma preferência pessoal, de interesses individuais; nem subordinado ao 

contexto social, permeado de convenções. Além disso, o domínio moral não é suscetível de ser 

modificado mediante o consenso entre pessoas de um grupo, o que não significa que ele seja 

fixo e inalterável. Somente haverá mudança se os valores intrínsecos ao sujeito forem 

modificados (Turiel, 1989).  

Para Turiel (1989) o que conserva as regras morais são os valores associados a elas. 

Com efeito, a percepção que o indivíduo tem de um ato de matar como uma transgressão não é 

contingente a presença de uma regra social, mas sim de fatores intrínsecos a ele, como a 

percepção das consequências para a vítima. Nesse sentido, pode-se refletir sobre o 

desenvolvimento moral, em que as crianças aprendem conceitos morais por meio da própria 

experiência ou pela observação da experiência do outro. É de suma importância que a criança 

perceba ou sinta a dor experimentada pela vítima, como raciocine sobre os motivos que levaram 

o agressor a agir daquela forma. Por esse modo, ela conseguirá coordenar tais informações (dor 

da vítima e o ato do agressor) e criar uma concepção mais apropriada da situação, que não 

correspondem às regulações e diretrizes sociais, mas a aspectos intrínsecos a ela. 

A partir desse panorama, observa-se que o foco dos conceitos morais se modifica em 

virtude da fase de desenvolvimento moral do ser humano.  Na primeira infância (early 

childhood), o enfoque do julgamento da criança está sobre o dano físico concreto e na 

preocupação com o bem-estar da outra pessoa. Nessa fase, ainda se trata de dano físico concreto 

e não psicológico, pois esse último vai demandar maior interpretação do que a vítima vivenciou 

e teve como consequências no “meio” da infância (middle childhood), as preocupações estão 

relacionadas às questões de justiça e igualdade de tratamento entre as pessoas. Na pré-

adolescência (early adolescence), o caráter de julgamento pela igualdade é transformado em 

uma preocupação pela equidade nas relações. Isso permite um tratamento justo, que considera 

as diferenças individuais e suas necessidades. Na fase da adolescência (adolescence), os 

conceitos de justiça se tornam amplamente compreensíveis, universalmente aplicáveis e 

generalizáveis para as situações (Smetana, 2005, 2013). 

Importante mencionar que as diferenças na avaliação moral de cada um, bem como as 

diferenças nas fases de desenvolvimento podem ocorrer devido às distinções na compreensão 

da natureza da realidade (Smetana, 2013).  
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2.4.3 Domínio Pessoal 

 

O domínio pessoal, também conhecido como domínio psicológico, envolve questões de 

foro particular, que não interferem no bem-estar e na violação de direitos das outras pessoas. 

Isto é, são escolhas e ações particulares, cujas consequências afetam principalmente o sujeito, 

sem que isso resulte em quebra de ordem social ou injustiça a outros (Nucci, 1981). 

Esse domínio pauta-se em aspectos da personalidade e da identidade de cada um, 

podendo o indivíduo compreender suas causas psicológicas pela inferência de significados que 

não são dados nas interações sociais (Smetana, 2013). Isso inclui a compreensão e o 

conhecimento de seu próprio comportamento e dos outros. Contudo, ainda que o domínio 

pessoal seja um sistema conceitual e de desenvolvimento distinto de conhecimento social, ele 

se debruça sobre o escopo e a natureza da moralidade, dado que a noção de direitos é baseada 

no self e na agência pessoal (Smetana, 2005).  

Um ponto importante é que o domínio pessoal se porta diferentemente dos outros 

domínios, pois as questões pessoais pertencem somente aos atos e aspectos privados da própria 

vida do sujeito, não interferindo, portanto, em domínios de regulação convencional e de 

preocupações morais (Smetana, 2005). Exemplos de tais aspectos privados da vida do indivíduo 

podem ser descritos, como: o controle sobre o próprio corpo, a decisão sobre os compromissos 

diários e questões de preferência, como a escolha de amigos e a escolha das próprias roupas. 

Por outro lado, as características do domínio pessoal não são julgadas como uma questão de 

certo ou errado, mas favorecedoras do desenvolvimento individual (Smetana et al, 2014). 

Partindo desse ponto de vista, Smetana (2005, 2013) menciona que o ato de reivindicar 

situações de campo particular do indivíduo é relevante para o desenvolvimento da autonomia e 

da diferenciação dos outros, pois abrange o direito de tomar decisões autônomas que 

possibilitam a construção da fronteira entre o self e o mundo social. 

 

2.4.4 Domínio Convencional 

 

 O domínio convencional, por sua vez, caracterizado pelas normas sociais, tradições e 

uniformidade de condutas, é formado por um conhecimento compartilhado entre pessoas de um 

mesmo sistema social e validado pelo seu consenso. Ademais, proporciona saber sobre o que 

esperar dos demais e servem para coordenar as relações entre as pessoas (Nucci, 1981; Turiel, 

1989). Nucci (2000) acrescenta que convenções devem seu status à sua imersão em um 

particular sistema compartilhado de significados e interação social. Desse modo, os conceitos 
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de convenção social são estruturados pelas concepções subjacentes de organização social 

(Turiel, 1983). 

Uma característica do domínio convencional é que os atos em si mesmos são arbitrários, 

pois condutas alternativas poderiam servir a funções similares (Killen & Smetana, 2015; Nucci, 

1981; Turiel, 1989). Isso significa que em virtude do seu conhecimento compartilhado, uma 

determinada norma convencional, em um sistema social pode servir a uma mesma função 

simbólica que outra norma diferente em outro sistema social. Desse modo, a natureza arbitrária 

dos atos do domínio convencional tem implicações explícitas ao que constitui uma transgressão. 

Diferente do domínio moral, não é a natureza intrínseca do ato que nos leva a considerar um 

ato como transgressão, mas sim o seu desvio da uniformidade, por não estar, justamente, em 

conformidade com as normas sociais (Turiel 1989).  

Os atos individuais em si não possuem formação prescritiva, já que normas diferentes 

ou até opostas (homens vestindo saias e mulheres vestindo calças) poderiam ser determinadas 

para se obter a função reguladora. A relevância das convenções “reside em sua função de 

coordenar a interação social e o discurso dentro de sistemas sociais” (Nucci, 2000, p. 75).  

Exemplos podem ser ilustrados a partir desse contexto, como: a) criança diz que não 

pode bater no outro mesmo que não seja uma regra – demonstra presença do domínio moral, 

pois atinge a integridade física do outro; questão moral prescritiva por independer de uma regra; 

b) Não fazer barulho na sala de aula, não é necessário caso não seja uma regra – presença do 

domínio convencional, pois está condicionada à avaliação de presença ou ausência de regra 

social que regula o comportamento (Nucci, 2000).  

Isso também demonstra outra importante característica do domínio convencional, que é 

a possibilidade de variabilidade e alterabilidade das normas e regras de um sistema social frente 

a outro, as quais podem ser modificadas pelo consenso ou pelo uso geral entre as pessoas que 

constituem uma sociedade (Turiel, 1989).  

 

2.4.5 Domínio prudencial, julgamentos multifacetados e a noção de pressupostos 

informacionais 

 

Os trabalhos mais recentes da Teoria do Domínio Social têm trabalhado com as noções 

de domínio prudencial, julgamentos multifacetados e pressupostos informacionais. Quanto ao 

domínio prudencial está relacionado com a questão da saúde, do bem-estar pessoal, do conforto 

e da segurança própria. Assim, as questões prudenciais são definidas como atos não sociais, 

diferindo-se dos atos morais, uma vez que, as primeiras podem trazer mais consequências 
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negativas a si mesmo do que aos outros. Isso leva a compreensão de que o domínio prudencial 

apresenta julgamentos por meio da jurisdição pessoal (Smetana, 2005; 2013; Smetana et al, 

2014). 

Diante de possíveis consequências, os comportamentos de riscos prudenciais das 

crianças são geralmente regulados por pais ou por outras autoridades, mesmo que eles só afetem 

o indivíduo. Não obstante, à medida que as crianças se desenvolvem, os fatores prudenciais 

(como ingerir bebida alcoólica, comer alimentos não saudáveis) são vistos como escolhas 

pessoais pelos adolescentes e jovens (Smetana et al, 2014). 

 Quanto aos julgamentos multifacetados, esses implicam em apresentar mais que um 

domínio dependendo das situações. As questões multifacetadas não constituem um domínio 

individual e separado do conhecimento social, mas representam questões nas quais os domínios 

se sobrepõem (Smetana et al, 2014). A natureza multifacetada dos eventos sociais é vista como 

a fonte de muita variabilidade contextual, de desenvolvimento e de inconsistência nos 

julgamentos. O modo como os indivíduos coordenam as considerações morais e não-morais em 

seus julgamentos pode variar entre contextos, culturas e desenvolvimento (Smetana, 2005, 

2013).  

Os critérios que caracterizam os julgamentos multifacetados são pela sobreposição de 

componentes de mais de um domínio; pelos eventos de segunda ordem, quando, por exemplo, 

a transgressão a um domínio convencional implica em um dano físico ou psíquico do outro; ou 

pelos eventos ambíguos, em que diferentes sujeitos atribuem diferentes domínios ao mesmo 

evento (Smetana, 2013).  

 Para melhor compreensão, é possível explicar o caráter multifacetado e possíveis 

controvérsias entre a moralidade e a convenção social. Compreende-se que as normas 

convencionais que sustentam uma estrutura organizacional específica estão em harmonia ou em 

conflito com o que seria visto objetivamente como preocupações com justiça ou direitos, de 

domínio moral. Um exemplo de harmonia entre o convencional e o moral são as sociedades 

democráticas, na medida em que representam valores concordantes com a moralidade e o status 

quo convencional. Já um exemplo de conflito, pode-se refletir sobre áreas proibidas a homens 

ou mulheres, em que há conflito entre a convenção e o senso de justiça, uma vez que a 

convenção está impedindo que membros de um gênero possam usufruir de oportunidades 

disponíveis ao outro (Nucci, 2000). 

Quando há eventos morais de segunda ordem, acontece a violação de uma convenção 

solidamente firmada que leva a danos psicológicos. Um exemplo é a discriminação de gênero 

para conseguir oportunidades profissionais. Assim, indivíduos podem subordinar a questão a 
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uma única dimensão e reduzir um caso de sobreposição a um que é essencialmente moral ou 

convencional. Podem, também, se esforçarem para coordenar a natureza multifacetada da 

questão, levando em conta tanto os aspectos morais como os não-morais de uma dada situação 

ou episódio. Tais respostas à sobreposição, no plano individual, ajudam a compreender as 

inconsistências que observamos nas pessoas quando elas respondem às situações em diferentes 

contextos (Nucci, 2000). 

Além disso, Nucci (2000) ao tratar do tema educacional, faz observações quanto às 

pessoas que ocupam posições mais privilegiadas de poder, mencionando que essas tendem a 

ver certas situações dilemáticas de uma forma convencional. Isso ocorre por serem situações 

favoráveis a manutenção do status quo, uma vez que, que os sistemas convencionais servem 

aos seus interesses pessoais. De outro modo, as pessoas que são mais desfavorecidas são menos 

propensas a uma convenção e mais por seu status moral.  

Diante das situações abordadas, se faz importante conhecer o conceito de pressupostos 

informacionais, os quais se caracterizam por fatos ou crenças informacionais que afetam 

tomadas de decisão e o julgamento individual (Smetana, 2013). Os mundos morais dentro dos 

quais as pessoas conduzem suas vidas são afetados por informações e por variáveis contextuais 

que se inserem nas avaliações que as pessoas produzem acerca de atitudes particulares (Nucci, 

2000). Assim, é preciso entender que pressupostos informacionais podem diversificar a moral, 

permitindo inclusive, compreender de modo mais claro, a noção de eventos ambíguos. 

 Os pressupostos informacionais podem, assim, influenciar sobre como os indivíduos 

interpretam práticas sociais e agem conforme suas crenças. Eles vêm de uma variedade de 

fontes, incluindo ciência e religião, e podem sofrer alteração, como, por exemplo, quando o 

conhecimento científico avança. Diferentes grupos dentro de uma cultura também podem 

discordar e contestar sobre pressupostos infomacionais, como por exemplo, teorias diferentes 

para explicar as causas do HIV/AIDS ou diferentes teorias leigas sobre práticas eficazes de 

educação de crianças (Smetana, 2013; Smetana et al, 2014). 

A partir dessas condutas particulares, pode-se compreender, que a inconsistência entre 

domínios é consequência inevitável da aplicação de um referencial conceitual multifacetado em 

contextos sociais heterogêneos. Essa não é uma questão de ética situacional. As pessoas não 

inventam sua moralidade no momento da ação. No entanto, o lugar na moralidade em certo 

contexto dependerá da aplicação que a pessoa fará de toda sua compreensão e das preocupações 

sociais em relação a uma dada situação (Nucci, 2000). 

Com as conceituações apresentadas, reforça-se o interesse da presente pesquisa em 

caracterizar os tipos de julgamentos de gestores em situações dilemáticas do mundo do trabalho. 
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Pretende-se investigar quais domínios estão em evidência em suas respostas, buscando analisar, 

principalmente, se há presença de princípios morais. Para representar esse panorama, seguem 

os próximos capítulos, que abarcarão o método, os resultados e discussão, respectivamente. 
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3. MÉTODO  

 

Essa dissertação de mestrado é de natureza exploratória, com pesquisa de campo de 

análise qualitativa e quantitativa. O estudo exploratório tem tripla finalidade, sendo elas o 

desenvolvimento de hipóteses; o aumento de familiaridade do pesquisador com um ambiente 

ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; ou modificar e esclarecer 

conceitos. As descrições do objeto de estudo podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas, 

tendo o investigador a tarefa de conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno 

ou ambiente observado (Marconi & Lakatos, 2003). No caso dessa pesquisa, o estudo 

exploratório cumpre as três finalidades apontadas por Marconi e Lakatos (2003) na medida em 

que, (1) aplica uma hipótese da Psicologia Moral (La Taille, 2006) ao mundo do trabalho, (2) 

amplia os estudos sobre gestão do ponto de vista do sujeito psicológico presente nas 

representações de si do gestor e ainda (3) promove a possibilidade de reflexão e transformação 

de conceitos tipicamente consolidados na perspectiva da Psicologia do Trabalho (Dejours, 

2004; Enriquez, 1997; Gaulejac, 2006; Hendy, 2004).   

  O planejamento desse modelo de pesquisa é considerado flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (Marconi & 

Lakatos, 2003). As pesquisas exploratórias geralmente envolvem um levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; descrição e registro dos dados e análise de exemplos que estimulem a compreensão 

(Gil, 2002; Hair, 2005). Ademais, possibilita o pesquisador observar, registrar, analisar e 

correlacionar os dados com o objetivo de descobrir a frequência da ocorrência de um fenômeno, 

a relação deste com outros, sua origem e características (Cervo & Bervian, 2002; Hair, 2005). 

 

3.1. PARTICIPANTES  

 

Participaram da pesquisa 30 gestores do ramo varejista. Portanto, foram convidados a 

participar da pesquisa gestores de redes de farmácias, supermercados, eletrodomésticos, 

cosméticos, calçados, entre outras que se situem nesse setor. A descrição dos dados 

sociodemográficos dos participantes, bem como a caracterização desta amostra serão 

apresentadas no primeiro subcapítulo do capítulo 4.   
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3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Foram convidados a participar da pesquisa, gestores que exercessem a profissão há pelo 

menos um ano. Para adotar este critério baseou-se nas exigências de contratação ou de 

promoção na grande parte das organizações varejistas, as quais pedem experiência neste ramo. 

 

3.1.2 Critérios de exclusão  

 

Na liderança das unidades de varejo existem lideranças como: gerentes, subgerentes e 

encarregados. Contudo os subgerentes e os encarregados não foram convidados a participar da 

pesquisa, pois, apesar de coordenarem e contribuírem na liderança da equipe, não são 

considerados gerentes e não respondem diretamente à alta hierarquia da organização. 

 

3.2 INSTRUMENTOS  

 

A seguir seguem tópicos, com a explanação dos objetivos de cada instrumento. 

Importante salientar que para se chegar na versão final dos instrumentos, três estudos pilotos e 

uma análise de concordância entre juízes foram realizados para verificar a confiabilidade, 

pertinência e concordância. Para tanto, estruturou-se um percurso da construção dos 

instrumentos, que segue em Apêndice A.  

 

 3.2.1 Ficha de Identificação 

 

A “Ficha de Identificação” teve como objetivo a caracterização da amostra. A ficha foi 

composta por dados pessoais, de escolaridade e profissionais. Esta ficha encontra-se no 

Apêndice B. 

 

 3.2.2 Roteiro de Entrevista sobre Representações de si  

 

O “Roteiro de Entrevista sobre Representações de si” teve como objetivo identificar 

representações de si dos gestores com ausência ou presença de valores morais. Esse roteiro foi 

baseado no modelo de entrevista estruturada de Martins (2012), a qual investigou as 

representações de si de motoristas de caminhão. O instrumento original é composto por 

questões divididas em quatro tópicos: a) a representação de si como pessoa com oito questões; 
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b) a representação de si como membro da família com duas questões; c) a representação de si 

como trabalhador com oito questões; d) a representação da empresa com sete questões e uma 

questão aberta. Não obstante, diante dos objetivos da atual pesquisa e dos estudos pilotos 

realizados, optou-se somente pela investigação das representações de si como pessoa e como 

gestor, não incluindo questões relacionadas à família e à empresa. Para cada dimensão (pessoa 

e gestor) foram elaboradas oito questões fechadas. Este instrumento, encontra-se na Apêndice 

C. 

 

 3.2.3 Questionário de Dilemas Morais  

 

O instrumento “Questionário de Dilemas Morais” baseou-se na Teoria do Domínio 

Social e teve como objetivo caracterizar os tipos de julgamentos apresentados pelos gestores 

nos dilemas e suas opções de soluções. Posteriormente teve a finalidade de caracterizar os 

diferentes domínios sociais segundo um sistema codificado das justificativas dos dilemas.  

Quanto à noção de domínios sociais, não se encontraram instrumentos que 

relacionassem a Teoria do Domínio Social a modelos de gestão, organizações e gestores. Assim 

como há uma escassez de trabalhos teóricos que relacionem os dois campos, desenvolvimento 

moral e trabalho, também se notou a falta de um instrumento ou uma escala validada para esta 

área. Em vista disso, buscou-se formular um instrumento que abarcasse, respectivamente, os 

objetivos da pesquisa, o referencial teórico e o público alvo.  

Para este instrumento, além dos três estudos pilotos, já mencionados, foi realizada uma 

Avaliação para análise de concordância entre juízes. Os dados dessa análise também se 

encontram, no Apêndice A, denominado de Percurso da construção dos instrumentos. 

O instrumento foi composto por duas histórias fictícias, consideradas como dilemas 

morais, que possam ocorrer nas organizações do ramo varejista. Esses dilemas foram 

construídos a partir da experiência e atuação nas organizações pela pesquisadora. Seguem os 

dois dilemas. 

 

(1) Murilo trabalha em uma rede de lojas de roupas há 15 anos. A unidade, que gerencia 

há 10 anos, já ganhou prêmios pelo seu alto faturamento. Contudo, a região dessa 

unidade tem perdido vendas pela forte concorrência de mercado na cidade. Em uma 

visita da diretoria, o diretor comercial ficou indignado com os resultados atuais da 

unidade, pois não estão sequer atingindo as metas. O diretor diz que a culpa é do 

gestor, o qual não está sabendo gerenciar da forma correta, e ainda alega que se até 
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o próximo mês os resultados não melhorarem ele corre o risco de ser substituído, ou 

melhor, ser desligado da empresa. 

 

(2) João foi contratado para gerenciar uma farmácia. Ele tem experiência profissional, 

mas estava desempregado há algum tempo. Essa vaga apareceu num momento em 

que ele estava precisando muito, pois sua mãe foi acometida por uma doença rara e 

os medicamentos para o tratamento são muito caros. O gerente geral da rede de 

farmácias ao saber da situação de João, além de contratá-lo, também lhe concedeu 

o benefício de garantir esses medicamentos mensalmente. No entanto, para isso, 

pediu ao João que quando alguns medicamentos estivessem perto do vencimento, 

ele alterasse a data para não terem tantos problemas com perdas, visto que este tem 

sido um dos piores resultados da farmácia. 

 

O primeiro dilema foi estruturado a partir das condições que muitos gestores trabalham, 

tendo de administrar cobranças e ameaças, certas vezes, injustas, em prol da lucratividade e 

reconhecimento da empresa. Enquanto que o segundo dilema, buscou demonstrar como os 

gestores lidam com situações de manipulação e fraudes nos resultados, quando se obtém em 

troca um benefício próprio.  

Após cada dilema, apresentou-se uma questão dissertativa para o gestor se colocar no 

lugar do personagem: “Se você fosse o Murilo, o que você faria? ”, e no segundo dilema: “Se 

você fosse o João, o que você faria?”. Em seguida oito opções de soluções foram apresentadas, 

e o gestor respondeu a respeito de sua concordância ou não à solução por meio de uma escala 

de Likert de 5 pontos: (1) totalmente errado e; (2) errado; (3) nem errado, nem certo; (4) certo; 

(5) totalmente certo. Para cada nota atribuída à cada solução, o gestor ainda apresentou a 

justificativa pela escolha de sua resposta.  

Após a entrevista, fazia-se uma última questão: “Você acredita que os dilemas morais e 

suas respectivas situações são condizentes com a realidade das organizações?”. O instrumento 

“Questionário de Dilemas Morais” encontra-se no Apêndice D. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS  

 

3.3.1 Procedimentos de coleta de dados  

 

A coleta de dados se pautou em uma amostra por conveniência de gestores que 

trabalhavam em empresas varejistas, de modo não aleatório, tendo em vista que partiu da 
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pesquisadora a procura pelos participantes. Os gestores foram contatados por telefone ou 

presencialmente e, após as autorizações de participação na pesquisa, foram marcados encontros 

presenciais para as entrevistas. Cada gestor teve sua participação autorizada pela assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra no Apêndice E, 

permitindo a gravação de áudios para a posterior transcrição. No processo de entrevista, os 

gestores foram submetidos à aplicação dos instrumentos: Ficha de identificação; Roteiro de 

entrevista sobre representações de si e Questionário de dilemas morais. 

Em um primeiro momento, foi aplicada a Ficha de Identificação, com duração 

aproximada de cinco minutos. Em seguida foi realizado o Roteiro de Entrevista sobre 

Representações de si, com a duração aproximada de vinte minutos. Posteriormente, também em 

formato de entrevista, foi aplicado o Questionário de Dilemas Morais, com a duração 

aproximada de trinta minutos. As questões foram lidas e explicadas, bem como foi salientado 

que não existiam respostas certas ou erradas, uma vez que a importância estava na opinião e 

reflexão de cada gestor.  

  

3.3.2  Procedimentos de análise de dados  

 

 Os resultados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa. As entrevistas foram 

transcritas na íntegra, e as respostas de cada instrumento foram analisadas de acordo com os 

procedimentos que são abaixo descritos:   

 

Ficha de Identificação  

 

Os dados obtidos pela “Ficha de identificação” tiveram como objetivo estabelecer uma 

caracterização sociodemográfica dos participantes. Os resultados deste instrumento foram 

analisados através de estatística descritiva. 

 

Roteiro de Entrevista sobre Representações de si 

 

Para o “Roteiro de Entrevista sobre Representações de si”, foi utilizada a Análise de 

Conteúdo de Bardin (2004), a qual se caracteriza como uma técnica de análise qualitativa dos 

resultados com a finalidade de uma descrição objetiva, sistemática e, até mesmo, quantitativa 

do conteúdo manifesto da comunicação.  É uma técnica desenvolvida pelas ciências humanas, 

que tende a garantir o rigor científico, não perdendo o foco do objeto de pesquisa na 
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heterogeneidade. Tal prática visa descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação de acordo com a regularidade e sua significação (Bardin, 2016). 

As categorias construídas a partir da análise de conteúdo das entrevistas com os gestores 

foram inspiradas em categorias prévias utilizadas no método de análise de Martins (2012), 

sendo elas as seguintes: qualidades e oportunidades de melhoria, valores e olhar alheio, as 

quais reunidas responderam as representações de si dos participantes tanto na dimensão como 

pessoa, quanto na dimensão como gestor. A seguir, apresentam-se as questões que respondem 

a cada uma dessas categorias. 

A primeira categoria denominada qualidades e oportunidades de melhoria é 

respondida pelas quatro questões: 

Dimensão como pessoa: 

1) Quais são suas boas qualidades? Por quê?; 

2) Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de melhoria? 

Por quê?;   

Dimensão como gestor: 

3) Quais são suas boas qualidades como gestor? Por quê?; 

4) Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de melhoria 

como gestor? Por quê? 

 

A segunda categoria denominada valores é constituída por oito questões:  

Dimensão como pessoa: 

1) O que as pessoas fazem que lhe causa admiração? Por quê?;  

2) O que as pessoas fazem que lhe causa indignação? Por quê?;  

3) Existe alguma pessoa como modelo para você? Por quê?;  

4) O que é para você uma vida que vale a pena ser vivida?;  

Dimensão como gestor: 

5) O que um gestor faz que lhe causa admiração? Por quê?; 

6) O que um gestor faz que lhe causa indignação? Por quê?;  

7) Existe algum gestor que você considere um modelo? Por quê?; 

8) O que é para você uma vida que vale a pena ser vivida nessa profissão de gestor? 

 

A terceira categoria, olhar alheio, compreende quatro questões: 

Dimensão como pessoa: 

1) O que você acredita que as pessoas admiram em você?;  



64 

 

2) Teria alguma coisa que você faz que as pessoas não admirariam? O que seria?;  

Dimensão como gestor: 

3) O que sua equipe admira em você como gestor? Por quê?;  

4) Teria algo que você faz como gestor que sua equipe não admiraria? O que seria? 

 

 As categorias foram analisadas conforme as subcategorias: presença de valores morais, 

ausência de valores morais e respostas mistas, de acordo com as definições apresentadas no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Definição para as categorias e análise das representações de si 

 

 
Presença de valores 

morais 
Mistas 

Ausência de valores 

morais 

Qualidades e 

Oportunidades 

de Melhorias 

O gestor aponta como 

qualidade e oportunidade 

de melhoria a preocupação 

de não gerar dano ou 

prejuízo ao outro, pensando 

em comportamentos 

altruístas, nos direitos e 

bem-estar do próximo. 

Presença de 

preocupação ou não 

com o outro. Deve 

aparecer pelo menos 

uma resposta com 

valor moral. 

O gestor considera como 

qualidade a sua própria 

representação de si, que 

é considerada por ele 

central e fonte de 

modelo para regular o 

outro. Com relação à 

oportunidade de 

melhoria não considera 

o outro para regular 

possíveis melhorias. 

Valores 

O gestor aponta valores 

morais (preocupação com o 

outro) ao ser questionado 

sobre o que admira, o que 

lhe indigna, um modelo de 

pessoa e sobre a dimensão 

ética. 

Presença concomitante 

de valores morais e 

não morais. 

O gestor aponta 

ausência de valores 

morais (vide exemplos 

abaixo, na Quadro 4) ao 

ser questionado sobre o 

que admira, o que lhe 

indigna, um modelo de 

pessoa e sobre a 

dimensão ética. 

Olhar Alheio 

O gestor afirma ser 

admirado por suas 

características de 

preocupação com o outro.  

Com relação ao olhar 

alheio depreciativo 

apresenta um conteúdo 

moral e interesse em 

corrigir atitudes a partir do 

olhar do outro. 

Presença de 

preocupação ou não 

com o outro. Deve 

aparecer pelo menos 

uma resposta com 

valor moral. 

O gestor afirma ser 

admirado por suas 

características pessoais 

(que são centrais para 

ele). Com relação ao 

olhar alheio depreciativo 

apresenta satisfação com 

o seu próprio jeito de ser 

e nenhum interesse em 

mudança. 

Resultados 
Valores morais presentes 

em todas as respostas do 

gestor. 

Consideração de 

presença de valores 

morais em pelo menos 

uma das questões de 

cada categoria. 

Valores morais ausentes 

em todas as respostas do 

gestor. 

Fonte: Elaborada pela autora. 



65 

 

 A seguir são exemplificadas algumas características de presença ou ausência de valores 

morais, de acordo com os relatos dos gestores nas entrevistas. Tais exemplos encontram-se no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Exemplos de características para classificação das subcategorias: presença e ausência de 

valores morais 

 

Categorias 
Características 

Presença de valores morais Ausência de valores morais 

Qualidades e 

oportunidades de 

melhoria 

Justiça; comprometimento; trabalho 

em equipe; empatia; 

responsabilidade; pensar na família 

e na equipe. 

Ser extrovertido; ter foco; tomar 

decisões rápidas; crescer 

profissionalmente; aprender novos 

conhecimentos; organização. 

Valores 

“Pessoa de valores e do bem”; 

confiança; honestidade; respeito; 

cuidar dos filhos; ficar feliz com o 

crescimento do outro. 

Enfrentar desafios; “fazer o que 

gosta”; “fazer várias coisas ao 

mesmo tempo”; atingir resultados; 

ter clareza; determinação, 

inteligência. 

Olhar alheio 
Educação; “dar atenção e escutar as 

pessoas”; consideração pelo 

próximo; lealdade. 

“Esquecer as coisas”; sinceridade, 

segurança, persistência; paciência; 

humor. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Toda a análise por categorias das representações de si dos gestores foi submetida ao 

processo de Confiabilidade Dialógica, que busca o alcance de um acordo entre pesquisadores e 

estudiososos da área através de uma discussão mútua dos dados. Discutem-se críticas, hipóteses 

e interpretações de cada pesquisador para que, assim, se atinja o acordo perante a análise 

(Åkerlind, 2005). A Confiabilidade Dialógica ocorreu entre os pesquisadores, mestrandos e 

doutorandos do Grupo de Estudos de Psicologia e Desenvolvimento Moral (coordenado pela 

Professora Doutora Luciana Maria Caetano), que desenvolve pesquisas pelo Laboratório de 

Estudos sobre Desenvolvimento e Aprendizagem (LEDA), no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IP-USP).  

 Após a confirmação da análise de categorias pela Confiabilidade Dialógica, para realizar 

a análise geral das representações de si quanto às suas subcategorias, organizou-se a atribuição 

de valores absolutos como critério para classificar as respostas de cada gestor quanto à presença 

ou não de valores morais nas suas representações de si.  Quantificou-se como 1 (um) ponto 

quando houvesse resposta com presença de valores morais e 0 (zero) para ausência de 

valores morais. Desse modo, formulou-se uma medida de 0 a 8 (número de questões para cada 

dimensão, como pessoa ou gestor), em que: 

 0 representa respostas essencialmente sem valores morais;  
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 1, 2 ou 3 pontos representam respostas com predominância de valores não morais;  

 4 pontos representam a equivalência de valores não morais e morais;  

 5, 6 e 7 pontos representam respostas com predominância de valores morais; e  

 8 pontos representam respostas essencialmente com valores morais.  

 

O Quadro 5 apresenta um exemplo de contagem do número de respostas com presença 

ou não de valores morais para as representações de si.  

 

Quadro 5 - Exemplo da classificação das subcategorias e da pontuação de um gestor em relação às 

respostas com valores morais 

 

Dimensão com pessoa ou gestor 

Com 

valores 

morais 

Sem 

valores 

morais 

Subcategoria 
Resultado 

Geral 

Qualidades e 

Oportunidades 

de Melhorias 

Qualidades  1 
Ausência de 

valores morais 

0 (nenhuma 

resposta com 

valor moral) 

Oportunidades 

de melhoria 
 1 

Valores 

Admiração  1 

Mistas 

2 respostas 

com valores 

morais 

Indignação  1 

Modelo 0  

Ética 0  

Olhar Alheio 

Admiração 0  
Presença de 

valores morais 

2 respostas 

com valores 

morais 

Não 

admiração 
0 

 

Resultado do Gestor 

Equivalência de 

valores morais e 

não morais 

4 respostas 

com valores 

morais 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Questionário de Dilemas Morais 

 

Quanto ao instrumento “Questionário de Dilemas Morais”, foi também analisado de 

modo qualitativo e quantitativo. Para a análise qualitativa, do mesmo modo que na análise das 

representações de si, pautou-se no método de Análise de Conteúdo de Bardin (2004), seguido 

do processo de análise independente de juízes. A análise de categorias das respostas aos dilemas 

seguiu os critérios previamente definidos pela Teoria do Domínio Social, para a diferenciação 

e classificação dos julgamentos de tipos de domínios: moral, convencional e pessoal. As 

justificativas para a Escala de Likert foram divididas em subcategorias denominadas com 

princípios morais e sem princípios morais, conforme o Quadro 6. 
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Quadro 6 - Definição para as categorias e análise dos dilemas morais 

 

 Com princípios morais Sem princípios morais 

Domínio  

Moral 

O gestor aponta como qualidade a 

preocupação de não gerar dano ou 

prejuízo ao outro, pensando em 

comportamentos altruístas, nos direitos e 

bem-estar do próximo. 

Não apresenta respostas de domínio 

moral. 

Domínio 

Convencional 

Não apresenta respostas de domínio 

convencional. 

Reconhecimento pela empresa ou 

pelo superior hierárquico, devido ao 

seguimento de regras impostas pelas 

organizações ou sociedade. 

 

Domínio 

Pessoal 

Não apresenta respostas de domínio 

pessoal. 

O gestor busca uma recompensa 

própria, devido aos seus interesses 

pessoais. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Quadro 7 apresenta exemplos de respostas com princípios morais ou sem princípios 

morais. 

 

Quadro 7 - Exemplos de características para classificação das categorias: com princípios morais e sem 

princípios morais 

 

Dilemas 

morais 

Características 

Com princípios morais Sem princípios morais 

Dilema 1 

(Murilo) 

Considerar e escutar a equipe; buscar o 

desenvolvimento de todos os 

trabalhadores; se responsabilizar pelas 

consequências; negar situações de 

manipulação de resultado. 

Aceitar a culpa, sem considerar que o 

problema pode ser a concorrência de 

mercado; ameaçar a equipe; buscar 

resultados a qualquer custo; atender 

as exigências do diretor sem 

considerar a equipe; prometer 

benefícios sem refletir se possui 

recursos. 

Dilema 2 

 (João) 

Recusar o emprego e buscar outro; 

considerar o risco à saúde dos 

consumidores; não aceitar a relação de 

interesses colocando sua mãe como 

moeda de troca; ter sempre em foco a 

saúde da mãe e dos consumidores 

como justificativa. 

Aceitar o emprego para ser grato e 

recíproco ao gerente geral, ter como 

foco agradar a mãe, ter como foco 

não infringir a lei para não sofrer 

consequências, ter como foco não 

denegrir sua imagem profissional. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Houve, ainda, uma classificação prévia das oito opções de soluções de cada dilema, 

elaboradas pela pesquisadora e sua orientadora, e validada pela análise de concordância entre 

juízes (Apêndice A). Quanto à Teoria do Domínio Social, definiu-se 5 soluções de domínio 
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pessoal, 5 de domínio convencional e 6 de domínio moral. É possível observar pelo Quadro 8, 

como foi feita a classificação. 

 

 Quadro 8 - Classificação dos itens pelos critérios de princípios morais e domínios sociais 

 
Itens/ Categorias de Análise Classificação 

Dilema 1 (Murilo) 

1) Murilo possui muito medo de perder o emprego, reúne os líderes dos 

departamentos e diz que eles vão melhorar seus resultados a qualquer custo. 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

2) Murilo não discute com o diretor, porém pede a sua equipe que mantenham o 

trabalho diário, pois acredita que estão trabalhando da melhor forma possível. 
Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

3) Murilo promete um benefício aos trabalhadores da sua equipe que aumentarem 

as vendas. 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

4) Murilo decide continuar realizando o trabalho e se conscientiza de que arcará 

com a possibilidade de ser substituído ou desligado. 
Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

5) Murilo é uma pessoa bem relacionada e criativa. Ele pensa em uma estratégia: 

fazer o balanço geral, diminuindo o número de produtos que possui no estoque 

para apresentar à diretoria como se tivesse vendido. Para suprir esse dinheiro das 

vendas, pede emprestado a um gerente de outra unidade, o qual é seu colega. 

Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

6) Murilo mantém seu trabalho normalmente e busca uma capacitação, como por 

exemplo, um coaching, para aperfeiçoar e melhorar sua condição como gestor e 

consequentemente melhorar seus resultados.  

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

7) Murilo desesperado pela ameaça de ser desligado reúne todos os trabalhadores 

e os ameaçam de serem desligados também, visto que não considera justo ser 

punido sozinho. 

Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

8) Murilo decide buscar ajuda do setor de Recursos Humanos para realizar um 

treinamento com a sua equipe sobre estratégias de vendas e atendimento ao cliente. 
Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

Dilema 2 (João) 

9) João diante da sua necessidade de trabalho aceita o acordo e inicia seu trabalho. Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

10) João não aceita o emprego, pois não concorda que a saúde de sua mãe seja 

vista como moeda de troca pelo seu emprego. 
Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

11) João não aceita a proposta, porque tem medo de colocar a vida de outras 

pessoas em risco. 
Com princípios 

morais 

Domínio Moral 

12) João aceita a proposta porque reconhece que o gerente foi bom para ele. Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

13) João não quer agir contra a lei e decide procurar outro emprego. Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

14) João aceita a proposta e acredita que está agindo como um bom filho. Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

15) João inicia seu trabalho, porque não quer que o gerente geral o considere 

ingrato. 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

16) João não aceita a proposta de emprego porque não correria o risco de ser preso. Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

  Fonte: Elaborada pela autora. 
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 A partir de tais descrições, a análise caminhou por dois momentos, no primeiro com 

caráter qualitativo e quantitativo e no segundo com caráter qualitativo, por meio de um sistema 

de codificação.  

 

1º Momento 

 

 A primeira análise foi baseada na questão aberta sobre o que o gestor faria no lugar do 

personagem do dilema. Esses dados foram classificados em categorias, pelo método de Análise 

de Conteúdo de Bardin (2004). Posteriormente a análise pautou-se na Escala de Likert e no 

conteúdo das respostas, utilizadas como justificativas nas opções de solução dos dilemas 

morais. Desse modo, toda resposta que se aproximasse às categorias prévias (apresentadas no 

Quadro 8) teria a seguinte classificação pela Escala de Likert, veja:  

 5 pontos representariam total concordância; 

 4 pontos representariam concordância; 

 3 pontos representariam que nem concorda, nem discorda; 

 2 pontos representariam discordância; 

 1 ponto representaria total discordância. 

 

A partir disso, além do valor da escala de Likert, quando houver uma justificativa com 

princípios morais será acrescido mais 1 ponto. Vejo o exemplo, pelo Quadro 9. 

 

   Quadro 9 – Exemplo da análise das respostas para cada opção de solução dos dilemas  

 

Opção de solução Resposta 

(escala) 

Resposta 

(justificativa) 

Nº 

(escala) 

N 

(justif.) 

TOTAL 

1) Murilo possui muito 

medo de perder o 

emprego, reúne os 

líderes dos 

departamentos e diz 

que eles vão melhorar 

seus resultados a 

qualquer custo. 

Totalmente 

errado 

Quando você coloca 

algo a qualquer 

custo, você tá 

colocando o ilegal e 

o imoral dentro. 

5 pontos 

 

1 ponto 

(com 

valor 

moral) 

6 

   Fonte: Elaborada pela autora. 
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2º Momento 

 

 A segunda análise foi realizada a partir de um Sistema de Codificação (Coding System). 

Classificaram-se as respostas nos domínios moral, convencional e pessoal. Em cada domínio 

foram apresentados trechos dos relatos dos gestores, de acordo com uma tendência de resposta. 

 

Análise dos dois instrumentos 

 

Para melhor compreensão segue a Figura 3, que busca representar os objetivos, os 

instrumentos de coleta e a análise de dados. 

 

Figura 4 – Modelo de pesquisa para compreensão dos objetivos, instrumentos e análise de dados 

 

 

  Fonte: Figura elaborada pela autora. 

 

 Nota-se a partir da figura que a busca das representações de si pautou-se na identificação 

de qualidades, oportunidades de melhoria, valores e olhar alheio, tanto na dimensão enquanto 

pessoa, como na dimensão de gestor. Ademais, teve como objetivo, a partir dos dois dilemas 
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morais, caracterizar no primeiro (Dilema do Murilo), como o gestor reage diante da equipe e 

da chefia, frente à possibilidade de ser desligado, e no segundo (Dilema do João), qual a tomada 

de decisão do gestor frente à situação familiar, de sua mãe, e em relação aos consumidores, no 

caso de aceitar ou não o emprego.  

 

3.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Essa pesquisa esteve pautada nos parâmetros éticos descritos na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, a qual orienta as pesquisas envolvendo seres humanos. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) teve como finalidade esclarecer aos 

participantes os objetivos da pesquisa, bem como em que consiste a sua participação. Nesse 

documento foi assegurado também o sigilo das identidades e o direito de desistir e retirar os 

seus consentimentos a qualquer momento da pesquisa. Além disso, o TCLE descrevia que as 

entrevistas seriam gravadas por um gravador de áudio e fornecia informações quanto aos riscos, 

benefícios e reparações dos danos decorrentes da participação na pesquisa. Cada participante e 

a pesquisadora assinaram duas vias dos documentos, ficando uma com cada sujeito. Nesse 

documento também foram fornecidos os contatos da pesquisadora responsável e do comitê de 

ética no qual o projeto estava inscrito.     

Este projeto foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia (CEPH-IP) da Universidade de São Paulo. Após sua 

avaliação, foi aprovado com o número do parecer 2.023.671. Quanto aos riscos pela 

participação do gestor na pesquisa, estes foram mínimos e evitados. Caso ocorresse algum 

desconforto emocional, em virtude dessa participação, o gestor estava assegurado de auxílio 

profissional gratuito. Sobre os benefícios, notou-se que os gestores refletiram sobre suas vidas 

como pessoa e como gestor, além de pensarem acerca de possíveis situações das organizações 

do ramo varejista. Ademais, a contribuição de cada gestor foi de grande valia para o 

aprofundamento do estudo que relaciona a moral e o trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados deste estudo que estão 

organizados por instrumentos. Os dados que caracterizam a amostra são os primeiros a serem 

apresentados. Posteriormente apresentam-se os dados do Roteiro de Entrevista sobre as 

Representações de si, seguidos dos resultados referentes aos dados do Questionário dos dilemas 

morais, por meio da escala de Likert e das justificativas oferecidas.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Como mencionado no procedimento de coleta de dados, a amostra ocorreu por 

conveniência de gestores que trabalhavam em empresas varejistas, de modo não aleatório, uma 

vez que teve a procura desses participantes pela pesquisadora. Com o objetivo de caracterizar 

os participantes do estudo, serão apresentados os resultados relativos à ficha de identificação 

composta por dados pessoais, de escolaridade e profissionais.  

Obteve-se no total a participação de 30 gestores, divididos em 8 mulheres e 22 homens, 

o que demonstra ainda um número maior de homens em cargos gerenciais e de liderança. Esses 

dados representam, de certa forma, como as mulheres têm ocupado os cargos de liderança. Logo 

é possível notar que, na atualidade, a atuação da mulher em vários papéis e funções é realidade 

comprovada; não obstante, apenas algumas conseguem ocupar posições de liderança, no 

universo organizacional. Nesse sentido, Nogueira (2006), aponta que apesar do papel e 

movimento ativo das mulheres no mercado de trabalho, elas continuam a ser uma minoria nas 

posições de gestão e na política. Portanto, essa reflexão torna-se relevante para a investigação 

de estratégias que possibilitem a escalada feminina na hierarquia das organizações. 

No que se refere à idade dos participantes observa-se na Figura 5 que o maior número 

dos entrevistados com 37% (n=11) tem idade entre 30 e 40 anos, a média de idade do grupo foi 

de 39,6 anos e o desvio padrão de 11,85, sendo a idade máxima 61 anos e a idade mínima 20 

anos. 
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Figura 5 – Idade dos participantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

A partir desses dados pode-se dizer que a amostra é composta por gestores experientes. 

Contudo, também vem dando oportunidades para pessoas mais jovens, tendo em vista que o 

mercado de trabalho vem exigindo novas ideias. Nessa perspectiva, pode-se notar que grande 

parte deles condiz com a geração Y, que se caracteriza por pessoas que nasceram entre os anos 

de 1980 e 1990. Os representantes da geração Y tratam-se de indivíduos com intimidade e 

domínio da tecnologia, gostam de aprender e utilizam as ferramentas virtuais como os blogs, 

redes sociais e outras ferramentas tecnológicas em benefício da organização. Também gostam 

de inovar em vendas e marketing, utilizam gráficos para acompanhamento e monitoramento de 

índices para a empresa e frequentam redes de relacionamento profissionais (Oliveira, 2010). 

Sobre a religião 53% (n=16) dos gestores consideram-se da religião católica, 27% (n=8) 

da religião evangélica, 17% (n=5) somente como cristãos e 3% (n=1) sem religião. A religião 

ou a crença em Deus, por si própria, foi demonstrada como fonte de regulação nas respostas 

dos gestores, é possível perceber pelos exemplos abaixo:  

 

“(...) porque eu costumo dizer que “tudo o que eu faço, eu faço pra Deus” 

(G27 – contexto de admiração). 

 

“Saúde em primeiro lugar, ter Deus sempre com a gente, ser próxima à 

família” (G29 – contexto de que vida vale a pena ser vivida). 

 

“Jesus Cristo. Porque Ele é o princípio de tudo, Ele deu a vida por todos 

nós. Acho que não preciso dizer mais nada, já vale por tudo” (G13 – 

contexto de pessoa como modelo). 

 

23% (7)
20 a 30

37% (11)
30 a 4010% (3)

40 a 50

27% (8)
50 a 60

3% (1)
60 a 70

Idade

20 a 30

30 a 40

40 a 50

50 a 60

60 a 70
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“Acredito que não. A não ser Jesus, porque ele tem todas as qualidades que 

eu gostaria de ter, mas perfeito igual ele nunca conseguiremos ser. Mas eu 

me inspiro muito Nele, é meu pão de cada dia” (G26 - contexto de pessoa 

como modelo). 

 

Importante ressaltar que todos relataram acreditar em Deus ou em uma força superior, 

ainda que um tenha relatado não ter religião. Veja a Figura 6. 

 
Figura 6 – Religião dos participantes 

 

 Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 No que se refere ao estado civil, 70% (n=21) são casados (as), 17% (n=5) são separados 

(as) e 13% (n=4) são solteiros (as), conforme apresentado na Figura 7.  

 

 Figura 7 – Estado Civil dos participantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Este dado também é relevante pois, por mais que a maioria dos gestores sejam casados, 

uma das queixas deles é a falta de maior convivência familiar, considerando que o varejo 
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17% (5) 
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Religião

Católica
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funciona aos finais de semana, alguns feriados e estendem horário de abertura das lojas em 

época de pagamento ou datas comemorativas. Isso demonstra a intensidade e alta demanda de 

trabalho que trabalhadores em geral lidam no ramo varejista (Santos, 2013).  

Quanto ao local onde os gestores residem, todos são do Estado de São Paulo, mas as 

cidades variaram entre 87% (n=26) de Araçatuba, 7% (n=2) de Birigui, 3% (n=1) de Sorocaba 

e 3% (n=1) de São Paulo. A pesquisa foi realizada em cidades do interior, pois a pesquisadora 

teve dificuldades com a aceitação da participação de gestores na região da grande São Paulo. 

Nas cidades interioranas, houve maior compreensão da pesquisa e os gestores foram mais 

flexíveis quanto à dedicação do tempo para a pesquisa.  A caracterização é ilustrada pela Figura 

8, a seguir. 

 

Figura 8 – Cidade onde os participantes residem 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

  Em relação ao nível de escolaridade encontrou-se os seguintes dados: 37% (n=11) 

possuem somente o Ensino Médio, 10% (n=3) tem o Ensino Superior Incompleto, 43% (n=13) 

tem o Ensino Superior Completo e 10% (n=3) tem Pós-graduação, conforme sumarizados na 

Figura 9. Entre os cursos de Ensino Superior, aparecem Administração, Pedagogia, 

Enfermagem, Matemática, Farmácia, Publicidade e Propaganda, Direito, Gestão de Recursos 

Humanos, História, Gestão Contábil e Financeira e Gestão Empresarial. Um ponto levantando, 

foi que algumas empresas, em que eles trabalham, oferecem cursos e treinamentos, mas não 

oferecem uma formação mais ampla como um MBA (Master of Business Administration) ou 

uma Especialização.  

 

 

 

87% (26) 
Araçatuba

7% (2)
Birigui

3% (1)
São Paulo

3% (1)
Sorocaba

Cidade de residência

Araçatuba

Birigui

São Paulo

Sorocaba



76 

 

 Figura 9 – Escolaridade dos participantes 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Ainda sobre a formação dos gestores, observou-se que 87% (n=26) dos participantes já 

realizaram cursos relacionados à área de atuação, enquanto que 13% (n=4) relataram nunca 

terem participado de algum curso ou treinamento. Os cursos relatados foram: sobre varejo, 

gestão de processos, gestão de pessoas, técnicas de negociação, normas trabalhistas, gestão de 

marketing, sobre vendas, cursos técnicos de farmácia, gestão comercial, gestão da qualidade, 

sobre produtos, atendimento ao público, motivação, gestão do tempo e oratória. 

Quanto aos dados profissionais, os ramos em que os gestores trabalhavam foram 

classificados em: 13% (n=4) de concessionárias de veículos, 10% (n=3) de farmácias, 3% (n=1) 

de lojas de arames, 10% (n=3) de lojas de calçados, 3% (n=1) de lojas de doces, 13% (n=4) de 

lojas de eletrodomésticos e móveis, 7% (n=2) de lojas de ferramentas e máquinas, 7% (n=2) de 

lojas de rolamentos e autopeças, 7% (n=2) de lojas de roupas, 7% (n=2) de lojas de tecidos, 7% 

(n=2) de lojas de tintas, 10% (n=3) de supermercados e 3% (n=1) de lojas de utilidades para o 

lar. Nota-se, portanto, que se buscou uma variedade de ramos dentro do contexto varejista, 

tendo a oportunidade de conhecer e compreender as respostas dos gestores diante dessa 

diversidade. Isso fica ilustrado a partir da Figura 10, a seguir. 
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Figura 10 – Ramos do varejo pesquisados 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Em relação ao tempo que os gestores exercem o cargo, observa-se na Figura 11 que o 

maior número dos entrevistados com 40% (n=12) estão no cargo de gerente/gestor entre 1 e 5 

anos, seguido de 23% (n=7) entre 6 e 10 anos, 7% (n=2) entre 11 e 15 anos, 20% (n=6) entre 

16 e 20 anos, nenhum entre 21 e 25 anos e 10% (n=3) entre 26 e 30 anos. A média do tempo 

foi de 10,36 anos no cargo de gerente da organização e o desvio padrão foi de 9,06. 
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Figura 11 – Tempo de trabalho no cargo como gestor 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Sobre o tempo que os gestores estão nas empresas em que trabalham, nota-se na Figura 

12 que o maior número dos entrevistados com 56% (n=17) estão trabalhando entre 1 e 10 anos, 

seguido de 30% (n=9) entre 11 e 20 anos, 7% (n=2) entre 21 e 30 anos e 7% (n=2) entre 31 e 

40 anos. A média do tempo em que os gestores trabalham nas empresas foi de 11,11 anos e o 

desvio padrão foi de 9,52.  

 
Figura 12 – Tempo dos gestores nas empresas onde trabalham  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Quanto a esse dado sobre o tempo em que os gestores trabalham na empresa, o mesmo 

pode ser relacionado ao conceito de fidelidade. Ainda que na amostra existam vários gestores 

que trabalham há mais de 10 anos nas empresas, o maior número concentrou-se no tempo de 1 

a 10 anos. Esse é um cenário que tem sofrido transformações. Os indivíduos da geração X, que 

nasceram entre as décadas de 1960 e 1980, tinham a visão do emprego duradouro, ao qual se 

dedicavam praticamente a vida toda a uma única empresa. Já nas gerações Y (1980 a 1990) e 

Z (1990 a 2010), as pessoas buscam a reciprocidade da fidelidade, ou seja, são fiéis às 

organizações, desde que as mesmas sejam no mínimo razoável com os trabalhadores. 

Reichheld (2000) menciona que as pessoas devem estar acima dos processos, uma vez 

que o objetivo de um negócio é criar valor e não apenas produtos. Para observar se os 

colaboradores permanecem ou não fiéis à empresa, é necessário investigar se a organização está 

cumprindo a missão de criar um valor duradouro e mostrando confiança às pessoas que 

trabalham nela. Logo, a fidelidade proporciona um modelo para medir o desempenho, além de 

um ponto de referência para alcançá-lo. Se os colaboradores estiverem orgulhosos e os clientes 

satisfeitos, eles agirão em benefício da empresa. 

Com relação ao tempo que os gestores estão no contexto varejista, é possível perceber 

por meio da Figura 13 que o maior número dos entrevistados com 34% (n=10) estão no campo 

do varejo entre 1 e 10 anos, seguido de 30% (n=9) entre 11 e 20 anos, 13% (n=4) entre 21 e 30 

anos e 23% (n=7) entre 31 e 40 anos. A média do tempo de trabalho no ramo varejista foi de 

17,6 anos e o desvio padrão foi de 11,32. 

 

Figura 13 – Tempo dos gestores no contexto varejista  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Sobre os participantes terem exercido outros cargos nas empresas, onde trabalham 

atualmente, 67% (n=20) relataram que já exerceram outras funções, enquanto que 33% (n=10) 

disseram que entraram na empresa com o cargo de gerente/gestor. Os cargos que apareceram 

foram: atendente, caixa, repositor (a), estoquista, encarregado (a), subgerente, vendedor (a), 

farmacêutico (a), consultor (a) de vendas, gestor administrativo. 

Já em relação aos participantes terem exercido outra profissão 80% (n=24) relataram 

terem trabalhado em outras áreas, enquanto que 20% (n=6) disseram ser o trabalho atual o 

mesmo desde o início de suas carreiras. Entre as profissões desenvolvidas apareceram: auxiliar 

administrativo, enfermeiro (a), operador (a) de máquina em indústrias, assistente jurídico, 

funções bancárias, professor (a), designer gráfico, entregador (a) e secretário (a).  

 

4.2 ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE SI 

 

Através das entrevistas sobre as representações de si, buscou-se analisar e responder, o 

seguinte objetivo identificar a ausência ou presença de valores morais nas representações de 

si dos gestores (como pessoa e como gestor). Assim como mencionado no procedimento da 

análise de dados, o instrumento sobre Representações de si conta com três categorias prévias: 

qualidades e oportunidades de melhoria, valores e olhar alheio. Para a análise qualitativa, estas 

categorias foram divididas em subcategorias denominadas: presença de valores morais, 

mistas e ausência de valores morais, assim como foram descritas e definidas anteriormente. 

Já ao que confere a análise quantitativa, toda resposta com presença de valor moral vale 1 ponto 

e ao somar todas as respostas para cada dimensão (como pessoa ou gestor) tem-se a seguinte 

classificação:  

 0 representa respostas essencialmente sem valores morais;  

 1, 2 ou 3 pontos representam respostas com predominância de valores não 

morais; 

 4 pontos representam a equivalência de valores não morais e morais;  

 5, 6 e 7 pontos representam respostas com predominância de valores morais;  

 8 pontos representam respostas essencialmente com valores morais.  

 

Importante salientar que essas subcategorias ou a quantificação das respostas não 

implicam em afirmar que os gestores estão em nível moral inferior ou superior, mas que suas 
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respostas puderam ser classificadas numa dimensão de qualidade inferior ou superior, visto que 

é justamente isso que interessa ao presente estudo.  

A seguir serão apresentados os resultados a partir das categorias, em que serão expostas 

as respostas que compuseram as subcategorias, por meio de exemplos, isto é, com trechos dos 

relatos dos gestores. Posteriormente, serão apresentados os resultados a partir da quantidade de 

respostas com presença de valores morais.  

 

4.2.1 Qualidades e Oportunidades de Melhoria 

 

Dimensão como pessoa 

 

Esta categoria é representada pelas duas questões: Quais são suas boas qualidades? Por 

quê? e Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de melhoria? 

Por quê?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta categoria, nota-se na Figura 14 que 

33% (n=10) tiveram respostas com presença de valores morais nas duas questões, 40% 

(n=12) tiveram resposta com presença de valores morais em somente uma das questões e 

27% (n=8) apresentaram respostas com ausência de valores morais nas duas questões. 

 

Figura 14 – Qualidades e Oportunidades de melhoria como pessoa  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Entre os exemplos dos relatos dos gestores, o Quadro 10 ilustra respostas que 

apresentaram valores morais nas duas respostas (qualidades e melhorias), respostas mistas, em 
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valores morais
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que aparece apenas uma resposta com presença de valores morais, e respostas com ausência de 

valores morais, quando em nenhuma das questões o gestor apresentou conteúdo moral.  

 

Quadro 10 - Relatos da dimensão como pessoa na categoria qualidades e oportunidades de melhoria 

 

Categoria Qualidades Oportunidades de melhoria 

Presença 

de 

valores 

morais 

“Ser mãe, que é a melhor coisa. 

Seria a minha família, meu 

casamento. Me considero uma boa 

mãe, uma boa esposa” (G11). 

“Eu sou um pouco nervosa, mais em 

casa. Eu tenho alguns picos. Acho que 

preciso melhorar nisso, já melhorei, 

mas precisa mais. Sabe aquele 

nervosismo, aquela irritação que a 

gente acaba descontando em quem a 

gente ama, né?” (G11). 

“Sou uma pessoa prestativa, sempre 

procuro ouvir as pessoas” (G23). 

“Em relação a entender melhor as 

pessoas, estar mais aberto para 

compreender as pessoas, ser menos 

travado” (G23). 

Mistas 

“Difícil falar da gente, né? Mas acho 

que eu seja uma pessoa responsável e 

determinada. Só isso” (G10). 

“O que eu preciso melhorar realmente é 

a questão de eu me colocar no lugar do 

outro, a empatia e ser mais 

compreensiva” (G10). 

(Presença de valor moral) 

“Acho que honestidade, sinceridade, 

vocação, acho que basicamente isso” 

(G27). 

(Presença de valor moral) 

“Ah sim, sempre tem. Acho que tenho 

que ser menos ansioso, menos ligado no 

380, pra pensar e raciocinar com mais 

calma” (G27). 

Ausência 

de 

valores 

morais 

“Ah eu sou bastante proativa, 

é...tenho bastante força de vontade, e 

procuro estar sempre de bem com a 

vida, de bom humor” (G4). 

“Eu acho que eu sou um pouco ansiosa, 

dependendo assim do momento, mas em 

situações eu tento demonstrar que eu 

sou bem tranquila, tento não demonstrar 

essa minha ansiedade” (G4). 

“Acho que a melhor qualidade que 

eu tenho é a paciência. Sou muito 

paciente com tudo. Muito difícil eu 

perder a linha, a calma. Geralmente 

eu guardo tudo pra mim” (G17). 

“Eu sei que eu tenho que melhorar em 

muitas coisas, mas não sei te dizer 

agora. Acho que talvez eu não ser tão 

paciente, falar mais, não segurar tanto 

pra mim” (G17). 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nos conteúdos com presença de valores morais nota-se, na questão sobre qualidades, 

que aspectos como ser uma boa mãe e esposa, implica em cuidar do outro, como demonstrado 

na fala de G11. Tais conteúdos podem ser relacionados à ética do cuidado, conceito 

desenvolvido por Gilligan (1982). A ética do cuidado se refere a diversas virtudes como a do 

amor, mas também a da tolerância, compaixão, fidelidade, e sem dúvida, a da generosidade. A 

autora reflete sobre uma perspectiva feminina na compreensão da moral, apontando aspectos 

como a experiência da conexão com o outro, da qual resulta a atribuição de prioridade à 

manutenção de relacionamentos de cuidado na tomada de decisões morais. Nesse sentido, De 
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Lima (2004, p. 21) complementa que “cuidar do outro quase sempre nos convoca a dar mais do 

que lhe é de direito, portanto, a sermos generosos”. 

 Ainda aparecem conteúdos morais nos relatos de G23 e G27 quando retratam como 

uma das boas qualidades, a honestidade. Turiel (2005) reflete que a honestidade pode ser vista 

como uma obrigação moral. A honestidade é frequentemente compreendida como uma 

característica ou virtude de responsabilidade que do ponto de vista moral deve ser seguido. 

Nesse caso, seria errado mentir ou enganar os outros, tendo como valor dizer a verdade. A 

honestidade é vista como um imperativo moral conforme várias perspectivas teóricas. As 

pessoas devem dizer a verdade porque é uma virtude, ou porque reflete um traço de caráter, ou 

porque é necessário que a sociedade funcione, ou porque é uma intuição moral prontamente 

entendida, ou ainda, porque é necessário manter a confiança nos relacionamentos (Turiel, 

2005).   

 Desse modo, compreeende-se que a honestidade pode ser interpretada de diversas 

formas, todavia sempre considerada da ordem da moral. Por ora esta discussão, sobre qual 

dimensão a honestidade é atribída por cada gestor, não será realizada. Contudo o dado que se 

apresenta como relevante é de que a honestidade foi o valor moral que apareceu com mais 

frequencia nas entrevistas com os gestores.  

 Quanto à questão de oportunidades de melhoria, observou-se conteúdos como 

melhorar o nervosismo que é descontado em pessoas que amamos (G11); a preocupação em 

compreender melhor as pessoas (G23) e o desenvolvimento da empatia, de se colocar no lugar 

do outro. Todos os relatos apresentados constam de valores morais, principalmente ao que se 

refere à empatia. De acordo com Eisenberg, Spinrad e Morris (2014) a empatia e a simpatia 

possuem um papel central no desenvolvimento moral, especialmente como um fator que motiva 

o comportamento pró-social (ou seja, o comportamento voluntário de beneficiar outro) e inibe 

a agressão contra os outros.  

 Segundo Eisenberg, Spinrad e Morris (2014) a empatia é definida como uma resposta 

afetiva que se origina da apreensão ou compreensão do estado ou condição emocional do outro 

e é semelhante ao que a outra pessoa está sentindo (por exemplo, sentir-se triste ao ver outra 

pessoa que está triste). A empatia também pode ser compreendida no sentido que deve envolver 

pelo menos um mínimo de diferenciação entre o eu e o outro, de modo que o indivíduo no 

estado de empatia esteja ciente em algum nível que o contexto de emoção está associado com 

a outra pessoa, não com o eu. Às vezes a empatia é o resultado da exposição direta à emoção 

de outra pessoa; outras vezes, um observador pode fazer suposições sobre o estado emocional 

de outro com base em sugestões ambientais ou outras informações. Por exemplo, muitas vezes 
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as pessoas podem sentir empatia quando acessam informações armazenadas na memória sobre 

os efeitos de estar em uma situação particular (por exemplo, experimentar a morte de um ente 

querido) ou quando se colocam mentalmente na situação do outro (Eisenberg, Spinrad & 

Morris, 2014).  

 Diante do conceito de empatia, é possível perceber que os gestores ao relatarem a 

necessidade de se colocarem mais no lugar do próximo, apresentam o valor moral de conseguir 

regular as suas próprias emoções a partir do outro, na condição de melhorar a si próprio no que 

diz respeito a compreender e sentir o estado emocional de outra pessoa.  

Já no que tange aos conteúdos com ausência de valores morais, notou-se que na 

questão sobre qualidades, foram apresentados valores positivos como determinação (G10); 

proatividade e força de vontade (G4); e paciência (G17). No entanto não se caracterizam como 

valores morais, por não apresentarem os seguintes aspectos: comportamentos altruístas, nos 

direitos e bem-estar do próximo, os quais foram definidos a partir dos estudos teóricos 

desenvolvidos neste trabalho, a partir de La Taille (2006) e a Teoria do Domínio Social (Turiel, 

1989).  

Quanto aos apontamentos nas oportunidades de melhoria, nota-se a falta de conteúdo 

moral pelas seguintes características: ter menos ansiedade (G27 e G4) e ser menos paciente, 

não segurar as coisas para si (G17). Observa-se que as respostas dos gestores não consideraram 

o outro para regular possíveis melhorias, mas somente a si próprio. Importante mencionar, que 

a ansiedade é um ponto que aparece diversas vezes nos relatos dos gestores nas oportunidades 

de melhoria: 

 

Não sei se é irritado, sou meio impaciente com algumas coisas que eu não acho 

correto. Não sei se tem ligação com ansiedade também (G2). 

 

Sou muito ansiosa, acho que eu tenho que melhorar a ansiedade. Acho que é mais 

a ansiedade mesmo (G6). 

 

Que elas não admirariam? Eu acho que minha ansiedade atrapalha um pouco. Eu 

quero as coisas pra ontem, entendeu? Quero as coisas mais rápidas, com mais 

agilidade. Sou muito elétrica, às vezes, e isso atrapalha (G6). 

 

Ser menos reparador ou menos observador, talvez. Menos ansioso, menos 

rancoroso (G7). 

 

Sou um pouco ansioso e um pouco indeciso (G26). 
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É possível referir-se à ansiedade quando se trata dos conceitos de autoestima e autorrespeito. 

A autoestima corresponde a todo e qualquer estado subjetivo de valorização de si próprio. O 

autorrespeito corresponde apenas a autoestima experimentada quando a valorização de si 

próprio incide sobre valores morais (La Taille, 2006). Logo o indivíduo que possui 

representações de si positivas com valor moral, ele possui autonomia moral e a expansão de si 

próprio, no sentido de que ele vai além das regras sociais e culturais. Há uma descentração 

cognitiva e afetiva, que leva a procurar expandir a si próprio para além dos valores dominantes 

em determinado lugar e época, buscar o que é universal a diversos campos sociais. Nesse caso, 

a pessoa age por uma moral que ela legitima (La Taille, 2006). Quando a pessoa se percebe em 

estado ansioso para tomadas de decisão e sobre suas representações de si, pode ser que a pessoa 

não haja em consistência com a moral que legitima. Segundo Turiel (2005) a ansiedade pode 

estar relacionada à aprovação ou desaprovação social, iniciada por uma aprovação parental na 

infância, advindo do conceito de heteronomia piagetiano (Piaget, 1932/1994). 

Por meio dos relatos dos gestores parece que muitas vezes as pessoas agem por padrões ou 

seguem regras sociais, que não fazem parte de uma moral que elas mesmas legitimam. Isso 

demonstra que o autorrespeito não está fortalecido o suficiente para se impor aos outros valores 

na autoestima. Além disso, não demonstra, aparentemente, uma descentração cognitiva e 

afetiva, uma vez que, tais valores parecem centrados em um ponto de vista, que foi estabelecido 

a partir de uma cultura ou um campo social.  

 

Dimensão como gestor 

 

Esta categoria é representada pelas duas questões: Quais são suas boas qualidades como 

gestor? Por quê? e Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de 

melhoria como gestor? Por quê?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta categoria, 

nota-se na Figura 15 que 30% (n=9) tiveram respostas com presença de valores morais nas 

duas questões, 57% (n=17) tiveram resposta com presença de valores morais em somente 

uma das questões e 13% (n=4) apresentaram respostas com ausência de valores morais nas 

duas questões. 
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Figura 15 – Qualidades e Oportunidades de melhoria como gestor  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Entre os exemplos dos relatos dos gestores, o Quadro 11 ilustra respostas que 

apresentaram valores morais nas duas respostas (qualidades e melhorias), respostas mistas, em 

que aparece apenas uma resposta com presença de valores morais, e respostas com ausência de 

valores morais, em que nenhuma das questões o gestor apresentou conteúdo moral. Veja os 

trechos a seguir. 

 

Quadro 11 - Relatos da dimensão como gestor na categoria qualidades e oportunidades de melhoria 

 

Categoria Qualidades Oportunidades de melhoria 

Presença 

de 

valores 

morais 

“Conduzir de uma forma igual, sem 

discriminar, sem tratar uns melhores que 

outros; cada um na sua função, todos 

tem sua importância. Perante a empresa 

todos somos iguais” (G5). 

“Sempre, né? Sempre podemos 

melhorar. Procuro melhorar a cada 

dia a questão de relacionamento, 

pois acho que é o que mais motiva 

as pessoas. Você como gestor é 

visto sempre como modelo e se em 

algum ponto deixa a desejar, já não 

funciona. Tem que estar sempre 

tentando melhorar. É um processo 

de melhoria contínua” (G5). 

“Ah...eu ajudo minha equipe, tento estar 

sempre próximo” (G16). 

“Às vezes eu tento segurar muito 

pra mim, não delego muito. Sou um 

pouco centralizador, preciso 

delegar mais, ensinar e 86eixa-los 

fazer” (G16). 

Mistas 

“Acho que a determinação e a minha 

empatia” (G6). 

(Presença de valor moral) 

“Eu acho que essa ansiedade, ter 

mais paciência. Acho que é isso” 

(G6). 

30% (9)
Presença de 

valores morais

57% (17)
Mistas

13% (4)
Ausência de 

valores 
morais

Qualidades e Oportunidades de melhoria como gestor
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“Eu sou bem profissional e eu sou 

comprometido com aquilo que eu faço” 

(G8). 

“Entender que o outro também tem 

a capacidade dele dentro da forma 

como ele faz as coisas e isso vai 

dar certo também. Então, acho que 

pode ser um defeito, ser tão 

exigente, apesar de trazer o 

resultado, até porque não é uma 

exigência sendo carrasco, é uma 

exigência em relação a processos, 

a forma de como tem que ser feito. 

E às vezes querer que seja feito 

pautado naquele método impede a 

pessoa trazer seu método, que vai 

trazer resultado também. Pode não 

ser da forma como eu faria, mas 

vai dar resultado (...)” (G8). 

(Presença de valor moral) 

Ausência 

de 

valores 

morais 

“Sempre alerta aos problemas que 

surgem, né?” (G19) 

“Melhorar, temos que estar sempre 

melhorando. Tem que estar sempre 

atento a tudo, às mudanças do 

mercado, que hoje tá mudando 

muito. Então você tem que 

acompanhar o ritmo, não pode 

deixar esquecido. Não posso pensar 

que sempre fiz de um jeito e não 

mudar” (G19). 

“Como gestor, se a loja está crescendo, 

é sinal que tem uma boa gestão. Temos 

três anos que, mesmo na crise, estamos 

crescendo” (G25). 

“Procurar benefício como curso, 

essas coisas. Não pode estacionar, 

achar que está bom e parar” 

(G25). 

 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 

Nos conteúdos com presença de valores morais nota-se, na questão sobre qualidades, 

que aspectos como tratar todos iguais (G5) e estar próximo à equipe (G16) marcaram os relatos 

dos gestores. Em relação ao princípio de igualdade, quando La Taille (2006) apresenta a virtude 

da justiça (considerada a mais racional das virtudes por Piaget, 1932/1994), menciona que a 

mesma é pautada pelos princípios da igualdade e da equidade. A igualdade se expressa de forma 

que todos os seres humanos, sejam quais forem suas origens sociais, seu sexo, suas 

competências cognitivas, sua nacionalidade, sua etnia, etc., têm o mesmo valor intrínseco, não 

devendo obter privilégios. Um exemplo é negar o direito de votar a analfabetos, pois tal negação 

implica colocá-los como cidadãos de segunda ordem (La Taille, 2006).  

A equidade, por sua vez, compreende tomar iguais os diferentes. Os seres humanos 

apresentam diferenças entre si, as quais precisam ser levadas em conta para que, no final, a 

igualdade entre todas as pessoas seja realizada. Um exemplo é a injustiça de cobrar impostos 

do mesmo montante a ricos e pobres, sendo mais justo haver uma proporcionalidade nas 
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contribuições e uma forma de buscar reequilibrar as diferentes posições perante a distribuição 

de renda (La Taille, 2006).  

Comte-Sponville (2009) também reflete sobre esses princípios quando apresenta a 

virtude da justiça. O autor afirma que a justiça é a igualdade, mas a igualdade dos direitos, 

podendo ser eles juridicamente estabelecidos ou moralmente exigidos.  Para o filósofo “uma 

justiça que só valesse para os fortes seria injusta, e isso mostra o essencial da justiça como 

virtude: ela é o respeito à igualdade de direitos, não de forças, e aos indivíduos, não às 

potências” (Comte-Sponville, 2009, p. 44). O autor ainda acrescenta que a equidade (de aequus, 

igual), seria sinônimo de justiça. O ser humano equitativo ao ser justo, é regido por uma justiça 

que é muito mais do que simples conformidade a uma lei, é um valor e uma exigência. 

 

O equitativo, dizia também Aristóteles, ‘é o justo, tomado independentemente da lei 

escrita’. Ao homem equitativo, a legalidade importa menos que a igualdade, ou pelo 

menos ele sabe corrigir os rigores e as abstrações daquela mediante as exigências muito 

mais flexíveis e complexas (pois se trata, repitamos, da igualdade entre indivíduos que 

são, todos, diferentes) (Comte-Sponville, 2009, p. 44). 

  

Referente às oportunidades de melhoria, observou-se conteúdos como melhorar os 

relacionamentos, pois é o que motiva a equipe (G5); delegar mais aos colaboradores (G16) e 

entender o ponto de vista e a forma do outro trabalhar (G8). Esses relatos apresentam conteúdos 

morais, uma vez que há a preocupação com o próximo e a busca pela compreensão do modo de 

pensar e realizar o trabalho do outro. Essas características mostram a descentração cognitiva e 

afetiva defendida por La Taille (2006) 

Quanto à postura do líder que busca por melhorias, Cunha, Pereira e Neves (2009) 

explanam que o bom líder é aquele que entende a sua finalidade, o porquê da sua existência 

para a equipe e para a organização. Também é relevante que o líder apresente algumas virtudes 

como: eficácia (levar a equipe a atingir objetivos e metas em conjunto), saber ouvir (ouvir 

atentamente os seus liderados, filtrar os assuntos importantes e deixar que as melhores ideias 

prevaleçam, criando assim um ambiente de inovação), saber delegar tarefas (não centralizar 

tudo, pois delegar é praticar a confiança na equipe) e desenvolver a equipe (contribuir para o 

desenvolvimento de cada indivíduo da sua equipe, formar líderes e sucessores).  

Quando se reflete sobre delegar as tarefas e abrir para a opinião da equipe, o 

comprometimento de toda a equipe é mais evidente. A equipe (trabalhadores) precisam se sentir 

à vontade para dar suas opiniões e, consequentemente, assumir tarefas. O comprometimento da 

equipe vem para reforçar ainda mais a confiança na relação. Uma forma de mostrar a confiança 
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nas relações dentro de uma organização é “demonstrando que é necessário valorizar todas as 

ideias apresentadas, simplificar os processos de trabalho, de modo que as pessoas conquistem 

mais facilmente suas metas e objetivos” (Bendassolli, Magalhães & Malvezzi, 2014; Cunha, 

Pereira & Neves, 2009).  

Sobre os conteúdos com ausência de valores morais, notou-se que na questão sobre 

qualidades, foram apresentados valores positivos como comprometimento (G8); estar alerta aos 

problemas (G19) e a preocupação com o crescimento da empresa (G25). Ainda que sejam 

valores positivos não apresentaram conteúdos morais. Já no que confere às oportunidades de 

melhoria apareceram conteúdos como: ansiedade e paciência (G6); acompanhar o mercado 

(G19) e se aperfeiçoar com cursos (G25). Dentre as características apresentadas observa-se uma 

preocupação com o crescimento da empresa, sem muita regulação sobre si e sobre o outro.  

 A ideologia e cultura gerencialistas, segundo Gauljac (2007) têm como objetivo propor 

uma “nova moral social”, ao passo que o projeto de construir uma sociedade consolidada à 

ordem econômica confunde as finalidades e os valores. O trabalhador ainda que se exija sobre 

sua tarefa, não perde de vista sua equipe, seus colaboradores, age sobre eles e recebe sua ação. 

Ele se sente importante e com sentido de trabalhar, isto é, há um sentido em contribuir para uma 

obra coletiva e cada atividade tem um fim fora de si mesma (Durkheim, 1893 como citado em 

Gaulejac, 2007).  

 No mundo da gestão, esse sentido do campo social e da capacidade reflexiva do 

trabalhador se perde, havendo um “abandono de si mesmo” (Gaulejac, 2007). Para o autor uma 

mesma ação pode acarretar uma gratificação ou uma sanção. Regras que devem ser respeitadas, 

em certos momentos podem ser desviadas em busca dos objetivos organizacionais. Logo, a 

corrida por um mérito é individualizada e “cada empregado deve dar prova de suas capacidades 

de iniciativa em um universo prescritivo que lhe impõe aquilo que ele deve fazer” (Gaulejac, 

2007, p. 161).  

 Nota-se, a partir das reflexões realizadas, que os participantes nas representações de si 

na dimensão como gestores, apresentam alguns conteúdos convencionais e de busca por atender 

as demandas da empresa, sem muita regulação sobre os outros, sobre seus valores, com uma 

visão um tanto deturpada de que o crescimento da empresa é o seu próprio crescimento. Além 

disso, uma outra característica presente é a percepção dos gestores, os quais consideram que 

devem ser mais rígidos, rigorosos e “duros” com seus colaboradores, suas equipes.  

 

Eu queria ser mais dura, mas eu não consigo (G3). 
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Falar mais, ser mais direto, ser mais rigoroso (G7). 

 

Acho que talvez ser mais rígido, não sou tão rígido assim (G12). 

 

Eu cobrar um pouco mais da equipe e obviamente a equipe dar resultado (G15). 

 

 

 Nota-se, portanto, que ao mesmo tempo que os gestores defendem argumentos com 

valores morais de preocupação e zelo pela equipe, também aparece a contradição de que devem 

ser mais rígidos com esses trabalhadores para que os mesmos ofereçam mais resultados para a 

empresa. Esse dado é interessante, pois demonstra a necessidade do gestor coordenar suas 

relações interpessoais, seus interesses pessoais e os interesses da organização (Enriquez, 1997; 

Freitas, 1999; Hendry, 2004; Gaulejac, 2007). Esta posição de gestor, entre a alta hierarquia e 

a equipe, aparentemente, promove um espaço para esse tipo de conflito, sendo que há momentos 

em que priorizam as relações de trabalho e seus próprios princípios, enquanto em outros 

momentos considera-se que deve seguir as exigências organizacionais, que se referem às 

cobranças por resultados e cumprimento das metas.  

 

4.2.2 Valores 

 

Dimensão como pessoa 

 

Esta categoria é representada por quatro questões: O que as pessoas fazem que lhe causa 

admiração? Por quê?; O que as pessoas fazem que lhe causa indignação? Por quê?; Existe 

alguma pessoa como modelo para você? Por quê? e O que é para você uma vida que vale a 

pena ser vivida?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta categoria, nota-se na Figura 

16 que 36% (n=11) tiveram respostas com presença de valores morais nas quatro questões, 

57% (n=17) tiveram resposta com presença de valores morais em pelo menos uma das 

questões e 7% (n=2) apresentaram respostas com ausência de valores morais nas quatro 

questões. 
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Figura 16 – Valores como pessoa  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Entre os exemplos dos relatos dos gestores, observa-se no Quadro 12, respostas que 

apresentaram valores morais nas quatro respostas, em relação à admiração, indignação, modelo 

de pessoa e dimensão ética, ao que se refere à vida que vale a pena ser vivida; respostas mistas, 

caracterizadas por aparecer pelo menos uma vez uma resposta com presença de valores morais; 

e respostas com ausência de valores morais, em que nenhuma das questões o gestor apresentou 

conteúdo moral. 

 

Quadro 12 - Relatos da dimensão como pessoa na categoria valores 

 

Categoria Admiração Indignação Modelo Dimensão 

Ética 

Presença 

de 

valores 

morais 

“(...) acho que 

ajudar o próximo, 

eu gosto. Não 

gosto de fofoca, 

esse lado das 

pessoas não sou 

muito chegada. É 

mais a ajuda 

mesmo” (G3). 

“Ah injustiça. É 

você tentar 

prejudicar o 

outro, sei lá. Às 

vezes a pessoa 

julga sem 

conhecer, e 

quando vai ver 

não é o que 

pensava” (G3). 

“Mãe e Pai. 

Porque é uma 

questão de garra, 

lutou pra 

sustentar os 

filhos. 

Antigamente as 

coisas eram mais 

difíceis. Então 

deram o exemplo, 

mostraram 

sempre o caminho 

certo e o caminho 

errado” (G3). 

“(...) às vezes a 

pessoa só pensa 

em trabalhar e 

deixa de lado a 

família, quando 

você vai ver já 

passou aquilo 

tudo e você não 

viu nada, como 

o crescimento 

dos filhos” 

(G3). 

“Um coração bom, 

admiro o coração e 

“Eu fico 

indignada com 

“Existiu, o meu 

pai. Ele sempre 

“Família, né? 

Acho que o mais 

36% (11)
Presença de 

valores 
morais

57% (17)
Mistas

7% (2)
Ausência de 

valores 
morais

Valores como pessoa



92 

 

as atitudes das 

pessoas” (G14). 

as pessoas que 

não tem amor 

pelo outro, 

entendeu? Às 

vezes não 

reconhece o 

amor que o outro 

deu” (G14). 

foi meu modelo, 

porque ele era 

uma pessoa 

1000% em tudo. 

Bom homem, bom 

pai, bom marido, 

bom amigo. Eu 

sempre procurei 

seguir o que ele 

me ensinou, 

sempre foi meu 

ídolo” (G14). 

importante de 

tudo é a família, 

né? Tudo por 

ela. Família 

toda, irmãos, 

filhos, todos 

mesmo” (G14). 

Mistas 

“Enfrentar os 

problemas. Não 

colocar obstáculos 

além do que já 

temos, acho isso 

bacana  Quando a 

pessoa se vê numa 

situação difícil, é 

nessa situação que 

você tem que 

pensar rápido, em 

como você vai sair 

dessa situação. 

Acho que eu 

admiro bastante 

quem consegue 

fazer isso” (G7). 

“Mentira, 

individualismo, 

não ser 

autêntico” (G7). 

(Presença de 

valor moral) 

“Existiu, meu pai. 

Nunca teve 

problema e os que 

ele teve 

ultrapassou 

todos” (G7). 

“A vida é 

simples, quem 

complica somos 

nós mesmos. 

Uma vida 

simples. Pra 

você ser feliz 

não precisa ter 

muito dinheiro. 

Com o que você 

tem você 

consegue ser 

feliz, basta você 

estar rodeado 

de pessoas que 

você queira 

estar, simples” 

(G7). 

“Eu admiro muito 

honestidade, 

pontualidade. 

Pessoas pra mim 

tem que ter 

caráter” (G21). 

(Presença de valor 

moral) 

 

 

“Falta de 

respeito com o 

próximo, 

falsidade, acho 

que são as coisas 

que mais me 

irrita” (G21). 

(Presença de 

valor moral) 

“Amigo, foi um 

exemplo pra mim. 

Por os pais dele 

serem separados, 

ele ajudou a criar 

os irmãos e hoje 

ele é gerente de 

custo na Angola, 

mas já trabalhou 

na Itália” (G21). 

(Presença de 

valor moral) 

“Tudo vale a 

pena na vida. 

Eu amo a vida, 

então o que vale 

a pena viver é a 

própria vida. Eu 

tendo ela, eu 

tenho tudo” 

(G21). 

 

Ausência 

de 

valores 

morais 

“Acho que essa 

força de vontade” 

(G6). 

“Acho que a 

grosseria, né?” 

(G6). 

“Meu pai. Por 

conta da 

determinação que 

ele tem, da força 

de vontade”(G6). 

“Ah uma vida 

feliz, uma vida 

que eu tenha 

prazer no que 

eu faço também, 

no meu 

trabalho, fazer o 

que eu gosto, o 

que eu amo” 

(G6). 

“As pessoas que 

são bem sucedidas, 

“Desculpas, 

enrolação, acho 

“Acho 

assim....uma líder 

“O momento 

atual, o 
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pessoas 

comprometidas e 

quando a pessoa 

consegue ser leve, 

ser uma pessoa 

tranquila” (G10). 

que é isso” 

(G10). 

que foi minha na 

época da 

Riachuelo. Ela 

conseguia 

persuadir as 

pessoas, sempre 

de forma 

amigável, sempre 

sorridente e 

conseguiu e 

resultados que ela 

buscava” (G10). 

momento agora, 

porque o 

amanhã pode 

não chegar e o 

que foi ontem já 

passou e não 

tem como voltar 

atrás. Então tem 

que aproveitar o 

hoje, esquecer 

as brigas, 

angústias, pois 

a gente não 

sabe até quando 

a gente vai estar 

aqui” (G10). 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nos conteúdos com presença de valores morais observa-se, na questão sobre 

admiração, relatos sobre ajudar as pessoas (G3); um bom coração (G14) e honestidade e caráter 

(G21). Diante de tais características é relevante se debruçar sobre o conceito de generosidade. 

Para La Taille (2006) a generosidade é a virtude altruísta por excelência. Nessa perspectiva, ela 

se distingue da justiça. A lei justa é boa para todos, inclusive para a pessoa que exerce a justiça. 

O ato de ser generoso favorece quem é por ele contemplado, mas não a quem age de forma 

generosa, sendo que uma dedicação por inteiro a outrem é possível se traduzir ao altruísmo (La 

Taille, 2006). 

No ato de generosidade não se trata mais de atribuir a cada um o que é seu, com o 

propósito da justiça, mas o de lhe oferecer o que não é seu, o que é de quem oferece e que lhe 

falta. Considera-se que a justiça e a generosidade referem-se às nossas relações com outras 

pessoas; contudo, “a generosidade é mais subjetiva, mais singular, mais afetiva, mais 

espontânea, ao passo que a justiça, mesmo quando aplicada, guarda em si algo mais objetivo, 

mais universal, mais intelectual ou mais refletido” (Comte-Sponville, 2009, p. 46). A 

generosidade trata de agir não em função de determinada lei, mas além de regra ou norma, em 

todo caso humana, e unicamente de acordo com as exigências do amor, da moral ou da 

solidariedade (Comte-Sponville, 2009). Essa compreensão vem diante dos relatos de gestores 

que mostraram admirar pessoas que ajudam os outros e que possuem um coração “bom”, e que 

vão além do conceito de busca por igualdade e de justiça. 

Sobre a indignação apareceram relatos referentes à injustiça (G3); não ter amor pelo 

próximo (G14); mentira e individualismo (G7) e falta de respeito (G21). Em resumo às 

características que aparecem na indignação, podem ser representadas pela noção de respeito 
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mútuo e cooperação de Piaget (1932/1994). No desenvolvimento da autonomia, o indivíduo 

adquire a consciência moral, ou seja, há questionamento e reflexão sobre as regras impostas. 

Logo, a autonomia, como consequência da cooperação, pressupõe o respeito mútuo e não o 

respeito unilateral voltado para uma figura hierárquica ou regras e convenções sociais. O 

indivíduo que se autogoverna tem o medo do castigo substituído pelo medo de decair aos olhos 

da pessoa a quem se respeita. Piaget (1932/1994) salienta que as relações de cooperação, em 

detrimento das relações de coação, são essenciais para o desenvolvimento da moral autônoma, 

pois é a partir delas que a pessoa poderá questionar as regras e refletir sobre elas. Piaget 

(1932/1994, p. 83) esclarece que: 

 

A grande diferença entre a coação e a cooperação, ou entre o respeito unilateral e o 

respeito mútuo, é que a primeira impõe crenças ou regras completamente feitas, 

para serem adotadas em bloco, e a segunda apenas propõe um método de controle 

recíproco e de verificação no campo intelectual, de discussão e de justificação no 

domínio moral. Que esse método se adapte, de imediato, ao conjunto das regras 

ambientes ou a determinado aspecto da conduta, pouco importa: uma vez 

constituído, aplica-se, de direito, a tudo. 

 

 Se as relações de cooperação são essenciais ao respeito mútuo, compreende-se que o 

comportamento do ser humano precisa basear-se na reciprocidade e não no individualismo, 

fator de indignação de alguns gestores. Ainda que seja possível uma analogia ao individualismo 

citado ao conceito de egocentrismo piagetiano, pode-se refletir que o egocentrismo é a confusão 

do eu com o mundo externo, é a falta de cooperação. Enquanto a pessoa não dissocia o seu eu 

dos aspectos do mundo físico e social, não consegue cooperar, pois é preciso estar consciente 

de seu eu e situá-lo em relação ao pensamento comum. Para torna-se consciente desse eu, é 

necessário se libertar do pensamento e da vontade do outro e das convenções sociais (Piaget, 

1932/1994). 

 Também aparecem conteúdos morais no modelo de pessoa e na dimensão ética sobre 

que vida vale a pena ser vivida. Destacam-se modelos parentais e de irmãos (G3, G14, G7 e 

G21) que lutaram para cuidar, sustentar e educar os filhos. Ademais, apresentam ter como valor 

a noção de família como a noção de “vida boa”, de felicidade, como menciona La Taille (2006).   

Sobre os conteúdos com ausência de valores morais, notou-se na questão sobre 

admiração relatos sobre força de vontade (G6); resolução de problemas (G7) e pessoas bem-

sucedidas (G10). De modo muito semelhante, alguns conteúdos como esses apareceram no 

modelo como pessoa, como por exemplo: ultrapassar todos os problemas (G7); determinação e 

força de vontade (G6) e persuadir pessoas em busca de resultados (G10). Frente às essas 
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características Wood e Paula (2010) afirmam que em um contexto das organizações repleto de 

mudanças e incertezas, é fácil que ansiedade e insegurança se instaure nos gestores. Isso tende 

a ameaçar a identidade do indivíduo, uma vez que, os valores e as convicções do gestor não 

emergem de suas próprias experiências, “mas de uma sensação de perigo e ansiedade que os 

leva a acreditar nas palavras dos experts, das figuras de autoridade e dos guias tradicionais” 

(Wood & Paula, 2010, p. 203). Esse tipo de pessoa, segundo os autores, não constrói os seus 

próprios recursos para lidar com a realidade, pois é orientado por padrões estabelecidos.  

Por esse caminho, o indivíduo que busca o sucesso racionaliza seus métodos, seguindo 

uma lógica de adaptar-se à toda situação, com determinação, força de vontade, busca por 

resultados, em uma tendência permanente de se chegar à perfeição. Assim, o gestor “crê que o 

sucesso vai fazê-lo seguro de si, livrá-lo de ameaças externas, além de lhe dar a certeza de que 

a vida se sujeitou ao seu controle” (Wood & Paula, 2010, p. 202). Nota-se isso em outros relatos 

de gestores, como por exemplo: 

 

Que tem força de vontade (G4). 

 

No meio que a gente vive seria aproveitar oportunidades (G5). 

 

Acho que a proatividade, de ter interesse, buscar realizar as coisas, ter objetivos 

(G16). 

 

Me chama a atenção quando a pessoa é muito determinada (G20). 

 

Uma pessoa proativa, uma pessoa que busca e luta pelo melhor. Busca pela 

perfeição, só que perfeição não existe, né? (...) sempre luto ao máximo para 

conseguir fazer o meu serviço perfeitamente (G24). 

 

Observa-se que, ainda na dimensão como pessoa, os gestores se confundem e 

apresentam características muito destacadas nas organizações, que refletem na busca por 

resultados e metas, por meio da proatividade, iniciativa, força de vontade.  

Quanto à indignação apareceram relatos sobre grosseria (G6) e “enrolação” (G10). 

Quanto à grosseria não se sabe se há uma regulação em relação ao outro, ou se seria apenas 

uma convenção, já quanto à “enrolação” observa-se que segue o conteúdo abordado 

anteriormente sobre a busca da perfeição, não considerando adequado perder tempo para a 

produção e entrega de resultados.  

 Sobre a dimensão ética surgem falas como viver uma vida simples (G7); fazer o que 

ama (G21 e G6) e viver o presente (G10). Ainda que sejam conteúdos positivos, não aparecem 



96 

 

a regulação com a vida de outras pessoas, são discursos que não incluem valores morais, como 

generosidade, honestidade, preocupação com o bem-estar e direitos do próximo, entre outros.  

 

Dimensão como gestor 

 

Esta categoria é representada por quatro questões: O que um gestor faz que lhe causa 

admiração? Por quê?; O que um gestor faz que lhe causa indignação? Por quê?; Existe algum 

gestor que você considere um modelo? Por quê? e O que é para você uma vida que vale a pena 

ser vivida nessa profissão de gestor?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta 

categoria, nota-se na Figura 17 que 17% (n=5) tiveram respostas com presença de valores 

morais nas quatro questões, 70% (n=21) tiveram resposta com presença de valores morais 

em pelo menos uma das questões e 13% (n=4) apresentaram respostas com ausência de 

valores morais nas quatro questões. 

 

Figura 17 – Valores como gestor  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

O Quadro 13 expõe respostas que apresentaram valores morais nas quatro respostas, em 

relação à admiração, indignação, modelo de pessoa e dimensão ética, ao que se refere à vida 

que vale a pena ser vivida; respostas mistas, caracterizadas por aparecer pelo menos uma vez 

uma resposta com presença de valores morais; e respostas com ausência de valores morais, em 

que nenhuma das questões o gestor apresentou conteúdo moral. 

 

17% (5)
Presença de 

valores morais

70% (21)
Mistas

13% (4) 
Ausência de 

valores 
morais

Valores como gestor
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Quadro 13 - Relatos da dimensão como gestor na categoria valores 

 

Categoria Admiração Indignação Modelo Dimensão 

Ética 

Presença 

de 

valores 

morais 

“O jeito de 

conversar.  Tem que 

conversar com cada 

um individualmente, 

não se deve chamar 

a atenção na frente 

dos outros. 

Inclusive eu falo 

muito isso pra elas, 

para que uma não 

chame a atenção da 

outra na frente de 

clientes. Outro dia 

passei por uma 

situação assim, 

“que horror”, a 

gerente tava 

chamando a 

atenção do 

funcionário na 

minha frente. Aí a 

pessoa ficou tão 

chateada, tão 

constrangida. É 

muito ruim essa 

situação” (G11). 

“Acho que é isso, 

não constranger 

as pessoas. Tem 

que tratar todos 

bem. Tratar bem o 

cliente também, 

dando atenção, 

dar “bom dia”, 

“boa tarde”, ficar 

perto, próximo, à 

disposição dele. 

Tem loja que a 

gente entra, o 

cliente diz que 

está dando uma 

“olhadinha” e o 

vendedor deixa, 

larga o cliente pra 

trás, não dá mais 

atenção. Tem que 

atender bem as 

pessoas” (G11). 

“Aprendi muito 

com minha irmã 

(dona da loja). 

Ela foi uma 

referência. Jeito 

de tratar as 

pessoas, o 

cliente, a 

simpatia” 

(G11). 

“O contato com 

o ser humano, 

isso faz bem. 

Todo dia temos 

uma novidade, 

faz contatos, 

faz amizades. 

Eu gosto muito 

disso, tem que 

gostar, né? Pra 

trabalhar no 

varejo tem que 

gostar das 

pessoas. A 

gente cria tanta 

amizade com 

clientes, que 

quando 

acontece 

alguma coisa, 

alguém fica 

doente, a gente 

sofre junto. 

Então tem que 

gostar, cria-se 

vínculos que às 

vezes nem 

pode, mas não 

tem jeito” 

(G11). 

“O que mais 

admiro é você ter o 

espírito de equipe, 

isso faz fluir as 

vendas” (G21). 

“Os que tem ar de 

superioridade. 

Acha que por ter 

um cargo melhor 

é melhor que os 

outros” (G21). 

“Gerente das 

Casas Bahia. 

Ele sabe ter a 

equipe, ele 

abraça você. Dá 

até arrepio de 

falar dele. Ele te 

chama a atenção 

de uma forma 

que você ainda 

sai dando 

risada. Ele é 

amoroso, 

carinhoso. Até o 

cliente ele 

consegue 

acalmar” (G21). 

“Eu amo 

vender, então o 

que me satisfaz 

aqui é realizar 

os sonhos dos 

meus clientes. 

Eles virem aqui 

comprar e 

saírem 

satisfeitos” 

(G21). 

Mistas 
“Meu patrão, por 

exemplo, bem 

“Pessoas que não 

estão juntas, que 

“Admiro muito o 

meu patrão, ele 

“Porque 

conversa muito 
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dinâmico, simples e 

não tem medo de 

nada, sempre está à 

frente. Admiro 

muito ele, pois não 

tem medo de nada, 

arrisca mesmo” 

(G14). 

não acompanham 

a equipe. A 

empresa vai com o 

patrão junto, com 

os olhos dele” 

(G14). 

(Presença de 

valor moral) 

mesmo. Não 

gosta de se 

aparecer, é 

simples, 

humilde, trata 

bem todo 

mundo. Não 

importa o 

dinheiro, todos 

são iguais” 

(G14). 

(Presença de 

valor moral) 

com as pessoas, 

você distrai, 

né? Acaba 

sendo até uma 

psicóloga da 

cliente. Você tá 

sempre em 

contato. Eu 

gosto disso. 

Tem pessoas 

que não 

gostam, mas eu 

gosto, ter 

pessoas por 

perto, é o que 

vale a pena” 

(G14). 

(Presença de 

valor moral) 

“Admiro um gestor 

que é estratégico e 

que é global. 

Porque cada gestor 

tem pontos fortes e 

fracos. E para ser 

um gestor global, 

tem que dominar 

tudo, a parte de 

gestão de pessoas, a 

parte comercial e 

eu admiro quem 

consegue fazer tudo 

isso” (G20). 

“É a liderança 

abusiva, tem 

gestor que causa 

terror na equipe. 

Não acho isso 

legal. Às vezes é 

uma característica 

da pessoa, que é 

muito autoritária, 

mas não é bom 

pra equipe” 

(G20). 

(Presença de 

valor moral) 

“Um amigo, 

Gestor Edilson. 

Apesar dele ser 

autoritário, ele é 

muito 

estratégico. 

Quando eu 

penso no que eu 

poderia fazer 

quando surge 

um problema, eu 

lembro dele. 

Penso o que o 

Edilson faria. 

Por isso que eu 

tenho uma 

proximidade 

com ele” (G20). 

“A hora que eu 

pego meu 

holerite, pois 

pra valer a 

pena tudo isso 

aqui tem que 

ganhar bem, 

pois senão, não 

vale a pena. 

Você tem que 

se doar 

demais” (G20). 

Ausência 

de 

valores 

morais 

“Competência, 

foco. Acho que só” 

(G6). 

 “Acho que a falta 

de 

reconhecimento” 

(G6). 

“Sim. O meu 

gerente regional, 

acho ele muito 

bom. Por conta 

da trajetória 

dele. Eu vejo a 

mesma 

determinação 

que eu tenho, a 

mesma força de 

vontade que ele 

teve pra chegar 

onde ele chegou 

hoje” (G6). 

 “Amar o que 

faço. É o prazer 

de acordar 

todos os dias e 

fazer o que você 

gosta” (G6). 

“A visão. Um gestor 

tem que ter visão e 

ter ciência do que 

ocorre no momento. 

“Quando você 

passa, percebe que 

a pessoa sabe 

fazer, mas a 

“Meu patrão. 

Porque ele foi 

um guerreiro 

como eu, além de 

“Quando você 

cumpre suas 

metas, quando 

está tudo 



99 

 

Tem que estar atento 

ao que ocorre no 

mercado em si” 

(G23). 

pessoa faz com 

mal interesse, faz 

por fazer, faz mal 

por trás das nossas 

costas” (G23). 

ser um 

empresário bem 

sucedido, com 7 

lojas. Fora que 

ele trabalha com 

outros 

seguimentos. 

Tem empresas 

no Rio Grande 

do Sul” (G23). 

ocorrendo bem. 

Quando você 

não tem 

cobrança da 

direção é sinal 

que está tudo 

bem” (G23). 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nos conteúdos com presença de valores morais nota-se na questão sobre admiração, 

relatos sobre o cuidado em conversar com as pessoas (G11) e a importância do espírito de 

equipe (G21). Quanto à indignação aparecem conteúdos como constranger as pessoas (G11); 

pessoas que se sentem superior às outras (G21); não acompanhar a equipe (G14) e a liderança 

abusiva (G20). Sobre o modelo de gestor, os relatos foram referentes à irmã, por tratar todos 

bem (G11); um gerente, que era amoroso com sua equipe (G21) e o patrão, que é humilde e 

trata todos iguais. Na dimensão ética os conteúdos morais são: gostar de trabalhar com pessoas 

(G11 e G14) e realizar o sonho das pessoas (clientes) (G21). 

 É possível observar que os conteúdos se concentram em gostar e tratar bem as pessoas, 

ter espírito de equipe e ser humilde, não se sentindo superior às outras pessoas. Quanto ao 

tratamento das pessoas, conceitos como justiça e generosidade já foram abordados. Já no que 

se refere à humildade, Comte-Sponville (2009) a considera como uma das virtudes morais. Para 

o autor a humildade é digna de respeito ou de admiração, uma vez que ela representa um esforço 

pelo qual o “eu” tenta se libertar das ilusões que tem sobre si mesmo e pelo qual ele se dissolve. 

No que tange ao espírito de equipe, Boog (2002) menciona como uma das faces da 

liderança o fato de relacionar-se com pessoas, que implica em liderá-las, assumir iniciativas, 

dar e receber feedbacks, administrar conflitos, criar um clima incentivador e de motivação. 

Tudo isso favorece à formação de uma equipe, que em seu conceito se diferencia de um simples 

grupo.  

Um dos aspectos que diferencia grupos de equipes é a natureza do esforço despendido, 

que nos grupos tende a ser mais individualizado, enquanto que na equipe tem um caráter mais 

coletivo. Outro ponto de distinção é que em grupos a responsabilidade pelos resultados é mais 

individual, já em equipes a responsabilidade do resultado final é compartilhada em maior ou 

menor grau. Ademais, quando se estabelecem as metas, nas equipes existem metas comuns para 

serem alcançadas pelo coletivo. Isso implica em maior autonomia para as pessoas que compõe 

a equipe, uma vez que em grupos, muitas das atribuições são estabelecidas pela empresa e cada 
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um busca o alcance de sua própria meta (Moscovici, 2018; Puente-Palácios & Albuquerque, 

2014).  

 Tendo isso em vista, a equipe pode ter vários estágios de desenvolvimento que refletem 

em sua efetividade (Moscovici, 2018; Puente-Palácios & Albuquerque, 2014). Logo para se ter 

efetividade nas equipes de trabalho é preciso observar três indicadores. O primeiro refere-se 

aos resultados produtivos do desempenho, que em equipe tende a atingir ou exceder os padrões 

organizacionais, tanto em relação à quantidade como à qualidade. O segundo diz respeito à 

satisfação dos membros, em que as pessoas devem sentir suas necessidades individuais 

satisfeitas. Por fim, o terceiro é sobre a sobrevivência da equipe, que pela experiência vivida 

pela equipe deve favorecer processos sociais que levam a manutenção ou o incremento da 

possibilidade da equipe continuar funcionando (Puente-Palácios & Albuquerque, 2014).  

A partir desse cenário reflete-se sobre a postura da liderança, pois se gestores defendem 

uma equipe em prol do coletivo, de fato gera indignação pensar em uma liderança abusiva, que 

se considere superior aos demais. De acordo com Davis e Newstrom (2002) e Pires, Antonello 

e Klidzio (2014) há maneiras diferentes para que um líder foque a motivação de sua equipe. 

Existem dois modelos de líderes: o líder positivo e o líder negativo. A liderança positiva enfatiza 

a recompensa e o reconhecimento, isto leva a maior autonomia dos membros da equipe, uma 

vez que sentem confiança no trabalho do líder. Por outro lado, a liderança negativa, por não 

apresentar tanta preocupação com a equipe, pode se sentir superior, trabalhar com a punição ou 

mesmo levar seus colaboradores a cometerem penalidades que podem causar más 

consequências aos mesmos. “Exibem sua autoridade a partir da falsa crença que podem 

amedrontar todos para que atinjam a produtividade” (Davis & Newstrom, 2002, p.159).  

Além desses modelos, existem três estilos de liderança, que Davis e Newstrom (2002) 

se pautam. Esses estilos foram desenvolvidos por Lewin, Lippitt e White (1939), com a Teoria 

do Comportamento. O primeiro estilo é a liderança autocrática, caracterizada por reações 

negativas, baseadas em ameaças e punições e na imposição de atividades sem diálogo com a 

equipe, o que gera insegurança e medo por parte dos trabalhadores. O segundo tipo é a liderança 

democrática, a qual não se coloca em uma posição unilateral e sim parte de um campo social. 

A equipe pode opinar e ser informada sobre os problemas ocorridos no seu dia-a-dia. Além 

disso, eles podem mostrar seus conhecimentos, expressando suas ideias e também oferecendo 

sugestões. O terceiro estilo é a liderança liberal, a qual evita o poder e a responsabilidade, tendo 

um papel secundário. Nesse caso a equipe deve ter muita maturidade para o estabelecimento 

dos seus próprios objetivos e resolução de seus próprios problemas. Nesse sentido, são os 
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membros do grupo que treinam a si mesmos e promovem suas próprias motivações (Pires, 

Antonello & Klidzio, 2014). 

Compreende-se, portanto, que posturas de gestores baseados em uma liderança negativa 

autocrática não geram boas consequências à equipe, uma vez que as pessoas não conseguem 

coordenar pontos de vista, não se sentem pertencentes àquele trabalho e não desenvolvem a 

confiança devido às ameaças e punições. Eis aqui pontos positivos quando os gestores dizem 

se indignar com essas condutas, pois sinalizam a preocupação com o próximo e princípios mais 

voltados para uma liderança democrática, que possibilite um bom desenvolvimento e uma boa 

efetividade da equipe.  

Quanto aos conteúdos com ausência de valores morais encontram-se na dimensão da 

admiração: ser dinâmico (G14); gestor estratégico (G20); competência e foco (G6) e ter visão 

do mercado (G23). Em relação à indignação apareceram conteúdos como: falta de 

reconhecimento (G6) e não realizar bem o trabalho, ser desinteressado (G23). Sobre o modelo 

como gestor os relatos são: amigo gerente, que é estratégico (G20); gerente regional, que tem 

determinação e força de vontade (G6) e o patrão, um empresário bem-sucedido (G23). Por fim, 

na dimensão ética, os gestores apresentaram argumentos como: recompensa financeira (G20); 

amar o que faz (G6) e cumprir as metas e não ter cobrança (G23).  

Alguns dos relatos já foram contemplados e esmiuçados anteriormente, uma vez que 

muitas das respostas na dimensão como gestor foram apresentadas também na dimensão como 

pessoa. Isso demonstra certa confusão do indivíduo, o qual em suas representações de si não se 

distanciam enquanto um ser humano de possibilidades e valores para além de sua profissão 

como gestor. Assim, como Enriquez (1997) e Siqueira (2007) mencionam, é nesse 

envolvimento com a organização, que o gestor tende a mobilizar seus valores pessoais, seus 

julgamentos e sua construção social em torno do objetivo da empresa. Logo, esse indivíduo 

pode estar “preso” à organização, distante de possibilidades, reflexões e sem autonomia para se 

relacionar consigo mesmo.  

Ademais, o modelo que se busca é um gestor determinado, que conhece o mercado e é 

estratégico (Enriquez, 1997; Gaulejac, 2007). A estrutura estratégica, prezada por muitas 

empresas, considera a diversidade, a complexidade do mundo e a impossibilidade de sua 

apreensão total. O planejamento é substituído por estratégia e as organizações, nesse sentido, 

precisam de indivíduos mais flexíveis ao imprevisível, capazes de tomar iniciativas e de reagir 

o mais rapidamente possível. Diante disso, o indivíduo não precisa mais ter um conhecimento 

amplo sobre uma área, mas sim, uma continuidade de conhecimentos em diversas áreas. Esse 
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indivíduo deve ser capaz de uma adaptação contínua para não ser surpreendido por um novo 

problema que não esteja preparado para resolver rapidamente (Enriquez, 1997; Gaulejac, 2007).  

A partir dessa reflexão é possível compreender que muitos gerentes admiram, buscam 

como modelo os gestores que são responsabilizados apenas pelos meios que os objetivos 

corporativos devem ser atingidos, e não pelos objetivos em si mesmos. O que talvez eles não 

percebam é que isso tende a bloqueá-los em uma forma de raciocínio meramente instrumental, 

orientado para o alcance de resultados que sigam os valores da organização, excluindo ou 

negligenciando os valores associados à dimensão pessoal (Deetz, 1992; Hendry, 2004). Isso 

fica claro nos relatos sobre que vida vale a pena ser vivida (dimensão ética): 

 

Quando você não tem cobrança da direção é sinal que está tudo bem (G23). 

 

A hora que eu pego meu holerite, pois pra valer a pena tudo isso aqui tem que 

ganhar bem, pois senão, não vale a pena (G20). 

 

No varejo é bem difícil (risos). Bom, no varejo...é complicado, é um caso que você 

tem que se entregar inteiramente pro serviço, é uma entrega total pro trabalho 

(G24). 

 

Minha intenção é sempre crescer, profissionalmente, financeiramente, ajudando a 

empresa crescer, dando resultados (G26). 

 

 

4.2.3 Olhar alheio 

 

Dimensão como pessoa 

 

Esta categoria é representada por duas questões: O que você acredita que as pessoas 

admiram em você? e Teria alguma coisa que você faz que as pessoas não admirariam? O que 

seria?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta categoria, nota-se na Figura 18 que 

10% (n=3) tiveram respostas com presença de valores morais nas duas questões, 60% (n=18) 

tiveram resposta com presença de valores morais em pelo menos uma das questões e 30% 

(n=9) apresentaram respostas com ausência de valores morais nas duas questões. 
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Figura 18 – Olhar alheio como pessoa  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Diante do Quadro 14 notam-se respostas com presença de valores morais nas duas 

questões de admiração e não admiração; respostas mistas, que implicam em aparecer ao menos 

uma vez uma resposta com presença de valores morais; e respostas com ausência de valores 

morais. O Quadro 14 apresenta a comparação dos relatos. 

 

Quadro 14 - Relatos da dimensão como pessoa na categoria olhar alheio 

 

Categoria Admiração Não admiração 

Presença 

de valores 

morais 

“Acho que companheirismo, 

lealdade, sinceridade. Acho que 

são os pontos mais fortes” (G5). 

“Vou falar de uma forma 

generalizada, pelo convívio com 60 

funcionários. Se eu não for justo 

com algum deles, as pessoas já não 

acham que eu sou tão legal. Então 

eu tenho que medir cada atitude, 

cada elogio. Tem que fazer tudo na 

hora certa, pra não fazer distinção 

e a pessoa não achar que está 

sendo discriminada. Tem que estar 

de bem com todos” (G5). 

“Ai...como que eu vou falar...Elas 

sempre falam da forma como eu 

lido com as pessoas, como eu cuido 

da família. Eu tenho um irmão que 

é especial e eu que cuido, então 

eles admiram muito essa parte 

familiar” (G11). 

“Olha...eu melhorei muito, mas 

antes eu ficava nervosa e não sabia 

o que tava falando. Hoje eu já 

maneirei bem, já penso muito mais 

pra falar. Porque na hora do 

nervoso, a gente acaba falando as 

coisas. Mas hoje eu já reflito mais 

pra não magoar as pessoas. Tem 

que falar com jeito pra eu não ficar 

10% (3)
Presença de 

valores 
morais

60% (18)
Mistas

30% (9)
Ausência de 

valores 
morais

Olhar alheio como pessoa
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nervosa e nem magoar a pessoa. 

Eu me arrependia quando falava, 

mas depois não tinha jeito. Já 

melhorei muito nisso” (G11). 

Mistas 

“Eu acredito que a 

responsabilidade e ser amorosa 

com as pessoas” (G10). 
(Presença de valor moral) 

“A questão de...de repente eu não 

saber reconhecer” (G10). 

“Talvez pela determinação, vou 

atrás dos meus objetivos. Forma de 

conversar e usar as palavras com 

as pessoas” (G12). 
(Presença de valor moral) 

“Quando acordo, sou chato 

quando acordo” (G12). 

Ausência 

de valores 

morais 

“Acho que a minha forma de tratar 

as coisas simples. Simplicidade, 

praticidade. Acho que é minha 

marca como pessoa e eu tento 

transferir isso para o meu jeito de 

fazer gestão. Sem muitas voltas, vai 

direto e resolve mais rápido” (G2). 

“Ah eu já tentei mudar isso, mas 

minha cara não é muito 

convidativa. Eu sou muito fechado, 

né? Então num primeiro momento 

a pessoa acha que eu sou 

arrogante, que eu tenho um perfil 

que não converso com ninguém e 

tal, mas é totalmente o contrário. É 

que é meu jeito, eu não consigo 

chegar sorridente. Juro que já 

tentei mudar, mas não consigo” 

(G2). 

“Um pouco inteligente, porque não 

me considero um gênio, um 

coração muito mole” (G15). 

“Por eu ser verdadeiro, eu acabo 

falando umas verdades que eu 

poderia omitir. Mas por ser 

verdadeiro eu falo e acabo 

passando por chato” (G15). 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Sobre os conteúdos com presença de valores morais, na questão sobre admiração 

apareceram respostas como: companheirismo e lealdade (G5) e a forma de lidar, conversar e 

ser amoroso (a) com as pessoas (G11; G10 e G12). Já no que se refere à questão sobre não 

admiração, definiu-se que seriam classificadas assim quando o gestor apresentasse um 

conteúdo moral e interesse em corrigir atitudes a partir do olhar do outro. Os relatos foram 

sobre: justiça e estar bem com todos (G5) e melhorar no jeito de falar com as pessoas (G11). A 

esse cuidado e amor pelas pessoas Comte-Sponville (2009) reflete que amar o próximo significa 

praticar de bom grado todos os seus deveres para com ele. “Mas a ordem que faz disso uma 

regra para nós também não pode comandar que tenhamos essa intenção nas ações conformes 

ao dever, mas simplesmente que tendamos a ela” (Comte-Sponville, 2009, p. 120).  

Tal premissa se funde ao que La Taille (2006) menciona sobre agir por dever e não 

conforme o dever, pelo sentimento de obrigatoriedade, na dimensão intelectual da moral. 
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Comte-Sponville (2009) complementa que agir moralmente é agir como se amássemos. O amor, 

que consuma por sua vez a moral, dela nos liberta: somente quem ama não precisa mais agir 

como se amasse. Quando há o amor, as outras virtudes seguem-se espontaneamente, como se 

fossem naturais, a ponto de se anularem como virtudes especificamente morais. Por fim, o autor 

esclarece que: 

 

Sua ausência, mesmo que seja insolúvel, é o que torna as virtudes necessárias: o 

amor (mas o amor não egoísta) liberta da lei, quando existe, e a inscreve no fundo 

dos corações, quando falta. Que ele falte o mais das vezes, e sempre talvez, é o que 

justifica este tratado: para que falar de moral, se não faltasse o amor? (Comte-

Sponville, 2009, p. 153). 

 

 Quanto aos conteúdos com ausência de valores morais notou-se na admiração 

respostas como: praticidade em resolver as coisas rapidamente (G2) e considerar-se inteligente 

(G15). Sobre à questão de não admiração, definiu-se que as respostas seriam classificadas 

assim quando o gestor apresentasse satisfação com o seu próprio jeito de ser e nenhum interesse 

em mudança. Os relatos foram: não saber reconhecer (G10); ser chato quando acorda (G12); 

não ser muito convidativo (simpático) (G2) e falar verdades que poderia omitir (G15).  

 Também existem outros relatos semelhantes aos de não admiração sem valores morais: 

 

Ah tem muita gente que não vai com minha cara, mas...às vezes porque eu sou 

meio direto, o que eu tiver que falar, eu não passo recado não. Ah, não sei, talvez 

seja isso, sou bem “diretão” (G1). 

 

Eu acho que minha ansiedade atrapalha um pouco. Eu quero as coisas pra 

ontem, entendeu? Quero as coisas mais rápidas, com mais agilidade (G6). 

 

Tem, eu sou um cara chato também. Minha chatice. Sempre tem coisas pra 

melhorar, mas nem sempre queremos melhorar devido a uma série de coisas, pois 

todos temos manias, personalidades e as pessoas podem entender isso como chatice 

(G8). 

 

Às vezes porque eu sou uma pessoa mais séria, às vezes as pessoas me achem 

antipático, alguma coisa assim, mas eu sei que não sou. O fato de eu não falar 

muito, sou mais de observar e às vezes pelo fato das pessoas não saberem o que 

estou pensando acham isso (G9). 

 

O que estiver errado eu não vou falar que tá certo, sou “8 ou 80” (G14). 

 

Além de não descentrarem os próprios pontos de vista com a possibilidade de mudança 

em relação ao outro, alguns gestores não conseguiram responder à questão sobre o que as 
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pessoas não admirariam, demonstrando uma certa necessidade da posição do outro para avaliá-

lo.  

 

Olha...se eu faço ninguém me fala. Mas acho que não, pelo menos não chegaram 

até a mim e falaram (G3). 

 

Não sei te falar (G4). 

 

Aí que é difícil falar mesmo. Os outros que tem que falar, sempre tem alguma coisa 

(G25).  

 

Agora eu não sei...não sei de verdade. Não sei se pelo fato de eu falar demais (G29). 

 

A deve ter várias, né? Ah sei lá, é difícil saber. A partir do momento que eu souber 

que eles não estão gostando eu vou corrigir (G30). 

 

Nota-se, portanto, que esta categoria sugere uma reflexão acerca da integração dos 

valores ao eu. De acordo com La Taille (2000), a partir da tomada de consciência de si e da 

busca das representações de si positiva, ocorre uma das motivações básicas das condutas 

humanas para o agir moral. Para o autor, as representações de si não são dependentes, mas 

vinculadas aos juízos alheios, havendo um embate entre as imagens que a pessoa tem de si e os 

juízos positivos ou negativos de outra pessoa. Nesse sentido, as virtudes, dependendo da 

interpretação ética, enquanto valor que ocupa nas representações de si, podem se tornar um 

complicador no pensar e no agir morais (La Taille, 2000).  

 

Dimensão como gestor 

 

Esta categoria é representada por duas questões O que sua equipe admira em você como 

gestor? Por quê? e Teria algo que você faz como gestor que sua equipe não admiraria? O que 

seria?. Sobre as respostas dos gestores em relação a esta categoria, nota-se na Figura 19 que 

20% (n=6) tiveram respostas com presença de valores morais nas duas questões, 43% (n=13) 

tiveram resposta com presença de valores morais em pelo menos uma das questões e 37% 

(n=11) apresentaram respostas com ausência de valores morais nas duas questões. 
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Figura 19 – Olhar alheio como gestor  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

A partir do Quadro 15 observa-se respostas com presença de valores morais nas duas 

questões de admiração e não admiração; respostas mistas, que implicam em aparecer ao menos 

uma vez uma resposta com presença de valores morais; e respostas com ausência de valores 

morais. Seguem os relatos dos gestores abaixo, no Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Relatos da dimensão como gestor na categoria olhar alheio 

 

Categoria Admiração Não admiração 

Presença 

de valores 

morais 

“Eu dou facilidade pra eles. Porque 

você não pode chegar e toda hora 

ficar cobrando. Sou flexível” (G28). 

“Eles ficam bravos quando eu chamo 

a atenção na frente dos outros. Mas 

quando eu vejo algo errado eu já pego 

e já falo. Esse é um erro que preciso 

melhorar” (G28). 

“É mais fácil perguntar pra eles, né? 

Mas acho que o companheirismo, pode 

colocar aí” (G30). 

“Acho que paciência. Às vezes eu tô 

na correria, mas depois peço 

desculpa” (G30). 

Mistas 

“Acho que o jeito de tratar todo 

mundo igual” (G24). 

(Presença de valor moral) 

“O jeito de ser meio explosivo, de 

falar o que tem que falar na cara das 

pessoas. Se a pessoa não tá indo bem, 

eu falo; se a pessoa tá indo bem, eu 

falo. Falo a verdade dos fatos” (G24). 

“O lado da parceria, tentar ser sempre 

amiga” (G29). 

(Presença de valor moral) 

“Não sei se eles não gostam, não sei 

de verdade” (G29). 

Ausência 

de valores 

morais 

“Acho que mais a produtividade” 

(G4). 

“Não, não sei te falar” (G4). 

“Eu acho que essa questão de eu ser 

agressivo, dinâmico e proativo. Não 

me dou vencido por qualquer situação, 

“Eu penso que sim. Às vezes essa 

situação de eu centralizar, entendeu? 

Por eu ser centralizador, eles acabam, 

às vezes, não fazendo por conta. 

20% (6)
Presença de 

valores 
morais

43% (13)
Mistas

37% (11)
Ausência de 

valores 
morais

Olhar alheio como gestor
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tento buscar todas as alternativas” 

(G16). 

Talvez falte mais autonomia pra eles” 

(G16). 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Sobre os conteúdos com presença de valores morais, na questão sobre admiração 

apareceram respostas como: ser flexível (G28); companheirismo (G30); tratar todos iguais 

(G24) e ser amiga (G29). Quanto à questão de não admiração apareceram relatos como: o modo 

de chamar a atenção (G28) e melhorar a paciência (G30). 

Em relação aos conteúdos com ausência de valores morais no quesito de admiração, 

surgiram respostas como: ser produtivo (G4) e ser agressivo no mercado, dinâmico e proativo 

(G16). Quanto à não admiração apareceram os seguintes relatos: ter que falar a verdade na cara 

(G24); centralizar as atividades (G16) e não saber responder (G29 e G4). 

Na dimensão como gestor surge novamente a dificuldade de expor algo que a equipe 

não o admire tanto. Veja:  

 

Não, não sei te falar (G4). 

 

Não sei. Às vezes, a falta de paciência, sei lá. Vou perguntar pra eles? (G6). 

 

Ai...não sei falar isso (G14). 

 

Não sei, é muito difícil. Teria que ver com eles mesmo (G25). 

 

Não sei se eles não gostam, não sei de verdade (G29). 

 

Ainda pode-se refletir sobre a questão deles se sentirem admirados pela produtividade 

e agressividade no mercado. No que diz respeito à produtividade Jameson (2007) menciona que 

a reestruturação produtiva do modo de produção capitalista promoveu grandes alterações 

econômicas, políticas e culturais na sociedade e as consequências dessas transformações na 

produção cultural fez com que ela fosse orientada para a produção de mercadorias, de uma 

forma sem precedentes na história do capitalismo. “Na cultura pós-moderna, a própria cultura 

se tornou um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem” (Jameson, 

2007, p. 14). Destarte, ser produtivo tem sido um fenômeno de admiração entre as pessoas, uma 

vez que elas mesmas, enquanto constituintes de uma cultura podem se tornar recursos 

produtivos (Borges, 2007).  

Com isso em vista, Ehrenberg (2010, p. 232) salienta que: 

 

Os conhecidos ‘homens de negócio’ são transformados em modelo ideal de 

conduta, regendo uma nova ética, segundo a qual vencer, ser bem-sucedido, 

conduzir uma vida com excelência passam, antes de mais nada, pela ação de 
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empreender no mundo dos negócios, de assumir riscos, de ser obstinado. Esses 

homens, assim como as empresas, tornam-se um grande fator de singularização para 

a massa de indivíduos que não encontram mais, quer no horizonte transcendental, 

quer no político ou no social, as referências para a sua ação.  

 

O autor menciona que a justiça do novo ambiente de trabalho regido pelo culto da 

performance inspira-se na concorrência entre os melhores: qualquer diferença de cargo, salário 

ou de progressão é devida ao talento pessoal e não às falhas da organização. Outro ponto que 

Ehrenberg (2010) levanta é que a identidade profissional do gestor não é recebida pela empresa, 

no sentido de possuir um espaço, pertencer e identificar-se com a cultura. O gestor precisa 

permanentemente conquistá-la, afirmá-la por meio da aquisição de repertórios e atributos 

derivados de sua ação no ambiente profissional. Para tanto o profissional precisa de qualidade 

como proatividade, iniciativa, dinamismo, agressividade na concorrência de mercado, 

determinação, entre outras (Ehrenberg, 2010). 

 

4.2.4 Classificação das repostas  

 

 Compreende-se, a partir da análise qualitativa, que não houve necessariamente uma 

linearidade ou consistência nas respostas dos gestores. Isso pode ser demonstrado por meio de 

uma análise de caráter quantitativo, quando se soma o número de respostas por gestor e o 

classifica, assim como mencionado no procedimento de análise de dados, em: 

 0 representa respostas essencialmente sem valores morais;  

 1, 2 ou 3 pontos representam respostas com predominância de valores não morais;  

 4 pontos representam a equivalência de valores não morais e morais;  

 5, 6 e 7 pontos representam respostas com predominância de valores morais; e  

 8 pontos representam respostas essencialmente com valores morais.  

A inconsistência observada nos resultados oriundos das comparações entre as 

representações de si dos gestores como pessoas e como gestores são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Classificação das respostas das representações de si pelas duas dimensões 

 

Gestores Pessoa Classificação Gestor Classificação 

1 4 Equivalência 4 Equivalência 

2 2 
Predominância de 

valores não morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

3 5 
Predominância de 

valores morais 
6 

Predominância de 

valores morais 

4 3 
Predominância de 

valores não morais 
5 

Predominância de 

valores morais 
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5 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

6 0 
Sem valores morais 

1 
Predominância de 

valores não morais 

7 3 
Predominância de 

valores não morais 
7 

Predominância de 

valores morais 

8 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

9 5 
Predominância de 

valores morais 
4 

Equivalência 

10 2 
Predominância de 

valores não morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

11 8 
Com valores morais 

7 
Predominância de 

valores morais 

12 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

13 4 
Equivalência 

2 
Predominância de 

valores não morais 

14 6 
Predominância de 

valores morais 
4 

Equivalência 

15 5 
Predominância de 

valores morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

16 4 
Equivalência 

3 
Predominância de 

valores não morais 

17 4 
Equivalência 

3 
Predominância de 

valores não morais 

18 5 
Predominância de 

valores morais 
4 

Equivalência 

19 7 
Predominância de 

valores morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

20 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

21 4 
Equivalência 

6 
Predominância de 

valores morais 

22 7 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

23 4 
Equivalência 

3 
Predominância de 

valores não morais 

24 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

25 4 
Equivalência 

2 
Predominância de 

valores não morais 

26 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

27 5 
Predominância de 

valores morais 
4 

Equivalência 

28 3 
Predominância de 

valores não morais 
4 

Equivalência 

29 6 
Predominância de 

valores morais 
4 

Equivalência 

30 3 
Predominância de 

valores não morais 
6 

Predominância de 

valores morais 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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Quando se observa as respostas, no panorama geral, considerando os 30 gestores e não 

cada gestor individualmente, é possível observar que na dimensão como pessoa 1 gestor (3%) 

apresentou respostas essencialmente sem valores morais; 6 gestores (20%) apresentaram 

predominância de valores não morais; 7 gestores (24%) apresentaram equivalência de valores 

não morais e morais; 15 gestores (50%) apresentaram predominância de valores morais; e 1 

gestor (3%) apresentou respostas essencialmente com valores morais. Já na dimensão como 

gestor, nenhum gestor (0%) apresentou respostas essencialmente sem valores morais; 13 

gestores (43%) apresentaram predominância de valores não morais; 7 gestores (24%) 

apresentaram equivalência de valores não morais e morais; 10 gestores (33%) apresentaram 

predominância de valores morais; e nenhum gestor (0%) apresentou respostas essencialmente 

com valores morais. A Figura 20 demonstra a comparação entre as representações de si dos 

gestores na dimensão como pessoa e como gestor. 

 
Figura 20 – Comparação das respostas nas representações de si  

 

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Nota-se, diante do gráfico exposto, que na dimensão como pessoa, uma única vez um 

gestor apresentou todas as respostas com valores morais, o que não ocorreu na dimensão como 

gestor. De modo semelhante, somente uma vez um gestor apresentou todas as respostas sem 

valores morais, na dimensão como pessoa. Quanto à classificação de predominância de valores 

1
(3%)

6
(20%)

7
(24%)

15
(50%)

1
(3%)

0
(0%)

13
(43%)

7
(24%)

10
(33%)

0
(0%)

Sem valores

morais

Predominância

de valores não

morais

Equivalência Predominância

de valores

morais

Com valores

morais

Comparação das respostas nas representações de si

Pessoa Gestor
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não morais, percebe-se um maior número de respostas na dimensão como gestor, enquanto que 

na predominância de valores morais destaca-se a dimensão como pessoa.   

 Diante da variação de respostas com a mudança de contexto de cultura familiar 

(dimensão como pessoa) para a cultura organizacional (dimensão como gestor), é possível 

refletir, de acordo com Smetana (2005) que a cultura pode ser fonte de consistência e variação 

nos julgamentos morais e sociais. A autora divide a compreensão da cultura por duas vertentes: 

a individualista e a coletivista.  De acordo com essa visão, as culturas individualistas enfatizam 

a auto-suficiência, a obtenção de objetivos pessoais, autonomia, desapego dos outros e, no 

domínio moral, uma preocupação com direitos individuais. Em contraste, diz-se que as culturas 

coletivistas enfatizam a interdependência, a harmonia e conectividade nas relações 

interpessoais, foco em status, papéis, relacionamentos, e, no domínio moral, preocupações com 

autoridade, tradição e dever (Smetana, 2005).  

 Nessa perspectiva, Smetana (2005) considera a diversidade de orientações dentro das 

culturas. Indivíduos através das culturas desenvolvem orientações heterogêneas que implicam 

a coexistência de diferentes tipos de preocupações (Nucci e Turiel, 2000), incluindo a 

importância de manter as tradições e as metas do grupo (convenções sociais), preocupações 

com os direitos e bem-estar dos outros (moralidade) e preocupações com escolha pessoal, 

direitos pessoais e autonomia (questões pessoais). Ainda que se considerem  que os conceitos 

morais são universalmente aplicáveis, tais conceitos coexistem também com os conceitos de 

convenção social e jurisdição pessoal, que se implicam mutuamente uns aos outros (Nucci e 

Turiel, 2000).  

 Convenções sociais servem como função de estruturação e facilitação de interações 

sociais em todas as culturas, esperando-se que a sua forma seja variável entre culturas. Além 

disso, porque as noções de domínio pessoal são fundamentadas em realidades psicológicas 

subjacentes que são transculturalmente aplicáveis, todas as culturas têm a hipótese de tratar 

algumas questões fundamentalmente dentro dos limites do eu e do agenciamento pessoal, 

embora variações são esperadas tanto no escopo quanto no conteúdo do domínio pessoal 

(Smetana, 2005).  

 Portanto, mesmo em culturas coletivistas, onde se diz que os indivíduos valorizam a 

interdependência em vez de independência e em que as relações sociais são mais 

hierarquicamente organizadas, diferentes conceitos sociais, incluindo justiça, obrigações 

interpessoais, convenções, escolha pessoal, e direitos pessoais, coexistem. Ao mesmo tempo, 

as orientações culturais afetam julgamentos (Smetana, 2005).  
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Tendo isso em vista, além da classificação por pontos em cada dimensão foi realizada 

uma outra categorização para demonstrar qual foi a tendência de respostas do gestor entre as 

duas dimensões. As categorias ficaram intituladas do seguinte modo: 

 Equivalência nas duas dimensões: quando os valores permanecem com o número 4 

(equivalência) nas duas dimensões (como pessoa e gestor); 

 Predominância de valores não morais: quando os valores permanecem abaixo de 4 

nas duas dimensões; 

 Predominância de valores morais: quando os valores permanecem acima de 4 nas 

duas dimensões; 

 Tendência de diminuir a presença de valores morais quando muda da dimensão 

como pessoa para gestor: quando os valores na dimensão como pessoa apresenta 

predominância de valores morais e o número diminui para 4 (equivalência) ou abaixo 

de 4 (predominância de valores não morais); 

 Tendência de aumentar a presença de valores morais quando muda da dimensão 

como pessoa para gestor: quando os valores na dimensão como pessoa apresenta 

predominância de valores não morais e o número aumenta para 4 (equivalência) ou 

abaixo de 4 (predominância de valores morais). 

Desse modo, construiu-se a Tabela 2 para demonstrar tal categorização: 

 
Tabela 2 - Categorização sobre a tendência de respostas entre as duas dimensões 

 

Categorias Gestores Pessoa Classificação Gestor Classificação 

Equivalência 

nas duas 

dimensões 

1 4 Equivalência 4 Equivalência 

Predominância 

de valores não 

morais nas 

duas 

dimensões 

2 2 
Predominância de 

valores não morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

6 0 Sem valores morais 1 
Predominância de 

valores não morais 

10 2 
Predominância de 

valores não morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

Predominância 

de valores 

morais nas 

duas 

dimensões 

3 5 
Predominância de 

valores morais 
6 

Predominância de 

valores morais 

5 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

11 8 
Com valores 

morais 
7 

Predominância de 

valores morais 

12 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

22 7 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 
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26 5 
Predominância de 

valores morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

Tendência de 

diminuir a 

presença de 

valores morais 

quando muda 

da dimensão 

como pessoa 

para gestor  

8 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

9 5 
Predominância de 

valores morais 
4 Equivalência 

13 4 Equivalência 2 
Predominância de 

valores não morais 

14 6 
Predominância de 

valores morais 
4 Equivalência 

15 5 
Predominância de 

valores morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

16 4 Equivalência 3 
Predominância de 

valores não morais 

17 4 Equivalência 3 
Predominância de 

valores não morais 

18 5 
Predominância de 

valores morais 
4 Equivalência 

19 7 
Predominância de 

valores morais 
2 

Predominância de 

valores não morais 

20 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

23 4 Equivalência 3 
Predominância de 

valores não morais 

24 5 
Predominância de 

valores morais 
3 

Predominância de 

valores não morais 

25 4 Equivalência 2 
Predominância de 

valores não morais 

27 5 
Predominância de 

valores morais 
4 Equivalência 

29 6 
Predominância de 

valores morais 
4 Equivalência 

Tendência de 

aumentar a 

presença de 

valores morais 

quando muda 

da dimensão 

como pessoa 

para gestor 

4 3 
Predominância de 

valores não morais 
5 

Predominância de 

valores morais 

7 3 
Predominância de 

valores não morais 
7 

Predominância de 

valores morais 

21 4 Equivalência 6 
Predominância de 

valores morais 

28 3 
Predominância de 

valores não morais 
4 Equivalência 

30 3 
Predominância de 

valores não morais 
6 

Predominância de 

valores morais 
      Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Observa-se que 1 gestor (3%) apresentou equivalência nas duas dimensões; 3 gestores 

(10%) apresentaram predominância de valores não morais nas duas dimensões; 6 gestores 

(20%) apresentaram predominância de valores morais nas duas dimensões; 15 gestores (50%) 

apresentaram tendência de diminuir a presença de valores morais quando muda da dimensão 

como pessoa para gestor; 5 gestores (17%) apresentaram tendência de aumentar a presença de 
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valores morais quando muda da dimensão como pessoa para gestor. A Figura 21 ilustra a 

classificação acima descrita. 

 

Figura 21 – Categorização das respostas nas representações de si  

 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 É possível observar a partir do gráfico que as categorias equivalência, predominância 

de valores não morais e predominância de valores morais conservam o número de respostas 

com conteúdo moral, isto é, a mudança de contexto de vida pessoal para a posição de gestor no 

trabalho, aparentemente, não altera o número de respostas com valor moral. Enquanto que as 

categorias de tendência a diminuir ou aumentar o número de relatos com conteúdo moral entre 

as duas dimensões demonstram que a mudança de contexto pode interferir nas respostas. Um 

dado interessante é referente aos 15 gestores (50%) que apresentaram respostas com valores 

morais na dimensão como pessoa, mas não como gestores. Porém, ainda que essa seja a maior 

tendência, notou-se a presença de 5 gestores (17%) que aumentaram o número de conteúdos 

morais quando se compararam as suas respostas da dimensão como pessoas para gestores.  

Considerando como um dado relevante essa tendência de aumentar o número de 

respostas com valores morais de pessoa para gestor, seguem alguns trechos a serem analisados, 

a partir do Quadro 16. 
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Quadro 16 - Relatos dos gestores que tiveram conteúdos morais somente com as representações de si 

como gestor 

  

Dimensão como pessoa Dimensão como gestor 

Ah eu sou bastante proativa, é...tenho 

bastante força de vontade, e procuro 

estar sempre de bem com a vida, de bom 

humor (G4). 

Bastante força de vontade, proatividade. 

Gosto bastante de ser líder, não no 

sentido de mandar, mas de liderar 

mesmo a equipe. Incentivar as pessoas 

também (G4). 

Extrovertido, alegre, atencioso. Acho que 

só (risos) (G7). 

Buscar respostas, dar o caminho, ajudar. 

Ser um gestor de pessoas (G7). 

Meu entusiasmo, eu tô sempre sorrindo. 

A minha alegria contagia todo mundo 

(G21). 

A facilidade de unir a equipe. A 

facilidade de estar de bom humor e fazer 

todo mundo esquecer os problemas que 

estão em casa para ficarmos bem aqui 

(G21). 
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nota-se que mesmo considerando a possível mudança de contexto, como mencionou 

Smetana (2005), parece que os gestores reproduzem discursos mais convencionais do que 

morais sobre o que é ser um “bom gestor”, como um líder que deve trabalhar com sua equipe. 

Diante dessa perspectiva, é possível conjecturar que os gestores ainda que apresentem 

conteúdos morais (preocupação com a equipe) na dimensão como gestores, demonstram 

discursos “convencionais” sobre o que as organizações “esperam” de seus trabalhadores. Esse 

aspecto lembra a noção do “bom menino”, de Kohlberg, o qual desenvolveu três níveis de 

desenvolvimento moral, sendo eles: pré-convencional, convencional e pós-convencional 

(Biaggio, 1997).  

O nível pré-convencional caracteriza-se pela preponderância do uso de julgamentos 

guiados por interesses pessoais (egoístas). Não há a internalização dos princípios morais. No 

nível convencional os julgamentos são regidos por regras impostas pela sociedade, fazendo com 

que os indivíduos procurem se comportar em razão tanto de suas expectativas quanto das dos 

outros. Já no nível pós-convencional os julgamentos são regidos por princípios. Aparece pela 

primeira vez o questionamento das leis estabelecidas e o reconhecimento de que estas podem 

ser injustas e, então, passíveis de alteração. Para cada nível existem dois estágios, sendo o 

estágio do “bom menino”, o terceiro, o qual se enquadra no nível convencional. Tal estágio é 

caracterizado pela necessidade de agradar e ser agradado nas suas relações sociais (Biaggio, 

1997).  
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Para tanto, é mais fácil perceber a mudança de uma tendência moral como pessoa para 

uma tendência menos moral como gestor, do que o contrário, tendo em vista que os discursos 

na dimensão como gestor parecem “agradar” aquilo que as organizações esperam dos seus 

líderes.  

 

4.3 ANÁLISE DOS DILEMAS MORAIS 

 

As entrevistas realizadas por meio do questionário dos dilemas morais buscaram atender 

ao seguinte objetivo caracterizar os tipos de julgamentos dos gestores e suas justificativas. De 

acordo com a proposta apresentada no procedimento da análise de dados, o questionário de 

dilemas morais conta com dois dilemas, cada um com uma questão aberta e oito opções de 

solução, por meio de uma Escala Likert e justificativas de respostas, que variam entre as 

categorias prévias: domínio moral, convencional e pessoal. Para a análise qualitativa, estas 

categorias foram divididas em subcategorias denominadas: com princípios morais e sem 

princípios morais. Já ao que confere a análise quantitativa, toda resposta que se aproximasse 

às categorias prévias teria a seguinte classificação pela Escala de Likert, veja:  

 5 pontos representariam total concordância; 

 4 pontos representariam concordância; 

 3 pontos representariam nem concordância, nem discordância; 

 2 pontos representariam discordância; 

 1 ponto representaria total discordância. 

Importante salientar, do mesmo modo que nas representações de si, que essas 

subcategorias ou a quantificação das respostas não implicam em afirmar que os gestores estão 

em nível moral inferior ou superior, mas que suas respostas puderam ser classificadas numa 

dimensão de qualidade inferior ou superior, visto que é justamente isso que interessa ao presente 

estudo.  

A seguir serão apresentados os resultados a partir dos dilemas, através da exposição da 

quantidade de respostas pela Escala de Likert e as justificativas que compuseram as 

subcategorias. Desse modo, além do valor da escala de Likert, optou-se por acrescer mais 1 

ponto quando houver uma justificativa com princípios morais. Posteriormente, serão 

apresentados os resultados a partir de um Sistema de Codificação (Coding System). 
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4.3.1 Caracterização dos tipos de julgamentos  

 

Dilema Moral I (Caso Murilo) 

 

 Após a leitura do Dilema Moral I (Caso Murilo) foi apresentada uma primeira questão 

aberta ao gestor: “Se você fosse o Murilo, o que você faria?”. A proposta de realizar a pergunta 

antes de apresentar as opções de solução justifica-se por impedir qualquer viés na primeira 

resposta do gestor. Diante disso obteve-se respostas pelas seguintes categorias: diagnóstico da 

unidade; atendimento ao cliente; buscar novas estratégias de vendas; realizar uma pesquisa de 

mercado; motivar a equipe e mostrar para a diretoria que a culpa não é somente do gestor. Veja 

a Figura 22. 

 

        Figura 22 – Respostas da questão aberta do Dilema I 

 

         Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Na primeira categoria sobre o diagnóstico da unidade 20% (n=6) dos gestores relatam 

que precisariam buscar os pontos fortes e fracos da unidade que gerenciam para compreender 

quais os fatores que realmente precisam melhorar. Observe por alguns relatos: 

 

Buscaria os motivos dos desvios que estão fazendo com que a unidade não 

apresente o resultado esperado e, aí, estaríamos fazendo um trabalho de contenção 

desse problema a princípio (G5). 

 

O primeiro passo seria levantar quais são os problemas que estão fazendo o 

faturamento diminuir. Se o faturamento cai, ele tem motivos, então eu tentaria 

mapear se é um problema meu de gerenciamento, é preço ou é algo maior de 

mercado, ou é o concorrente que chegou, que está levando os meus clientes (G18). 
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No caso do atendimento ao cliente 7% (n=2) dos gestores comentaram sobre entender 

melhor esse cliente e sua necessidade, pois são eles que trazem o faturamento da empresa. 

Seguem os relatos: 

 

Eu investiria no atendimento. Porque o cliente chegar e ser bem atendido na loja, 

ele volta. Agora se ele chega e não tem ninguém pra atender, ele não volta mais 

(G3). 

 

Então eu focaria nesse cliente que está saindo sem comprar, ver a necessidade do 

cliente, pra saber se é falta do produto ou do atendimento. Então teria que 

acompanhar (G22).  

 

Quanto à categoria buscar novas estratégias de vendas, 27% (n=8) dos gestores 

apresentaram propostas de mudanças e novas oportunidades para alcançar resultados e atrair os 

clientes.  

 

Eu tentaria fazer mais propagandas, na mídia, de qualquer forma pra melhorar. 

Mas acredito que não seja tanta culpa do gestor, que é mais contatos com clientes, 

fazer promoções (G11). 

 

Eu trabalharia forte em divulgação, tentaria mostrar os benefícios que minha 

empresa tem, o que melhor que pode oferecer ao cliente (G29). 

 

Sobre realizar uma pesquisa de mercado, 23% (n=7) dos gestores apresentaram 

argumentos que condizem com a análise da concorrência e dos preços para melhorem os 

recursos internos da unidade que gerenciam. Veja: 

 

Eu analisaria as outras lojas pra ver o que estão fazendo de diferente. Eu veria pra 

onde eles estão partindo que eu não estou com minha loja. Faria uma pesquisa de 

mercado (G12). 

 

Eu iria correr atrás, eu iria pesquisar o mercado, tentar novas propagandas (G17). 

 

Em relação à motivação da equipe, 13% (n=4) dos gestores interpretam que nesta 

situação ele deveria ficar próximo da equipe, pensar juntos sobre possíveis estratégias e tentar 

motivá-los para trabalharem bem.  

 

E a questão de como o gestor influencia a equipe conta muito. Pois realmente a 

empresa vai conforme o líder, ele tem que mexer, motivar a equipe, demonstrar os 

pontos fortes do mercado para alavancar essas vendas (G10). 
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Eu com certeza treinaria mais a minha equipe. Pra ver o que está acontecendo 

(G26). 

 

Por fim, 10% (n=3) dos gestores apontaram que a culpa não é somente do gestor e que 

a empresa ou o diretor precisa rever essa postura. Veja: 

 

Eu acho que está faltando experiência aí de quem cobrou ele. Porque a pessoa que 

tá cobrando ele, parece que...Assim, enquanto ele dava resultados ele era bom, 

agora não mais. Na situação em que estamos vivendo todo setor teve queda, mas 

como toda diretoria só quer metas é muito fácil cobrar (G15). 

 

É o lado da cobrança, só nós estamos errados, só nós somos os culpados se você 

vem cumprindo uma meta e ela cai. Na empresa devemos olhar a concorrência, 

como ela está agindo. Se a concorrência tem um produto novo, o cliente 

experimenta e gosta, você já perde uma vende, pois o outro tem algo a mais que 

não estou oferecendo. Eu acho que o gestor tem que ver o que tá acontecendo e 

relatar para a empresa e ver o que a empresa pretende em relação a isso, pra tomar 

uma ação (G23). 

 

Nota-se que os conteúdos morais que aparecem estão mais relacionados à categoria 

sobre motivar a equipe, em que o gestor coordena seu ponto vista com o outro, confia nas 

pessoas com quem trabalha e assume de alguma forma a responsabilidade. Nos outros relatos 

parece haver um discurso mais convencional, sobre como atingir as metas, como atender a 

empresa e como se posicionar diante dessa situação delicada, em que o gestor corre o risco de 

ser desligado.  

 Diante desses resultados é possível abarcar uma discussão acerca de organizações 

mais democráticas e organizações convencionais. Um estudo realizado por Pircher Verdorfer e 

Weber (2016) demonstra que os trabalhadores de uma organização com uma estrutura mais 

democrática possuem um elevado nível de desenvolvimento moral em termos da consistência 

da sua preocupação com a qualidade moral de determinados argumentos independentes da 

própria opinião ou convenções sociais. Tal estudo ajuda a compreender sobre a possibilidade 

dos gestores, participantes desta pesquisa, não apresentarem tantos argumentos morais, uma 

vez que, podem vivenciar modos de organizações mais convencionais que democráticas 

(morais).  

 O fato de exitirem estruturas hierárquicas bem estabelecidas nas organizações dos 

gestores pesquisados pode se apresentar como um fator que não favorece a predominância de 

respostas morais. Sobre a estrutura hierárquica e a posição do gestor, Hendry (2004) menciona 

que as organizações empresariais contemporâneas ainda são burocráticas em pelo menos algum 
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aspecto. Por mais que estejam em camadas, eles ainda mantêm a dimensão vertical da 

hierarquia. Todo gerente tem um chefe, e todo gerente é um chefe, dando instruções e 

certificando-se de que elas sejam executadas de forma satisfatória. Em particular, a maioria dos 

gerentes tem alguma responsabilidade, direta ou através de suas recomendações.  

 Nota-se, portanto, que a posição do gestor fica entre um superior hierárquico e a 

equipe. Diante disso, pode gerar o conflito sobre quais decisões a serem tomadas, uma vez que 

precisa atender às demandas da hierarquia, mas também deve regular o seu cuidado e 

responsabilidade com os seus trabalhadores. Quando em situação de ameaça ou medo da 

punição, alguns valores não morais podem prevalecer, em busca de uma aprovação da 

hierarquia ou da organização como um todo. 

Sobre a análise quantitativa, considerou-se que se os gestores respondessem com total 

discordância, no mínimo ele faria 1 ponto, e no caso de total concordância com a categoria 

prévia, acertaria no máximo 6 (5 pontos da escala + 1 ponto da justificativa com princípios 

morais). Logo analisando a resposta de todos os gestores, tem-se um valor mínimo de 30 pontos 

(1 para cada gestor) e um valor máximo de 180 pontos, com o ponto de equivalência o valor de 

105 pontos. A partir disso, estipulou-se que abaixo de 105 pontos haveria uma predominância 

de princípios não morais e acima de 105 pontos haveria uma predominância de princípios 

morais.  

Segue a Tabela 3, a qual contempla as respostas de todos os gestores para cada opção 

de solução para o Dilema Moral I (Murilo).  

 

    Tabela 3 – Respostas dos gestores do Dilema Moral I (Murilo) 

 

Dilema 1 (Murilo) 

Itens/ Categorias de Análise 
Classificação 

Prévia 

Soma de 

concordância dos 

gestores (Escala 

+ justificativa) / 

(30 a 180) 

Classificação 

das respostas 

1) Murilo possui muito medo de 

perder o emprego, reúne os líderes dos 

departamentos e diz que eles vão 

melhorar seus resultados a qualquer 

custo. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Pessoal 

131 

Predominância 

de princípios 

morais 

2) Murilo não discute com o diretor, 

porém pede a sua equipe que 

mantenham o trabalho diário, pois 

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
161 

Predominância 

de princípios 

morais 
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acredita que estão trabalhando da 

melhor forma possível. 

3) Murilo promete um benefício aos 

trabalhadores da sua equipe que 

aumentarem as vendas. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Convencional 

74 

Predominância 

de princípios 

não morais 

4) Murilo decide continuar realizando 

o trabalho e se conscientiza de que 

arcará com a possibilidade de ser 

substituído ou desligado. 

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
105 

Ponto de 

equivalência 

5) Murilo é uma pessoa bem 

relacionada e criativa. Ele pensa em 

uma estratégia: fazer o balanço geral, 

diminuindo o número de produtos que 

possui no estoque para apresentar à 

diretoria como se tivesse vendido. 

Para suprir esse dinheiro das vendas, 

pede emprestado a um gerente de 

outra unidade, o qual é seu colega. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Pessoal 

154 

Predominância 

de princípios 

morais 

6) Murilo mantém seu trabalho 

normalmente e busca uma 

capacitação, como por exemplo, um 

coaching, para aperfeiçoar e melhorar 

sua condição como gestor e 

consequentemente melhorar seus 

resultados.  

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
142 

Predominância 

de princípios 

morais 

7) Murilo desesperado pela ameaça de 

ser desligado reúne todos os 

trabalhadores e os ameaçam de serem 

desligados também, visto que não 

considera justo ser punido sozinho. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Pessoal 

157 

Predominância 

de princípios 

morais 

8) Murilo decide buscar ajuda do setor 

de Recursos Humanos para realizar 

um treinamento com a sua equipe 

sobre estratégias de vendas e 

atendimento ao cliente. 

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
158 

Predominância 

de princípios 

morais 

    Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Observa-se que com exceção das questões 3 e 4, todas as outras apresentaram o total 

das respostas dos gestores com predominância de princípios morais. Importante ressaltar que 

mesmo com a grande quantidade de respostas com princípios morais o valor máximo que 

apareceu foi de 161 pontos, tendo uma distância de 19 pontos para o valor máximo esperado 

(180).  

 Quanto a questão 3, notou-se que os gestores não coordenaram a questão de que a 

unidade estava em crise e ele poderia estar prometendo um benefício que não necessariamente 

iria cumprir. Somente alguns gestores pensaram por essa esfera. 
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Será que a empresa dele autoriza ele fazer um negócio desse. Então é complicado, 

porque tá vago. Se a empresa não tem esse benefício e ele for dar por conta própria 

dele, ele tá errado. Se a empresa disponibiliza benefício, então ele tá certo (G17). 

 

Tem que ver se ele tem esse poder. Tem que ver se empresa dá essa condição pra 

ele (G21). 

 

 Ainda no que tange à essa questão é possível refletir sobre como a literatura interpreta 

o incentivo com benefícios. Hendry (2004) afirma que o pagamento de incentivos é cheio de 

armadilhas. O fato de incentivar o interesse pessoal das pessoas, encoraja-as a jogar no sistema 

organizacional, desencorajando comportamentos cooperativos e concentrando as pessoas nas 

recompensas disponíveis, em vez da concentração na tarefa. Logo, para o autor, as pessoas com 

remuneração de incentivo têm menor probabilidade de ajudar seus colegas de trabalho.  

 Em relação à questão 4, muitos gestores tratam a questão de que continuar realizando o 

trabalho é estar em uma zona de conforto, de um modo que o gestor deveria atender à solicitação 

do diretor. Outros concordam com Murilo e acreditam que ele deve assumir essa 

responsabilidade. Portanto o resultado foi o ponto de equivalência. Observe alguns relatos: 

 

Sem princípios morais 

Porque se o superior dele não está satisfeito com o resultado, ele deveria se 

preocupar com a situação (G5). 

 

Se ele não está batendo as metas tem alguma coisa errada (G12). 

 

Não tem como discordar de uma melhora que seu superior pede (G21). 

 

Com princípios morais 

Porque o cargo é dele, ele que tem que ter novas ideias e passar pra equipe. Acho 

que é por isso (G14). 

 

Porque depende dele. Ele que tem que fazer a equipe desenvolver (G19). 

 

Ele tá certo em tranquilizar a equipe, que pode ficar preocupada, desmotivada por 

saber que ele pode acabar saindo. Então ele tem que tranquilizar ao máximo a 

equipe dele (G29). 

 

 Refletindo sobre essa última questão, Dejours (2004) e Mendes e Araújo (2007) 

compreendem que há três dimensões sobre o funcionamento das organizações de trabalho. A 

primeira refere-se às exigências do trabalho, que nem sempre são visíveis e podem trazer 

contradições em suas regras, objetivos e modos de controle. A segunda é caracterizada por 
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ameaças, as quais estão relacionadas ao medo de errar, da punição e aos riscos que o trabalho 

oferece, o que gera insegurança e o medo de perder o emprego em função do quadro de 

desemprego estrutural. A terceira dimensão parte da desestabilização do coletivo de trabalho, 

que implica em relações sócio profissionais cada vez mais individualizadas, perda de confiança 

entre colegas de trabalho, competição exacerbada e, consequentemente, comportamentos como 

falta de respeito, de solidariedade, de ética, o que prejudica as relações de trabalho (Dejours, 

2004; Mendes & Araújo, 2007).  

 Com base nessa compreensão, nota-se que alguns gestores demonstram essas dimensões 

mais claramente que outros. Ainda que a maioria dos gestores apresentem preocupação com a 

equipe e prezem pelas relações sociais, não deixam de transparecer o nível de exigência 

organizacional e o medo da punição, seja pela hierarquia, ou pela empresa como um todo. É 

possível perceber tais dimensões por mais alguns relatos: 

 

Se o gestor tá falando que ele não tá produzindo, alguma coisa de errado tem. Mas 

o fato dele assumir a responsabilidade legal, ele tá certo. Mas ele tem que mostrar 

algo diferente, pois, por exemplo, eu vivo de números, se eu não produzir, eu não 

consigo pagar ninguém. Se ele discorda, ele tem que provar que vai vender mais, 

que será melhor (G25). 

 

Porque ele é o dono se ele quiser mandar embora. Eu sentaria e falaria para o 

diretor em que eu ia melhorar, não passar que ele está errado e eu estou certo. Não 

tem lógica, porque os resultados estão lá (G26).  

 

 Portanto, cabe a reflexão sobre o quão conscientes e seguros esses gestores estão sobre 

sua posição na organização. Os relatos demonstram de maneira sutil a exigência por resultados 

e números, e a legitimação da autoridade e das normas organizacionais, características do 

domínio convencional (Nucci, 2000; Smetana, 2005). 

 Outro ponto que chamou a atenção foi em relação à questão 5, pois muitos gestores 

consideraram “loucura” por parte de Murilo pensar em uma manipulação de resultados, como 

uma forma de indignação. Neste aspecto é possível considerar tanto que há aspectos de um 

domínio moral, como convencional. Quando se pensa em moral, seria pelo fato de não 

concordarem com tal atitude. Não obstante, quando se observa as justificativas, elas parecem 

seguir uma “ética empresarial”, que se aproxima mais do domínio convencional. Veja algumas 

respostas: 
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Ele é “doidão”, está assinando a carta de demissão. Agir com transparência, né? 

Aí ele está mentindo, está criando um resultado que não existe, é feio, é sinal de 

desespero (G7). 

 

É louco. Está totalmente fora da conduta, do que é correto. Isso é antiético. O cara 

não está sendo gestor, não está preocupado nem com empresa, nem com ninguém, 

somente com ele próprio. Ele quer maquiar algo que não existe, pra dar uma 

tranquilidade pra ele, pessoal (G8). 

 

Ele deveria vender pros clientes, não fazer essa loucura (G24). 

 

Nossa o cara é louco fazer um negócio desse. Isso não tem como fazer, impossível 

fazer isso que ele quer. Hoje é tudo informatizado e não é assim que se resolve o 

problema. É a tal de dignidade (G30). 

 

 Além desses relatos, foram utilizadas metáforas como “ele está tampando o sol com a 

peneira”, “mentira tem perna curta” ou “ele está fraudando”. Nessa perspectiva, os discursos 

dos gestores parecem guiar-se mais pelo que se espera da conduta de um gestor dentro da 

empresa, por meio de uma “ética empresarial”, do que pelo seus próprios valores e pelo bem 

do próximo. Isso recai ao que já foi discutido acerca de respostas que condizem mais com as 

regras (do que é certo ou errado) organizacionais, do que com os próprios princípios de cada 

gestor. Dentre os relatos apresentados, o único gestor que regula os valores da empresa e os 

próprios valores e os das pessoas é o gestor 8, quando diz que:  “O cara não está sendo gestor, 

não está preocupado nem com empresa, nem com ninguém, somente com ele próprio”.  

 

Dilema Moral II (Caso João) 

 

Posteriormente à leitura do Dilema Moral II (Caso João) foi apresentada a questão aberta 

ao gestor: “Se você fosse o João, o que você faria?”. A partir disso obtiveram-se respostas por 

meio das seguintes categorias: aceitar o emprego, mas não nessas condições; não aceitar o 

emprego pelos motivos de colocar a vida de outras pessoas em risco; por ser um crime; por 

enganar outras pessoas; por uma questão de valores; simplesmente não se submeteria a essa 

situação ou procuraria outro emprego (Vide Figura 23). 
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        Figura 23 – Respostas da questão aberta do Dilema II 

 

         Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Na primeira categoria sobre aceitar, mas não nessas condições oferecidas, um único 

gestor, 3% (n=1), relatou a possibilidade de aceitar o emprego. Enquanto que todos os outros 

gestores, 97% (n=29) relataram não aceitar pelos motivos descritos acima. Veja o argumento 

do gestor: “É injusto, eu ia falar que queria o emprego, mas não dessa maneira. Quem começa 

errado, acaba errado. Acho difícil isso acontecer” (G26). 

 Quanto à categoria colocar a vida de outras pessoas em risco, 30% (n=9) dos gestores 

concordou que não poderiam aceitar, pois comprometeriam a vida de outras pessoas, deixando 

de tratar ou podendo causar danos graves, incluindo a morte. Esse dado é o mais relevante, pois 

apresenta princípios morais de preocupação com a saúde e o bem-estar do próximo. É possível 

perceber por alguns relatos: 

 

Ai...é porque tem a mãe, né? Mas eu acho que não alteraria não, pois está 

colocando em risco a saúde de outras pessoas. Não aceitaria o emprego pra fazer 

a coisa errada (G3). 

 

Isso é um problema. É complicado porque está com sua mãe, precisando do 

emprego, mas eu não aceitaria (...) Você estar vendendo remédios vencidos pras 

pessoas e pode causar morte pra essas pessoas. Isso não só em farmácia, pois a 

gente sabe de casos em supermercados (G9). 

 

3%
(1)

30%
(9)

10%
(3)

3%
(1)

10%
(3)

34%
(10)

10%
(3)

Dilema II

Aceitar, mas não nessas condições

Colocar a vida de pessoas em risco

Crime

Enganar as pessoas

Questão de valores

Simplesmente não aceitariam

Procuraria outro emprego



127 

 

 No que diz respeito sobre não aceitar o emprego por se consolidar como um crime ou 

tratar-se de passível denúncia, 10% (n=3) dos gestores apresentaram argumentos conformados 

de que essa situação era ilegal. É possível notar por alguns relatos: 

Eu não aceitaria o emprego. Eu acho que mesmo com todas as dificuldades ele não 

precisa. Isso pra mim é um crime. Ele não precisa se tornar um criminoso pela 

necessidade do emprego (G17). 

 

Eu chamaria a polícia. Porque se ele tá pedindo pra fazer isso com esses 

medicamentos, imagina o medicamento que o João vai receber. Faria uma 

denúncia (G24). 

 

 Um gestor, 3% (n=1), também relatou sobre não aceitar, pois não é justo enganar as 

pessoas. Ainda que ele não apresente as consequências de um remédio vencido, ele demonstra 

o valor moral de não enganar as pessoas, pois elas merecem a verdade. Nota-se pelo relato: 

“Não aceitaria, porque vou tá sendo injusto e cometendo um erro de enganar as pessoas, né?” 

(G13). 

 Outra categoria é por uma questão de valores do ser humano, em que 10% (n=3) dos 

gestores, mencionam que não aceitariam o trabalho, pela índole e valores, os quais condizem 

com princípios morais. Percebe-se pelos argumentos apresentados: 

 

Eu ia me posicionar em relação a minha índole. Eu não ia aceitar o emprego, 

mediante a essa situação. Uma coisa não justifica outra. Existem outras formas de 

resolver, como acionar a família, do que prejudicar outras pessoas (G8). 

 

Não aceitaria. A minha índole não me permite fazer isso. Eu no ficaria bem comigo 

mesmo. É a tal dignidade que eu falo que falta. Eu não admito uma coisa dessa, eu 

prego isso com meus filhos (G30).  

 

Vários gestores, 34% (n=10), também disseram que simplesmente não se 

submeteriam a essa situação. Nessa categoria os argumentos não apresentam princípios 

morais, ainda que não aceitem o emprego. Veja os relatos: 

 

Não aceitaria, porque não pode, ainda mais remédio, né? (G14). 

 

É difícil, mas eu não aceitaria o emprego. Eu iria procurar outra forma de resolver 

isso (G16). 

 

Eu não aceitaria o emprego. Eu estaria me submetendo a falhas da gerência (G21). 
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Por fim, 10% (n=3), afirmaram que procurariam outro emprego, pois existem outras 

formas de resolver o problema de saúde da mãe de João. Os argumentos são: 

 

Não aceitaria o emprego, pois você está sendo corrompido, é difícil. Pensar na 

saúde da mãe para fazer coisa errada para a saúde dos outros, eu não aceitaria 

não. Eu trabalharia em outro lugar, juntaria dinheiro e compraria o remédio (G1). 

 

Não aceitaria o emprego, pois ele só tem essa opção. Procuraria outro emprego, 

pois vender medicamento vencido iria prejudicar outras pessoas (G4). 

 

 Nota-se que o fato de procurar outro emprego também apresentou conteúdos com 

princípios morais, pois quando regulam outras formas de resolverem a situação é justamente 

por não aceitarem colocar a vida de outras pessoas em risco. Observa-se, portanto, que no 

dilema de João, mais gestores pensam e argumentam com princípios morais do que no dilema 

de Murilo, uma vez que envolver a vida parece ser um caso mais delicado e de regulação moral, 

do que correr o risco de ser desligado da empresa. 

No que tange à análise quantitativa, do mesmo modo do Dilema I, estipulou-se que 

abaixo de 105 pontos haveria uma predominância de princípios não morais e acima de 105 

pontos haveria uma predominância de princípios morais. Segue a Tabela 4, a qual contempla 

as respostas de todos os gestores para cada opção de solução para o Dilema Moral II (João).  

 

    Tabela 4 – Respostas dos gestores do Dilema Moral II (João) 

Dilema 2 (João) 

Itens/ Categorias de Análise 
Classificação 

Prévia 

Soma de 

concordância 

dos gestores 

(Escala + 

justificativa) 

(30 a 180) 

Classificação 

das respostas 

9) João diante da sua necessidade de 

trabalho aceita o acordo e inicia seu 

trabalho. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Pessoal 

160 

Predominância 

de princípios 

morais 

10) João não aceita o emprego, pois 

não concorda que a saúde de sua 

mãe seja vista como moeda de troca 

pelo seu emprego. 

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
155 

Predominância 

de princípios 

morais 

11) João não aceita a proposta, 

porque tem medo de colocar a vida 

de outras pessoas em risco. 

Com princípios 

morais 

Domínio Moral 
169 

Predominância 

de princípios 

morais 
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12) João aceita a proposta porque 

reconhece que o gerente foi bom 

para ele. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Pessoal 

159 

Predominância 

de princípios 

morais 

13) João não quer agir contra a lei e 

decide procurar outro emprego. 
Sem princípios 

morais 

Domínio 

Convencional 

42 

Predominância 

de princípios 

não morais 

14) João aceita a proposta e acredita 

que está agindo como um bom filho. 
Sem princípios 

morais 

Domínio 

Convencional 

151 

Predominância 

de princípios 

morais 

15) João inicia seu trabalho, porque 

não quer que o gerente geral o 

considere ingrato. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Convencional 

150 

Predominância 

de princípios 

morais 

16) João não aceita a proposta de 

emprego porque não correria o risco 

de ser preso. 

Sem princípios 

morais 

Domínio 

Convencional 

53 

Predominância 

de princípios 

não morais 

     Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nota-se que com exceção das questões 13 e 16, todas as outras apresentaram o total das 

respostas dos gestores com predominância de princípios morais. Também se observa que 

mesmo com a grande quantidade de respostas com princípios morais o valor máximo de 

pontuação alcançada foi de 169 pontos, tendo uma distância de 11 pontos para o valor máximo 

esperado (180). 

Na questão 13 poucos gestores regularam a questão de que a prioridade era pensar na 

vida das pessoas (domínio moral), contudo a maioria concordou sobre o cumprimento da lei 

(domínio convencional). Alguns gestores ainda demonstram nos argumentos o quanto devem 

seguir as leis: “Se a lei foi feita pra funcionar, a gente vai mudar ela? ” (G19). 

Na questão 16, do mesmo modo, muitos seguiram o fato de ser preso por se tratar de um 

crime (domínio convencional), com poucas regulações sobre o domínio moral. Entretanto, 

alguns relatos apresentaram argumentos de acordo com o esperado para essa opção de solução, 

veja um exemplo: “Não é só a consequência de ser preso. Essa é a menor das consequências. 

Realmente ele não deve aceitar. Se o gerente já o sujeitou a isso, imagine quantas coisas 

erradas não acontece na farmácia” (G1). 

Sobre as questões mencionadas acima, novamente retratam a posição de alguns gestores 

em seguirem normas e padrões convencionais. Pensar na legitimação da regra, da lei ou ao 

medo da punição de ser preso, leva a reflexão de que uma determinada norma convencional, 

em um sistema social pode servir a uma mesma função que outra norma diferente, quando em 

outro sistema social (Turiel, 1989). Isto é, esses gestores não refletem sobre o Dilema de João 
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sempre pelo valor universal, que seria prezar pela vida das pessoas, mas por uma regra social, 

que em tese, pode ser alterada de acordo com outro sistema social.  

 Por esse viés, pode-se voltar novamente à questão da honestidade ao refletir sobre os 

dilemas morais. Embora as pessoas na maioria dos lugares acreditem no valor da honestidade, 

há muitas situações em que a maioria das pessoas subordina a honestidade às outras 

considerações morais e sociais (Turiel, 2005). La Taille (2010) complementa ao mencionar que 

a frequencia do sentimento de obrigatoriedade varia entre as pessoas, podendo o indivíduo agir 

de forma contraditória com os deveres que, em outras situações, inspiram suas ações. 

Considerando esse fenômeno, Colby e Damon (1993) relatam sobre a hierarquia de valores 

associados às representações de si, por meio dos valores periféricos e valores centrais. Nesse 

sentido, é possível pensar em alguém que preze ver a si mesmo como honesto, mas preze mais 

ainda ver-se como um “vencedor” na vida, como por exemplo, ser um gerente ou diretor de 

uma empresa, relacionado ao sucesso profissional. Em situações nas quais agir de modo honesto 

não implica comprometer o referido sucesso, ele agirá moralmente. Portanto, não haverá 

conflito. Mas caso haja, como por exemplo, deixar de obter algum sucesso se não enganar um 

cliente, o dever moral da honestidade se enfraquece, pois, o investimento afetivo da “boa 

imagem” de “vencedor” é maior que na “boa imagem” moral (La Taille, 2010).  

 Logo, se refletirmos no sentimento de vergonha, esse indivíduo sente mais vergonha 

de não obter sucesso profissional, conseguir o que almeja (como não ser desligado, no caso de 

Murilo ou conseguir o emprego, no caso de João), do que de não ser honesto, pois a razão de 

viver (o sentido) está mais na glória do que na honra (La Taille, 2010). Compreende-se, 

portanto, que é possível que o valor da honestidade seja subordinado ou “enfraquecido” diante 

de outras situações sociais ou valores, como o exemplo apresentado, de sucesso ou conseguir 

um objetivo pessoal.   

  

Relação com as organizações atuais 

 

Por fim, neste instrumento de dilemas morais, a pesquisadora fazia a seguinte pergunta: 

“Você acredita que os dilemas morais e suas respectivas situações são condizentes com a 

realidade das organizações?”. Dos 30 gestores, somente 1 gestor (3%) considerou que não 

devia acontecer isso nas organizações, sendo que os outros 29 (97%), concordaram que essas 

situações são comuns no ramo.  Segundo os gestores que afirmaram que situações como as dos 

dilemas ocorrem no dia-a-dia das empresas, alguns aspectos como: individualismo, levar 



131 

 

vantagem, situações vivenciadas de manipulação de vencimento e ter como prioridades o 

resultado e o dinheiro acima dos valores humanos, são justificativas para essa realidade. 

 

Sim, diariamente. Principalmente em comércio de ramo alimentício, pois pensam 

que 3 dias não faz diferença. Pode não fazer mal pra algumas pessoas, mas pra 

outras pode. Um exemplo pessoal...bem no comecinho, quando eu tinha 16 anos 

eu fiz um bico de 3 dias numa loja de atacado de doce. E a dona da loja pediu pra 

eu alterar umas garrafinhas de suco. Ela pediu pra gente riscar, lavava com uma 

buchinha e colocava outra validade. Quando eu vi aquilo eu fiquei indignada. Eu 

falei: “a senhora me desculpa, mas não vou fazer isso não, esse negócio está 

vencido”. E o pior é que ela era da igreja, viu? (G3).  

 

Sim, eu acredito que acontece em várias empresas. Envolve uma série de coisas. O 

momento que vivemos hoje não é um momento sadio, então muitas pessoas colocam 

suas questões morais e éticas em segundo lugar por questão de sobrevivência 

(G8). 

 

Sim, não deveria, mas são. Nós vivemos em um país, em que todos querem levar 

vantagem, praticamente em todos os ramos. Tem muitos profissionais bons, mas 

tem muitos só quer saber de levar vantagem em cima de outras pessoas. Isso tem 

um espelho, você vê o governo, vem lá de cima. Eu nem assisto mais televisão, pois 

não suporto mais ver a situação que o país está. (G9). 

 

Sim, acho que são condizentes as duas situações e até muitas outras. Eu acho que 

a cobrança tá muito maior hoje em dia, e ela quer buscar só o resultado, deixando 

o ser humano de lado. Está só cobrando resultado. (G15) 

 

Sim, na maioria. Acredito que sim, porque o nosso mundo tá tão competitivo entre 

si, que hoje vale tudo ou pelo menos quase tudo. Um sempre quer ser mais que o 

outro. Tudo é relacionado ao dinheiro. O dinheiro se tornou prioridade. (G17) 

 

Hoje sim. Porque, igual na situação da farmácia, tem gente que faz isso mesmo. 

Tem gente manipulando no mercado, na farmácia, com muita coisa que não tem 

como devolver. Já aconteceu isso comigo no mercado, de eu comprar coisa 

vencida, com uma etiqueta em cima de outra. (G24) 

 

 A partir desses relatos é possível refletir sobre a ação moral e o julgamento moral. 

Parece que para os gestores quando precisaram se colocar no lugar de Murilo e João tiveram 

mais dificuldade de coordenarem respostas do na última questão que envolvia a sociedade em 

geral. Isso permite refletir que, ainda que muitas respostas tenham demonstrado conteúdos 

morais, não necessariamente tais julgamentos implicam nas ações morais dos gestores. Thoma 

(1994) argumenta que é importante incorporar um número de fatores adicionais além dos 

julgamentos, os quais são descritores razoáveis do processo pelo qual ações específicas são 

construídas dentro de uma situação específica. Para o autor as ações morais são resultados de 
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quatro componentes distintos que interagem entre si, são eles:  como a sensibilidade moral, o 

julgamento moral, a motivação moral e caráter moral. Tais componentes não deixam de se 

assemelhar aos conceitos de La Taille (2006) de equacionamento e sensibilidade moral, à ética 

como forma de motivação ao agir moral e a personalidade ética (La Taille, 2010).  

 Walker (2014) também complementa que a noção de se construir uma identidade ou 

personalidade moral depende da motivação desse indivíduo, a qual depende da história de vida, 

com trajetos da infância e adolescência; de características consistentes que permaneçam em 

diferentes situações e momentos; e de aspectos sociocognitivos que abarca aspectos cognitivos 

e afetivos, que implicam nos mecanismos de como as pessoas constroem o contexto social e 

respondem a ele, incluindo a ativação (e desativação) de aspectos da identidade moral. 

Tendo isso em vista, esses dados dispõem, também, de um espaço para discussão acerca 

do capitalismo, o qual foi contemplado no referencial teórico. Comte-Sponville (2011) faz uma 

reflexão sobre a moralidade do capitalismo, em que compreende que o sistema não é moral nem 

imoral: o capitalismo tem sua lógica interna, que é de ordem diferente da moral. Enquanto a 

moral equaciona o que é certo e o que é errado, o capitalismo tenta responder o que é mais 

eficiente, mais lucrativo.  

Para o filósofo francês o capitalismo não funciona para a virtude, a generosidade ou o 

desinteresse, mas, ao contrário, para o interesse pessoal ou familiar. Para tanto, é como se o 

capitalismo funcionasse para o egoísmo. Segundo Comte-Sponville (2011) é por isso que ele 

funciona tão bem (o egoísmo é a principal força motora) e é por isso que ele não (nunca) é 

suficiente. O egoísmo é formidável para criar a riqueza, mas isso nunca foi suficiente para fazer 

uma civilização, nem mesmo uma sociedade que seja humanamente aceitável. Logo, o 

capitalismo não é moral. Mas seria imoral? Também não. Ocupar-se de seus interesses e dos de 

sua família não é um erro. Buscar ganhar dinheiro, contanto que se respeite os direitos do 

próximo, não é proibido. O capitalismo não é, portanto, nem moral nem imoral: ele é amoral, 

dando ao prefixo “a” seu sentido puramente privativo (de privação).  

Considerando os aspectos que foram trazidos pelos gestores pesquisados nessa questão 

e a posição de Comte-Sponville (2011), parece que priorizar os próprios interesses, resultados 

e dinheiro denotam uma posição egoísta, e sobretudo, egocêntrica, uma vez que, vários gestores 

descreveram que essas situações acontecem em busca de vantagem própria. É difícil considerar 

o capitalismo moral, imoral ou, inclusive amoral, pois é constituído de pessoas que constroem 

esse sistema. O que se sabe é que as organizações dentro de um sistema capitalista têm deixado 

um olhar destituído de valores morais, por meio da perspectiva dos gestores, além da literatura 

que já trata sobre o tema.  
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4.3.2 Sistema de Codificação das Justificativas 

 

O questionário dos dilemas morais também respondeu ao seguinte objetivo caracterizar 

os diferentes domínios sociais segundo um sistema codificado das justificativas dos dilemas. 

Nessa perspectiva criou-se um sistema codificado de respostas (justificativas) para cada tipo de 

domínio (moral, convencional e pessoal), segundo alguns modelos da Teoria do Domínio Social 

(Milnitsky-Sapiro, Turiel & Nucci, 2006; Smetana & Asquith, 1994). 

 

Domínio Moral 

 

 Importante destacar que o domínio moral pertence ao entendimento de como os 

indivíduos devem se comportar uns com os outros. O domínio moral é caracterizado pelos 

conceitos de bem-estar do outro, dos direitos e da justiça, no sentido de ter como principal 

critério de julgamento a consequência da ação sob o bem-estar do próximo. Neste domínio as 

normas e regras são universais, podendo ser generalizáveis para as mais variadas circunstâncias 

e culturas (Smetana, 2013; Turiel, 1989).  

 Com efeito, formulou-se o sistema de codificação de respostas ao domínio moral a partir 

de tais características que constituem sua definição. Veja o Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Sistema de Codificação de justificativas classificadas pelo domínio moral  

DILEMA I (Murilo) 

Ouvir o próximo 

Se é uma equipe todo mundo tem que estar disponível a escutar e ao 

mesmo tempo tem que estar disponível a ouvir. Então é um feedback de 

ambos os lados. O gestor tem que saber o que está precisando melhorar 

e ouvir a equipe também, pra saber qual aspecto que eles não estão 

enxergando que mudou, o que precisa melhorar (G8). 

 

Porque a solução está na própria equipe, muitas vezes a gente consegue 

resultado, ouvindo mais a equipe (G20). 

Coordenar 

pontos de vista 

Todo mundo pensando junto. Porque cada um pensa de uma forma e em 

equipe acaba sendo sempre melhor (G11). 

 

Você chamou todo mundo e dialogou. Não adianta chegar dando ordem, 

que você não terá suporte (G25). 

Dividir as 

responsabilidades 

Ele tem que dividir as responsabilidades. Mesmo ele sendo o líder, ele tem 

que dividir as responsabilidades com a equipe. Quem trabalha na loja 

não é só ele, então deve ser todos por um e um por todos (G24). 
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Eu acho que ele tem que chamar a responsabilidade pra todos, desde o 

diretor, como ele (G30). 

Tranquilizar a 

equipe 

Porque na verdade ele não erra sozinho, também não acerta sozinho. 

Então ele tem que tranquilizar a equipe mesmo, pois a equipe tranquila 

consegue fazer uma gestão melhor (...) (G27). 

 

Ele tá certo em tranquilizar a equipe, que pode ficar preocupada, 

desmotivada por saber que ele pode acabar saindo. Então ele tem que 

tranquilizar ao máximo a equipe dele (G29). 

Desenvolver 

pessoas 

Isso mesmo, ele tem que se especializar, procurar, especializar sua 

equipe.  Primeiro ele tem que se especializar e depois especializar a sua 

equipe (G17). 

 

Você tem que fazer de tudo pra capacitar o funcionário, pois precisa 

deixá-lo bom ou até melhor que você. Você não pode pensar que ele pode 

ser seu sucessor, mas que ele ficará bom pra te ajudar, pra somar mais 

vendas, a visão dele de atender, de fechar uma venda (G23). 

DILEMA II (João) 

Valores 

humanos 

Porque saí totalmente dos princípios humanos (G10). 

 

Porque ele vai ver o valor da pessoa, dignidade (G22). 

Não se podem 

enganar as 

pessoas 

Pelo mesmo motivo da resposta anterior, ele vai tá enganando as pessoas. 

Acho que o ser humano não merecer ser enganado, ainda mais nesse caso 

que envolve remédio (G13). 

 

Porque ser bom filho não é enganar (G20). 

Vida de outras 

pessoas 

Porque ele está trabalhando com pessoas e é um medicamento que pode 

prejudicar a saúde das pessoas (G5). 

 

Acho que a mesma. Considerando a situação de colocar vida de outros em 

risco implica até no fato dele analisar que tem uma pessoa doente na casa 

dele. Ele ia gostar que fizessem isso com ele? (G8). 

 

Ele pode prejudicar o próximo (G16). 

A vida da mãe 

não é moeda de 

troca 

Realmente não deve nem iniciar o trabalho. Ele está trocando a saúde da 

mãe e pela doença dos outros (G1). 

 

De forma alguma. A mãe dele não é moeda de troca. Isso foi uma 

chantagem, está errado (G7). 

Honestidade 

Porque, em primeiro lugar a honestidade e a consciência (G4). 

 

Não tem a ver com ingratidão. É questão de honestidade, de integridade 

(G8). 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Domínio Convencional 

 

 Como características do domínio convencional estão as normas sociais, tradições e 

uniformidade de condutas. Os padrões e normas são formados por um conhecimento 

compartilhado entre pessoas de um mesmo sistema social. Possibilita saber sobre o que esperar 
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dos demais e servem para regular as relações entre as pessoas. Além disso, possui os aspectos 

de arbitrariedade, variabilidade e alterabilidade das regras, pois condutas alternativas podem 

ser utilizadas em funções similares, assim como pode-se alterar as normas de acordo com o 

sistema social (Killen & Smetana, 2015; Nucci, 1981; Turiel, 1989). 

 Portanto, seguindo tal conceituação, buscou-se justificativas que se aproximassem a 

esse domínio. Veja o Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Sistema de Codificação de justificativas classificadas pelo domínio convencional  

DILEMA I (Murilo) 

Seguir ordens da 

hierarquia 

Porque se o superior dele não está satisfeito com o resultado, ele deveria 

se preocupar com a situação (G5). 

 

Porque o resultado não está conforme o que o patrão pediu. Não tem nem 

que ser depois, tem ser antes. O resultado precisa melhorar (G26). 

Competição de 

mercado 

Acho que você dar um prêmio pra quem se esforçar...Vendas é 

competição, é isso aí, tem que premiar os melhores sim (G7). 

 

A gente que se atualizar nas condições que anda o mercado e sempre estar 

melhorando (G11). 

Busca da 

perfeição 

Porque ele tá procurando dar o melhor pra ver se melhora (G3). 

 

Porque ninguém é perfeito, sempre deve estar em busca da perfeição. Se 

ele quer se aperfeiçoar, está em busca da perfeição (G24). 

Culpa do gestor 
Se ele não está batendo as metas tem alguma coisa errada (G12). 

 

Porque se não tá tendo resultado, ele tem parte no processo (G13). 

Padrão 
Não é procedimento, está totalmente fora de padrão, de gestão (G2). 

 

Você tá trabalhando fora da norma de uma empresa (G21). 

Estratégia 

Acho que são alternativas. Precisa tentar o que tem de estratégia para 

melhorar. Se for bom, com certeza vai trazer resultado (G8). 

 

É uma estratégia de vendas (G11). 

DILEMA II (João) 

Questão 

profissional 

Por conta da ética profissional dele, ele pode acabar se penalizando por 

isso, corre o risco de perder um das coisas mais valiosas, que é a profissão 

dele (G6). 

 

Porque futuramente, provavelmente, ele vai perder o emprego e isso vai 

ficar no currículo dele. Vai impossibilitar que ele consiga algo bom 

futuramente (G29). 

Crime 

Pelo mesmo motivo. A farmácia, o remédio, são situações que o levaria a 

um crime (G17). 

 

Porque ele estaria fazendo algo ilegal, é um crime (G27). 

Não é correto 
Ele não tem que aceitar, porque não é certo (G28). 

 

Ah, só acho que é errado (G4). 
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Visão de Deus 

(...) Eu sou evangélico como falei, você acha que se Deus quisesse ajudá-

lo ia permitir algo errado assim? Você não acha que Deus vendo o esforço 

dele, não vai ajudar melhor ele? Com certeza (G7). 

 

Gratidão está sempre aliada com coisas corretas, ao que é aliado a Deus 

(G22). 

Visão da mãe de 

João 

Porque não é agindo errado que vai conseguir. Se a mãe mesmo souber 

vai falar pra não fazer isso. Tipo se foi criado com uma doutrina que o 

pai e a mãe ensinam ele assim, eles jamais aceitarão isso (G3). 

 

Nem a mãe dele aceitaria. A mãe bateria nele se ela soubesse. Ela diria 

“está doido menino, vai trabalhar em outro lugar, vamos comprar esse 

remédio com honestidade” (G7). 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Domínio Pessoal 

 

Como definição do domínio pessoal, compreende-se que o mesmo envolve questões de 

cunho particular, que não interferem no bem-estar e na violação de direitos das outras pessoas. 

Caracteriza-se por escolhas e ações particulares, cujas consequências afetam principalmente o 

sujeito, sem que isso resulte em quebra de ordem social ou injustiça a outros (Nucci, 1981; 

Smetana, 2013). 

A partir dessas características que se classificaram as seguintes justificativas dos 

gestores nos dilemas morais. Veja a Quadro 19. 

 
Quadro 19 – Sistema de Codificação de justificativas classificadas pelo domínio pessoal  

DILEMA I (Murilo) 

Cada um reage 

de um jeito 

Tem gente que acha que pela ameaça vai conseguir resultados, mas cada 

pessoa reage de um jeito, umas você “cutuca”, outras você acolhe. Mas 

no meu modo de ser eu não faria dessa forma, não acho certo. Embora 

um “chacoalhão” é bom, só que ameaça não funciona (G9). 

 

Depende de cada 

gestão 

É uma experiência. Não vou dizer totalmente certo, pois vai saber...mas o 

benefício pode ser um atrativo, uma alternativa. Depende muito da 

política da empresa, do comercial. Às vezes pode ter (G8). 

DILEMA II (João) 

Depende do 

pensamento de 

cada um 

É complicado porque cada um pensa de uma forma, de como foi educado. 

Às vezes o que é certo pra mim não é certo pra ele (G4). 

 

Tudo depende da pessoa. Às vezes dentro dele mesmo, ele acha que está 

resolvendo o problema da mãe e pra ele é o que importa, está acima de 

tudo, mas ele estará infringindo uma lei. Pra mim é totalmente errado, eu 

não faria, embora eu entenda (G9). 
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É o lado mais pessoal dele, né? Será que mãe tem consciência dos atos 

dele? (G23). 

Depende do 

sentimento de 

cada um 

Não vou colocar totalmente errado porque depende do sentimento de cada 

um, né? Vai saber se a mãe dele não pediu pra ele. É uma situação do 

momento e nos princípios de cada (...) (G8). 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Percebe-se que a maioria das justificativas concentrou-se nos domínios moral e 

convencional. Abaixo, na Figura 24, segue a demonstração do número de respostas 

classificadas em domínio moral, convencional e pessoal nos dois dilemas. 

 
       Figura 24 – Comparação entre o número de justificativas dos domínios  

 

 

        Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Considerando que eram 16 opções de solução multiplicadas por 30 gestores, tinha-se o 

total de 480 respostas. Logo, observou que o maior número de respostas, são as de domínio 

convencional, com 261 (54%) respostas, apesar de um número relevante de respostas de 

domínio moral.  

 

4.3.3 Discussões sobre os dilemas morais 

 

 Quando se trata de dilemas morais, La Taille (2006) apresenta dois conceitos 

importantes: o de equacionamento moral e o de sensibilidade moral. Para o autor, estar diante 

de um dilema moral, é preciso ter um equacionamento moral, que diz respeito a emitir um juízo 

moral após proceder um equacionamento da situação. Entretanto, é a tomada de decisão que irá 

pressupor o equacionamento moral, isto é, conseguir ponderar e hierarquizar elementos morais. 

Quando não se tem clareza nas dimensões morais, é possível considerar a sensibilidade moral, 

213 (45%)
Domínio 

Moral

261 (54%)
Domínio 

Convencional

6 (1%)
Domínio 
Pessoal
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a qual transcende o sujeito do direito para um sujeito psicológico. Como por exemplo buscar 

uma decisão justa, orientado pela sensibilidade da generosidade.  

 A partir disso, é possível discutir o conceito de liberdade nas tomadas de decisões em 

situações que exijam um juízo moral. O conceito de liberdade, é definido por Cortina (2005) 

como autonomia e a capacidade de discernir as “escolhas que nos humanizam” das que não 

humanizam. Diante a essa percepção, liberdade pode ser compreendida como a atribuição de 

“minhas próprias leis”. Não obstante, a filósofa esclarece que essa expressão se relaciona com 

a decisão pelas escolhas que humanizam e não propriamente com decisões arbitrárias voltadas 

à satisfação de interesses individualistas, ou por necessidade de ser aceito por um grupo.  

Em complemento Cortina (2005) articula que a moral é a diretriz na qual o homem se 

valerá para alcançar o seu estado de liberdade e não um mecanismo de restrição. Com efeito, a 

moral não assume o papel de uma regra engessada, pois, assim, seria instrumental, autoritária 

e compeliria a liberdade, mas constitui um elemento que levaria ao sujeito realizar de forma 

reflexiva um juízo de valor diante da realidade vivenciada, dominando as suas ações com 

consciência. Destarte, ter consciência moral consiste também em “hierarquizar os bens”, ou 

como La Taille (2006) explanou, hierarquizar valores e “quereres”.  

Cortina (1993, p. 142), considera, ainda, que a liberdade requer o desenvolvimento de 

“capacidades de autonomia e autorrealização” no qual a ação dialógica no sentido da 

experiência psicológica constitui um elemento fundamental. Logo, aprender a refletir, a 

questionar-se a si mesmo acerca de seus projetos de felicidade são ações de extremo valor que 

devem ser desenvolvidas para um agir moral.  

Tendo em vista essas conceituações sobre o equacionamento e a liberdade do indivíduo 

em suas tomadas de decisão, este trabalho se propôs analisar sob quais domínios estariam as 

justificativas dos gestores nos dilemas morais. Sobretudo, buscou verificar na hierarquia de 

valores dos gestores, após o equacionamento da situação e a liberdade, no sentido de refletir 

sobre um agir moral, se eles priorizavam respostas com princípios morais.  Sobre as 

justificativas, foi possível notar que muitos apresentaram conteúdos de domínio moral sobre 

ouvir o próximo, valorizar as pessoas, desenvolver equipes e ser honesto. Em contrapartida, 

tiveram conteúdos de domínio convencional como seguir ordens da hierarquia, pensar em 

estratégias de mercado, ter cuidado para não ser preso ou se envolver em um crime, além do 

seguimento das leis e regras religiosas. Também apareceram algumas respostas de domínio 

pessoal como depender do pensamento e do sentimento de cada um na resolução dos dilemas.  

Tais conteúdos permitem analisar que os gestores ainda que ofereçam respostas com 

princípios morais, muitas vezes deixam prevalecer argumentos de domínio convencional ou 
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pessoal. O domínio convencional, que foi o mais frequente nas respostas, leva a reflexão sobre 

o quanto os gestores, mesmo com representações de si positivas com valor moral, mudam ou 

alteram o discurso quando se trata do ambiente das organizações. Isso também foi demonstrado 

na Figura 21, em que 15 gestores (50%) apresentam a tendência de diminuir a presença de 

valores morais quando muda da dimensão como pessoa para gestor nas representações de si. 

 

4.4 RESOLVENDO A HIPÓTESE 

 

Com a apresentação dos resultados, realizou-se uma análise por meio de um quadro 

comparativo entre as representações de si e os dilemas morais. Tal análise permitiu responder 

a pergunta que norteou a presente pesquisa, atendendo ao seu objetivo geral: investigar se a 

presença e prioridade de valores morais nas representações de si dos gestores estão associadas 

com o aumento da escolha de juízos de domínio moral para os dilemas pesquisados. Ademais, 

buscou responder a hipótese inicial dessa pesquisa, a qual esperava que quando há presença de 

valores morais nas representações de si dos gestores, há também o aumento da escolha de 

juízos de domínio moral para os dilemas pesquisados. 

Para tanto, elaborou-se a Tabela 5 para comparar se a presença de valores morais nas 

representações de si interfere no aumento nas respostas com princípios morais.  

Para as representações de si, contabilizou-se com 1 ponto cada resposta com presença 

de valores morais tanto como pessoa, como gestor, apresentando o total por gestor. Para os 

dilemas morais considerou-se que se os gestores respondessem com total discordância à opção 

de solução do dilema, no mínimo ele faria 1 ponto, e no caso de total concordância com a 

categoria prévia, acertaria no máximo 6 (5 pontos da escala + 1 ponto da justificativa com 

princípios morais). Logo, para cada gestor, o mínimo que ele poderia acertar, por dilema, seriam 

8 pontos (número de opções de soluções por dilema) e o máximo 48 pontos, tendo como ponto 

médio o valor de 28 pontos. Já ao que se refere ao total, o mínimo que o gestor poderia acertar 

seria 16 pontos (número de opções de soluções dos dois dilemas) e o máximo 96 pontos, tendo 

como ponto médio o valor de 56 pontos. 
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Tabela 5 – Comparação entre as representações de si e os tipos de julgamentos de cada gestor 

 
 Categorias das representações de 

si para verificar presença de 

valores morais 

Categorias dos dilemas morais para 

verificar princípios morais 

GESTOR Representações 

de si 
TOTAL 

Dilemas Morais 

TOTAL Pessoa 

 

Gestor 

 

I 

(Murilo) 

II  

(João) 

1 4 4 8 33 40 73 

2 2 2 4 32 34 66 

3 5 6 11 34 33 67 

4 3 5 8 38 34 72 

5 5 5 10 34 32 66 

6 0 1 1 31 28 59 

7 3 7 10 33 35 68 

8 5 3 8 36 38 74 

9 5 4 9 39 35 74 

10 2 2 4 31 33 64 

11 8 7 15 33 40 73 

12 5 5 10 33 33 66 

13 4 2 6 33 36 69 

14 6 4 10 42 36 78 

15 5 2 7 34 34 68 

16 4 3 7 38 40 78 

17 4 7 11 40 35 75 

18 5 4 9 40 28 68 

19 7 2 9 42 33 75 

20 5 3 8 34 36 70 

21 4 6 10 37 36 73 

22 7 5 12 40 36 76 

23 4 3 7 41 32 73 

24 5 3 8 39 36 75 

25 4 2 6 35 35 70 

26 5 5 10 29 37 66 

27 5 4 9 41 35 76 
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28 3 4 7 38 33 71 

29 6 4 10 36 32 68 

30 3 6 9 36 34 70 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Observa-se que, na Tabela 5, foram grifados com a cor laranja os gestores (2, 6 e 10) 

que apresentaram as menores pontuações tanto nas representações de si, como nas respostas 

dos dilemas morais. Do mesmo modo, foram grifados com a cor verde os gestores (11, 17 e 22) 

que apresentaram as maiores pontuações em ambos os instrumentos aplicados. Ainda que não 

haja uma regularidade entre os dados de todos os gestores, os mesmos permitem verificar que 

os gestores que apresentaram alto índice de representações de si com valores morais também 

apresentaram alto índice de respostas com princípios morais.  Logo, observou-se nesse estudo 

que é possível haver o aumento das escolhas de domínio moral quando estão presentes valores 

morais nas representações de si dos gestores.  

Dessa forma pode-se dizer que a hipótese foi parcialmente comprovada, uma vez que, 

também se encontraram situações em que o elevado índice de representações de si com valores 

morais não garantiu um alto índice de respostas com princípios morais aos dilemas, assim como 

observou-se pessoas que não tinham uma representação de si com valores morais, mas que 

deram respostas com princípios morais aos dilemas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho considerado condição ontológica é necessário para a construção da vida 

humana (Arendt, 2010). Contudo, o trabalho tem sido marcado por um sistema concreto e 

gerenciável, o qual limita articulações nas relações sociais, que conduzem as ações e um sistema 

de valores e princípios. Isso, portanto, tem afetado o trabalhador no seu reconhecimento como 

um ser de potencialidades e no sentimento de pertencimento em seu ambiente de trabalho 

(Malvezzi, 2010). 

Por essa perspectiva, é possível pensar o papel de gestores no sistema capitalista e nas 

suas relações de trabalho. O gestor tem um papel fundamental nas organizações, uma vez, que 

é o mediador entre a alta hierarquia e a equipe, a qual compõe a força de trabalho. Ele precisa 

coordenar as seguintes dimensões: as relações interpessoais, que refletem em uma construção 

sólida por meio de vínculos interpessoais; os próprios interesses, que fazem parte da construção 

de sua história, seus desejos e potencialidades; e os interesses organizacionais, que buscam por 

resultados e metas corporativas (Hendry, 2004).  

 Todavia, coordenar todos esses objetivos e valores torna-se um processo complexo, que 

deveria ter como ponto central o domínio moral. Bendassolli (2007), por sua vez, afirma que 

atualmente a questão ética é colocada em pauta. A ideia de que com diligência e disciplina se 

poderia crescer profissionalmente, perde o sentido para o gestor da contemporaneidade, que 

nega seus desejos de criar seu próprio trabalho, de se relacionar e de vivenciar expectativas. A 

“ética tradicional” ainda permitia um espaço para uma narrativa coerente entre as pessoas e as 

instituições, que propiciava um arranjo de posições e expectativas, na valorização do trabalho. 

Quando se perdem essas narrativas, surge a necessidade de se reinventar sempre, em qualquer 

âmbito, atender as demandas organizacionais, colocando em questão, portanto, a noção de uma 

personalidade pautada em valores morais e éticos (Bendassolli, 2007).  

 Neste contexto, foi pertinente questionar sobre o pensar e o agir moral de gestores que 

ao coordenar as relações sociais, os interesses pessoais e os interesses empresariais, podem estar 

sobrepondo as propostas organizacionais aos valores de domínio moral. Esta pesquisa buscou 

investigar como gestores atribuem valores a si próprios, por meio das representações de si, e 

como os mesmos julgam situações hipotéticas que podem ocorrer nas organizações, por meio 

de dilemas morais. Para tanto a hipótese que orientou esta pesquisa foi que quando há presença 

de valores morais nas representações de si dos gestores, há também o aumento da escolha de 

juízos de domínio moral para os dilemas pesquisados. 
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Tendo isso em vista, observou-se, por meio dos resultados, que a hipótese foi 

parcialmente confirmada.  Notou-se nos resultados das representações de si que houve uma 

diversidade de respostas entre as que continham presença de valores morais e as que 

demonstravam ausência de valores morais. No que tange às respostas com presença de valores 

morais apareceram conteúdos como honestidade, ouvir o próximo, cuidar da família, zelar pela 

equipe, empatia, justiça, generosidade e igualdade. Também apresentaram aspectos que se 

indignavam como mentira, individualismo, falta de respeito e liderança abusiva.  

Por outro lado, apareceram alguns conteúdos, ainda que positivos, mas com ausência 

de valores morais, como ser dinâmico, estratégico, ter competência, foco, visão do mercado, 

determinação, paciência, proatividade e força de vontade. Como aspectos que os gestores 

achavam que precisavam melhorar ou se indignavam, apareceram conteúdos como ter menos 

ansiedade, ser menos paciente, não segurar as coisas para si e ser mais rigoroso.  

Um ponto relevante correspondeu a dificuldade manifesta pelos gestores em responder 

a categoria referente ao olhar alheio, pois sentiam que naquelas questões precisavam de fato da 

resposta concreta do outro quanto a si próprio. Isso levou a compreender uma certa dificuldade 

de coordenar e interpretar o olhar que as pessoas possuem de si mesmas. E mais, parece que os 

gestores até conseguem atribuir boas qualidades com conteúdo moral, mas quando se refere ao 

outro olhando para eles, não apresentaram muitas respostas com características de preocupação 

com o outro e com a justiça. Com relação ao olhar alheio depreciativo também não 

apresentaram muitos conteúdos morais que levariam ao interesse em corrigir e melhorar as suas 

próprias ações a partir do olhar do outro. 

Outro dado interessante foi de que a maioria dos gestores demonstraram mais conteúdos 

morais nas respostas na dimensão como pessoa, do que como gestores, o que demonstra a 

variabilidade de respostas na mudança de contexto, segundo Smetana (2005). Isso pode ser 

relacionado com a racionalidade e a destituição de alguns valores quando se deparam com o 

papel dentro dos ambientes organizacionais. Esta compreensão, parte inclusive de um fato que 

ocorreu com alguns gestores. Diversos participantes se emocionaram ou relataram para a 

pesquisadora, que nunca tinham refletido sobre questões da própria vida ou de que nunca 

alguém havia se preocupado em saber quais eram suas aspirações. Entretanto, quando se 

mudava para a dimensão como gestor, parecia que os mesmos perdiam tal espontaneidade e 

voltavam a transmitir um discurso mais direcionado para as expectativas das empresas. 

Contudo, ainda que a maioria dos gestores tenha apresentado uma tendência de diminuir 

os conteúdos morais nas respostas quando transitavam da dimensão de suas representações de 

si como pessoa para a dimensão de suas representações como gestores, o dado que mais chamou 
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atenção foi a presença de 5 gestores que apresentaram a tendência de aumentar os conteúdos 

morais quando transitaram da dimensão como pessoa para a dimensão como gestor. Esse é um 

dado que não permite confirmar a hipótese de modo integral, pois de algum modo entra em 

contradição com o que a literatura da Psicologia do Trabalho discute e o que se esperava 

inicialmente, segundo a literatura de La Taille (2006). Para os autores que estudam o mundo do 

trabalho, as organizações contemporâneas tendem a racionalizar e levar o indivíduo a mobilizar 

seus valores a serviço da empresa. No entanto, parece que lidar com a equipe, aprender novas 

formas de se relacionar são condições que podem levar o indivíduo a se reinventar e refletir 

sobre suas ações e julgamentos.  

Por esse viés, um último dado sobre as representações de si referiu-se ao nível de 

escolaridade dos gestores. Ainda que este trabalho não tenha se proposto a analisar os dados 

sociodemográficos, foi interessante perceber que os gestores que possuíam menor grau de 

escolaridade, apresentaram um alto número de respostas com presença de valores morais nas 

representações de si. Isso demonstra que o nível de instrução dos gestores não influenciou em 

respostas com maior predominância de valores morais.  

Quanto aos resultados dos dilemas morais, observou-se tanto respostas com princípios 

morais, como justificativas sem princípios morais. Entre os argumentos com princípios morais, 

de domínio moral (45% das respostas)), os gestores demonstraram vários conteúdos, no Dilema 

de Murilo, como preocupação em motivar e estar próximo a equipe, assumir a responsabilidade 

sobre a situação da unidade, não prometer benefícios sem saber se poderia cumprir, buscar 

treinamento e desenvolvimento para si e para a equipe. No Dilema de João, os gestores 

apresentaram conteúdos referentes ao cuidado com a vida de outras pessoas, a não aceitar a vida 

da mãe como uma moeda de troca, assim como encontrar outras soluções para sua situação que 

não envolve prejudicar o próximo.  

Quanto aos argumentos sem princípios morais, de domínios convencional e pessoal, no 

Dilema de Murilo, os gestores relataram preocupação com a concorrência de mercado, em 

atender as demandas do diretor e da empresa, cumprir as metas, alcançar resultados, ter 

agressividade mercadológica, determinação, proatividade e força de vontade. Quanto ao Dilema 

de João, apareceram conteúdos como preocupação com a carreira de João, “ética profissional” 

(no sentido convencional), cuidado com o cumprimento da lei e para não ser preso, entre outras 

respostas que se restringiram em certo e errado, sem justificativas morais. Notou-se, que a 

maioria das respostas foram convencionais (54%). Diante disso, as respostas de domínio 

pessoal (1%) foram poucas e demonstraram que aquelas justificativas dependeriam do 

sentimento e do pensamento de cada um.  
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Diante dos dados, nota-se, novamente, que não se pode confirmar a hipótese por 

completo, pois muitos gestores apresentaram conteúdos morais em seus julgamentos, inclusive 

gestores que não apresentaram tantos conteúdos morais nas representações de si. Tal 

inconsistência, já discutida por Smetana (2005) permite refletir sobre a literatura sobre o mundo 

do trabalho e a proposta de La Taille (2006), de que os julgamentos devem ser condizentes com 

as representações de si. Logo, ainda que os gestores apresentem um maior número de respostas 

convencionais, muitos justificaram seus julgamentos pelo domínio moral, não sendo possível 

dizer que eles perdem seus “valores” a partir do contexto organizacional, muito menos que há 

uma relação direta entre as representações de si com os julgamentos e ações morais.  

Um dado importante do questionário de dilemas morais, foi em relação à última questão, 

em que dos 30 gestores, 29 concordaram que essas situações hipotéticas acontecem nas 

organizações atualmente. Alguns gestores, inclusive, relataram conhecer casos piores de 

manipulação de resultados, de enganar clientes, de querer ganhar algo em troca nas relações de 

trabalho. Isso permite refletir sobre o julgamento moral e a ação moral, uma vez que, o número 

de respostas com conteúdo moral (45%) foi relevante, contudo, 97% dos gestores concordam 

que muitas ações nas organizações não possuem valor moral. De acordo com Thoma (1994) 

somente o julgamento moral não é suficiente para se concluir sobre uma ação moral.  

Os dados permitem a afirmação de que há uma relação entre as representações de si e 

os julgamentos realizados, já que se notou o aumento de juízos com princípios morais, quando 

as representações de si são apresentadas com valor moral. É possível, portanto, pensar em uma 

personalidade ética (La Taille, 2006; Walker, 2014) para o caso dos gestores que apresentaram 

altos índices nas representações de si e nos julgamentos. Para La Taille (2006, 2010) o indivíduo 

que adota comportamentos morais em praticamente todas as situações é aquele que possui os 

valores centrais de suas representações de si relacionados à moral: esta é a personalidade ética.   

Assim, o que se poderia concluir então? A importância desse trabalho foi justamente 

compreender a complexidade do ser humano, o que permite sempre questionar, problematizar 

e revisar teorias e hipóteses.  

Enquanto pesquisadora, posso hoje constituir um outro olhar ao trabalhador/gestor, 

percebendo que ao mesmo tempo que sofrem algumas pressões organizacionais e possuem 

discursos convencionais, possuem a riqueza humana de sentir e pensar sobre o outro e de se 

tornarem pessoas melhores na relação com uma equipe. Já existia uma admiração, de minha 

parte, por alguns gestores com a personalidade ética citada, através da qual conseguiam 

coordenar uma equipe e uma hierarquia rígida sem perder os valores morais de respeito, 

cooperação e preocupação com o outro. Não obstante, hoje, a partir, dessa pesquisa, percebo 
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que, em parte, o contexto teórico faz muito sentido, porém mais que a busca da comprovação 

de uma hipótese percebi que o valor desse trabalho esteve nas histórias de vida e nas formas de 

pensar desses gestores, que lutam por suas equipes e possuem a moralidade de prezar pelas 

pessoas. Eis, o meu respeito por buscarem o melhor que podem nas organizações.  

Considerando todos os aspectos mencionados, é possível abrir um espaço para as 

limitações e perspectivas futuras em relação a esse estudo. O primeiro ponto que proponho é 

ampliar o número da amostra tanto para uma busca de análise quantitativa estatística de tipos 

de julgamentos, como para ampliar as regiões pesquisadas, uma vez que a amostra concentrou 

sua maior parte em uma única cidade.  

Outra oportunidade seria conhecer modos de funcionamento das organizações, 

reconhecendo melhor qual a visão, missão e valores que as mesmas prezam e como isso se 

desdobra no cotidiano dos gestores. Há uma articulação entre os valores e os objetivos 

organizacionais e pessoais de cada gestor? A literatura tem mostrado que é uma relação 

enrijecida, sem muitas articulações, mas como seria isso no campo empírico pela perspectiva 

das empresas? 

Apesar das propostas aqui não estudadas, o presente estudo trouxe contribuições para 

área da Psicologia do Trabalho e da Psicologia Moral. Reconhece-se a riqueza de relatos e 

detalhes que os participantes generosamente expuseram, contribuindo para que a pesquisa 

mostrasse aspectos cognitivos, afetivos, sociais dos gestores, cultivados em seus modos de 

pensar, julgar e sentir. Além disso, acredito que a pesquisa, de algum modo, contribuiu com 

esses gestores, trazendo espaço e tempo de reflexão, escuta e acolhimento, inclusive em 

momentos que se sentiram confiantes em se emocionar e relatar suas histórias de vida.  

Por fim, é importante mencionar, que o foco deste estudo foi justamente conhecer o 

gestor, sem julgá-lo e sem atribuir qualquer característica às empresas que os mesmos 

trabalham. Ainda que se busquem relações mais democráticas, justas, cooperativas e empáticas 

entre os trabalhadores, gestores e seres humanos, de um modo geral, conclui-se, a partir desse 

trabalho, que abrir um campo de investigação para conhecer julgamentos morais e 

representações de si de gestores, tornou possível um encontro, ou melhor, apresentou a 

possibilidade de um alinhavo da Psicologia Moral com a Psicologia do Trabalho. Isso se deu 

na medida que ao se entrevistar gestores do varejo, deparei-me com pessoas e histórias de vida, 

lágrimas, sorrisos, expectativas de melhoria, e, principalmente a certeza de que o ser humano, 

construído pelo seu plano de vida, tem no seu trabalho um espaço de conflito, de disputa, mas 

também um espaço de se tornar pessoa, no encontro com o outro e na labuta pela vida. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

Percurso da construção do instrumento 

Refletindo-se sobre o método, buscou-se para a noção das “representações de si”, o 

trabalho de Martins (2012), que possui um modelo de entrevista pautado nas obras e conceitos 

de La Taille. Sobre a noção de domínios sociais, devido à dificuldade de encontrar instrumentos 

que relacionassem a Teoria do Domínio Social a modelos de gestão, organizações e gestores, 

buscou-se construir um instrumento que envolvesse os objetivos da pesquisa, o referencial 

teórico e o público alvo. Importante mencionar que, entre os objetivos iniciais, propunha-se a 

compreensão da moralidade em gestores de um modelo específico: a gestão estratégica.  

A organização estratégica é marcada por uma dinâmica permanente de planejamento, 

execução, monitoramento, avaliação, ajustes e reajustes. A noção de estratégia está relacionada 

com a visão de futuro, de forma que os gestores precisam estar sempre atentos aos riscos e às 

oportunidades que possam surgir. Há um planejamento pautado em missão, visão, valores, 

objetivos e estratégias de ações, as quais não só focalizam as atividades internas da organização, 

como também privilegiam uma atitude reativa frente às mudanças que acontecem nos ambientes 

externo e interno (Oliveira, 2009). 

Considerando esses aspectos, realizou-se um primeiro estudo piloto para verificar a 

compreensão e a efetividade dos instrumentos quando apresentados ao público de gestores. 

Ademais, pretendeu-se averiguar se os instrumentos eram passíveis de um levantamento de 

dados que contribuíssem aos objetivos e proposta da pesquisa. Para tanto, esse apêndice tem 

como objetivo demonstrar o desdobramento desse percurso da construção dos instrumentos. 
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 Estudo Piloto I 

 

 Método 

 

Participantes e Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados se pautou em uma amostra por conveniência de gestores com mais de 

dois anos de trabalho em uma empresa varejista, de modo não aleatório, tendo em vista que 

partiu da pesquisadora a escolha dos participantes. Os gestores foram contatados por telefone 

e, após as autorizações de participação na pesquisa, foram marcados encontros presenciais para 

as entrevistas. Cada gestor teve sua participação autorizada pela assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No processo de entrevista, os gestores foram 

submetidos à aplicação dos instrumentos: Questionário sobre o modelo de gestão; Ficha de 

identificação; Roteiro de entrevista sobre representações de si e Questionário de dilemas 

morais. 

Inicialmente, foi aplicado o Questionário sobre o modelo de gestão, com duração 

aproximada de cinco minutos. A seguir se aplicou a Ficha de identificação, também com 

duração aproximada de cinco minutos. Em seguida foi realizado o Roteiro de entrevista sobre 

representações de si, de forma individual, com a duração aproximada de cinquenta minutos. 

Por fim, também em formato de entrevista, foi aplicado o Questionário de dilemas morais, com 

a duração aproximada de quarenta e cinco minutos. As questões foram lidas e explicadas, bem 

como foi salientado que não existiam respostas certas ou erradas, uma vez que a importância 

estava na opinião e a reflexão de cada gestor.  

 

Instrumentos 

 

O Questionário sobre o modelo de gestão teve como objetivo identificar se a empresa 

do gestor apresentava características da gestão estratégica (Oliveira, 2009). Entre 10 questões, 

se pelo menos 5 fossem afirmativas, era possível realizar o restante da entrevista com o gestor.  

Para o conhecimento dos dados pessoais, de escolaridade e profissionais, os gestores 

forneceram algumas informações sobre sua vida, por meio de uma Ficha de identificação. 

Como terceiro instrumento, foi construído um Roteiro de entrevista sobre 

representações de si. Embasado no roteiro de entrevista semiestruturada de Martins (2012), 32 

questões foram elaboradas, tendo como objetivo averiguar as “representações de si” dos 
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gestores como pessoa, como gestor e da empresa em que trabalha. Para cada dimensão eram 

realizadas 10 questões que se dividiam em aspectos das imagens de si e do olhar alheio. Além 

disso, no final eram realizadas duas questões finais, são elas: “Descreva a sua relação com a 

sua equipe” e “Descreva sua relação com a sua empresa”. 

O quarto instrumento referiu-se à elaboração de um Questionário de dilemas morais 

com situações hipotéticas que possam ocorrer nas organizações. Teve como objetivo verificar 

quais eram os pontos de vista dos gestores em relação aos dilemas, buscando a possibilidade de 

se definir em qual domínio sua resposta se aproximava. Com efeito, o instrumento foi 

estruturado por 3 dilemas fictícios, com: quatro situações consideradas com prioridade moral e 

quatro situações consideradas sem prioridade moral para cada dilema. O gestor, portanto, ao 

responder, devia escolher uma resposta por uma escala de Likert, de 6 pontos, constituída por: 

(1) totalmente errado e; (2) bastante errado; (3) um pouco errado; (4) um pouco certo; (5) 

bastante certo e (6) totalmente certo. Posteriormente, apresentava uma justificativa pela escolha 

de sua resposta.  

Após a entrevista, finaliza-se com a seguinte questão: “Você acredita que os dilemas 

morais e suas respectivas situações são condizentes com a realidade das organizações?”. 

 

 Resultados 

 

Questionário sobre o modelo de gestão 

 

Para as entrevistas foi aplicado o questionário sobre gestão, identificando que os 

participantes faziam parte de organizações estratégicas. Todos cumpriram o requisito de serem 

gestores, com mais de dois anos em uma empresa varejista. 

 

Identificação do gestor 

 

Foram realizadas 3 entrevistas, sendo 2 gestores do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino. A média de idade foi de quarenta anos. Em relação ao estado civil, os dois homens 

são casados e a mulher é divorciada. Quanto à escolaridade, todos com ensino superior e com 

cursos complementares à área, sendo 2 destes pós-graduados. A localidade dos participantes 

variou, sendo 2 do interior do Estado de São Paulo e 1 do interior do Estado do Paraná.  

No que se refere ao ramo (varejista), os homens trabalham em uma rede supermercadista 

e a mulher em uma filial de vendas de gases medicinais e industriais. Sobre o cargo, a média 
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de tempo foi de 7,6 anos (variando de 3 a 15 anos), quanto ao tempo de empresa a média foi de 

13,3 anos (variando de 10 a 15 anos). Os 2 homens também já exerceram outra função, em 

menores escalas de hierarquia (encarregado, supervisor, subgerente) como já trabalharam em 

outra profissão (exército, ramo supermercadista, servidor público). 

 

Roteiro de entrevista sobre representações de si  

 

Pelas entrevistas, buscou-se analisar, qualitativamente, alguns indicativos de influência 

da gestão estratégica nas representações de si dos gestores, bem como examinar as 

representações de si com presença ou ausência de valores morais. Para tanto, formularam-se 

algumas tabelas para melhor compreensão. 

 
Tabela 1 - Imagens de si positivas e negativas que os participantes têm de si como pessoa, como gestor 

e da empresa onde trabalham, com análise da influência da gestão 

 

  Representação de 

si com valor moral 

Influência da gestão estratégica 

Positiva Negativa 

Pessoa 3 1 1 

Gestor 3 3 2 

Empresa 3 3 1 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

Observou-se que todos os gestores apresentaram valores morais nas respostas sobre as 

representações de si positivas. Isso é notado por meio de alguns relatos que apresentam 

características como: honestidade, sinceridade, ética, justiça e comprometimento com o 

próximo. No que confere à influência da gestão nas representações de si positiva, foi possível 

observar elementos favoráveis nos relatos, como “a empresa contribuiu para o desenvolvimento 

da minha honestidade, em diversas situações” (Part. 2); “a organização me ajudou a desenvolver 

meu olhar para o outro” (Part. 3); “a empresa se mostra muito honesta e cumpre com seus 

deveres” (Part.1). Não obstante, quanto à influência da gestão nas representações de si 

negativa, alguns gestores apresentaram argumentos como “sei que não tenho qualidade de vida 

devido à minha ocupação” (Part. 2); “preciso ouvir mais as pessoas, vivo correndo e analisando 

metas” (Part. 3); “muitas vezes percebo cada um fazendo seu trabalho sem a real noção de 

equipe” (Part. 1). 
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Tabela 2 - Olhar alheio que os participantes acreditam ter de si como pessoa, como gestor e da empresa 

onde trabalham, com análise da influência da gestão 

 

 Representação de 

si com valor moral 

Influência da gestão estratégica 

Positiva Negativa 

Pessoa   3 0 2 

Gestor 3 2 3 

Empresa 3 3 3 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Notou-se que todos os gestores apresentaram valores morais nas respostas sobre as 

representações de si positivas que possuem em relação ao olhar alheio. Isso é notado por meio 

de alguns relatos que apresentam características como: ajudar o próximo, honestidade, 

humanidade, sinceridade, comprometimento com o outro. No que confere à influência da 

gestão nas representações de si positiva, foi possível observar elementos relevantes, como 

“minha disposição em ajudar e me relacionar com as pessoas” (Part. 1) e “a empresa me vê 

como um bom gestor, como alguém que valoriza pessoas e que tem potencial” (Part. 2). Não 

obstante, quanto à influência da gestão nas representações de si negativa, alguns gestores 

apresentaram argumentos como “queria ter mais afinidade com as pessoas e não tenho tempo 

para construir isso” (Part. 3); “minha forma autoritária de cobrar as pessoas”; “às vezes me 

consideram ‘frouxo’ por não ser autoritário” (Part. 1) e “a empresa pede que eu entregue os 

resultados e ainda tenha qualidade de vida, pra mim isso é impossível” (Part. 2). 

 

Questionário de dilemas morais 

 

No Questionário dos Dilemas Morais, buscou-se caracterizar, por uma escala de Likert, 

os tipos de julgamentos dos gestores conforme os critérios da Teoria do Domínio Social. As 

argumentações das respostas foram classificadas pelos domínios sociais. Para tanto, elaborou-

se uma tabela, para uma melhor análise dos dilemas. Devido ao número restrito de sujeitos 

entrevistados a análise feita foi individual. Veja a Tabela 3, a seguir: 

 
Tabela 3 - Análise pelos tipos de julgamentos de acordo com os domínios sociais 

 

Sujeito 1  Sujeito 2  Sujeito 3  

Moral 4 Moral 13 Moral 10 
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Convencional 12 Convencional 7 Convencional 12 

Pessoal 5 Pessoal 2 Pessoal 2 

Prudencial 1 Prudencial 0 Prudencial 0 

Multifacetado 2 Multifacetado 2 Multifacetado 2 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Observou-se que a maior parte das respostas dos gestores se aproximou ao domínio 

convencional. Desse modo, pode-se inferir que as respostas se referem ao que a empresa ou a 

sociedade propõem como condutas, como se pode observar pelas justificativas: “É totalmente 

errado, pois seria demissão por justa causa” (Part. 1) ou “Normas são para serem cumpridas” 

(Part. 3). Somente um dos sujeitos apresentou a maioria das justificativas que se assemelham 

ao domínio moral, oferecendo justificativas como “Isso é questão de valores” ou “Isso é falta 

de ética e responsabilidade” (Part. 2). Quanto ao domínio pessoal, poucas respostas se 

aproximaram a posturas e escolhas individuais.  

Por fim, quando se questionou se havia consistência entre os dilemas e as situações reais 

das organizações, os 3 gestores afirmaram positivamente, trazendo inclusive outras situações, 

em que ocorrem negligência e manipulação de resultados. 

 

 Remodelando o instrumento 

 

Diante do estudo piloto apresentado, a pesquisadora juntamente com sua orientadora 

optaram por cessar a busca de informações específicas quanto ao modelo de gestão, que no caso 

se limitava à Gestão Estratégica. Essa decisão foi tomada atendendo ao objetivo principal da 

pesquisa, que, nesse ponto do desenvolvimento da pesquisa, estava definido como: investigar 

as representações de si e os tipos de julgamentos dos gestores em situações dilemáticas. Desse 

modo, tomou-se a decisão que não havia a necessidade de se comprovar e especificar o modelo 

de gestão, por meio de um questionário, uma vez que, conforme o programa no qual esse estudo 

se insere, e a definição do objetivo principal o maior interesse está em conhecer as respostas e 

possíveis ações dos gestores, que trabalham em organizações contemporâneas.  

Referente à Ficha de Identificação percebeu-se que havia algumas informações 

importantes que não tinham sido solicitadas, mas foram discutidas durante a entrevista. Tais 

questões foram quanto ao sexo (masculino e feminino) e perguntas como: “Que setor do varejo 

você trabalha?” e “Trabalha neste ramo há quanto tempo?”. 
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O Roteiro de entrevista sobre representações de si também exigiu algumas 

mudanças, realizadas pela pesquisadora e sua orientadora. O primeiro motivo foi referente às 

questões direcionadas à dimensão da empresa. Percebeu-se que o foco do estudo estava na 

postura, nas representações de si e nos julgamentos dos gestores, desse modo, quando o gestor 

respondia as questões da empresa se assemelhavam às suas respostas como gestor, e estas já 

bastavam para a análise de suas representações. Portanto, retiraram-se as questões referentes à 

empresa. 

O segundo motivo de alteração foi quanto às questões das dimensões enquanto pessoa 

e gestor. Foram retiradas as seguintes questões: “Como você acha que as pessoas o veem como 

pessoa?”, “Como você acha que as pessoas o veem como gestor?”, “Quais são os seus valores 

pessoais? Quais são os seus valores como gestor?”, pois houve a interpretação de que as 

respostas eram muito próximas de outras questões já abordadas. A questão “O que você espera 

para sua vida?” também foi alterada para “O que é para você uma vida que vale a pena ser 

vivida?”. Ainda, para uma melhor compreensão de categorias, dividiram-se as questões em três 

dimensões: qualidades e oportunidades de melhoria, valores e olhar alheio. Importante 

mencionar que todas essas mudanças também tiveram a razão de otimizar o tempo, uma vez, 

que os gestores demoraram quase uma hora respondendo somente esta parte.  

 Quanto ao Questionário de Dilemas Morais, este também demandou um longo 

período para os gestores responderem. A partir disso, foi feita uma análise em relação aos 

resultados, notando-se que o terceiro dilema trazia questões com respostas um tanto previsíveis. 

Isso foi demonstrado por meio de respostas muito semelhantes dos gestores. Desse modo, para 

a escolha dos dilemas foram estabelecidos alguns indicadores que permitem que os mesmos se 

assemelhem e possam garantir maior critério de análise, posteriormente. O Quadro 1, a seguir, 

permite melhor visualização da situação apontada anteriormente. 

 

Quadro 1 - Indicadores de semelhança entre dilemas escolhidos 

 

Dilema 1 (Murilo) Dilema 2 (João) 

Envolve assédio do diretor ao gestor com 

ameaça de desligamento. 

Envolve assédio do gerente geral ao gestor 

para que se manipulem resultados. 

Envolve uma situação de interesse pessoal, 

como fazer qualquer coisa para não perder 

o emprego. 

Envolve uma situação de interesse pessoal, 

como salvar a vida da sua mãe, mesmo que 

prejudique os demais. 

Pode envolver o prejuízo para pessoas 

periféricas, como a ameaça do gestor ao 

desligamento de sua equipe. 

Pode envolver o prejuízo para pessoas 

periféricas, como os consumidores dos 

remédios da farmácia. 
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O dilema possibilita saídas para tomada de 

decisão com prioridade moral, como 

dialogar e trabalhar conjuntamente com a 

equipe. 

O dilema possibilita saídas para tomada de 

decisão com prioridade moral, como 

procurar outro emprego. 

Pode envolver uma tomada de decisão que 

seja considerada um crime, como 

manipular resultado de vendas. 

Pode envolver uma tomada de decisão que 

seja considerada um crime, como 

manipular resultado de perdas 

(vencimento). 

Pode envolver sentimento de culpa, como 

considerar que o resultado está ruim devido 

somente ao seu trabalho. 

Pode envolver sentimento de culpa, como 

não aceitar o emprego e negligenciar a 

saúde da mãe ou aceitar e prejudicar a 

saúde de outros.  
Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Outra pontuação levantada foi quanto à capacidade do gestor apresentar uma resposta 

consistente com seu comportamento enquanto gestor. Para tanto, as situações como opções de 

solução na escala de Likert foram transformadas em questões abertas, acrescentando-se, 

inclusive, uma primeira questão dissertativa, como, por exemplo: “Se você fosse o João, o que 

você faria?”.  

Por fim, o estudo piloto contribuiu para fazer ajustes que trouxessem maior 

tranquilidade e conforto nas respostas dos gestores, de modo que os instrumentos ficassem mais 

objetivos e menos cansativos. Ademais, compreendeu-se que tais mudanças trariam, 

consequentemente, benefícios aos resultados da pesquisa. 

 

 Estudo Piloto II 

 

 Após as modificações realizadas nos instrumentos, uma nova coleta de dados foi 

realizada, com uma gestora. Contudo a entrevista não foi muito efetiva, pois a gestora não se 

sentiu confortável em responder as questões apresentadas, como também demonstrou certa 

dificuldade na compreensão dos dilemas e em suas opções de soluções. Isso possibilitou 

identificar no Questionário de Dilemas Morais que algumas questões precisavam ser melhor 

redigidas, buscando deixar os dilemas e suas opções de soluções mais objetivas e simples para 

a compreensão. Além disso, a pesquisadora e sua orientadora preferiram manter a escala de 

Likert, a qual foi alterada de 6 para 5 pontos. Na escala, a segunda e a quinta opções foram 

alteradas de “bastante errado” para “errado” e de “bastante certo” para “certo”. As opções de 

“um pouco errado” e “um pouco certo” foram retiradas, acrescentando-se um ponto médio de 

“nem certo nem errado”.  
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 Com as mudanças realizadas, um terceiro estudo piloto, com 5 gestores, foi 

desenvolvido. As entrevistas foram tranquilas e proveitosas para a análise de dados, a qual será 

melhor esmiuçada no próximo tópico.  

 

 Estudo Piloto III 

 

 Método 

 

Participantes  

 

O presente estudo piloto, assim como os anteriores, se baseou em uma amostra por 

conveniência de gestores com mais de dois anos de trabalho em uma empresa varejista.  A 

escolha ocorreu de modo não aleatório, uma vez que, partiu da pesquisadora o contato com os 

participantes.  

 

Instrumentos 

 

No processo de entrevista, os gestores foram submetidos à aplicação dos instrumentos: 

Ficha de identificação; Roteiro de entrevista sobre representações de si e Questionário de 

dilemas morais. Ademais, é válido salientar que todas as entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra para que, assim, fosse possível a análise de conteúdo.  

 

 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Os gestores foram contatados presencialmente ou por telefone e, após as autorizações 

de participação na pesquisa, foram marcados encontros presenciais para as entrevistas. Cada 

gestor teve sua participação autorizada pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice E). Inicialmente, foi aplicada a Ficha de identificação, com duração 

aproximada de cinco minutos. Em seguida foi realizado o Roteiro de entrevista sobre 

representações de si, com a duração aproximada de trinta minutos. Por fim, também em formato 

de entrevista, foi aplicado o Questionário de dilemas morais, com a duração aproximada de 

trinta minutos. As questões foram lidas e explicadas, bem como foi explanado que não existiam 

respostas certas ou erradas, visto que a importância estava na opinião e reflexão de cada gestor.  
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 Resultados 

 

 Dados sociodemográficos 

 

Foram realizadas 5 entrevistas, sendo 2 gestores do sexo masculino e 3 do sexo 

feminino. A média de idade foi de 35 anos. Em relação ao estado civil, os 2 homens  e 1 mulher 

são casados, sendo as outras 2 mulheres solteiras. Sobre a localidade dos participantes, 3 

gestores moram em São Paulo, um mora em Cotia e outra em Birigui, cidades encontradas no 

Estado de São Paulo. Quanto à escolaridade, todos possuem ensino superior. No tocante aos 

cursos complementares à área, somente 1 gestor relatou nunca ter participado ou investido 

nisso.   

No que se refere ao ramo (varejista), os 2 homens trabalham em uma rede 

supermercadista, uma mulher em uma rede de calçados femininos e as outras 2 mulheres em 

lojas de vestuário feminino.  O tempo no ramo teve a média de 12 anos (variando entre 2,5 a 

26 anos). Sobre o tempo de cargo, a média foi de 9,8 anos (variando de 2 a 24 anos). Quanto 

ao tempo de empresa a média foi de 4,6 anos (variando de 2 a 10 anos). De todos, somente uma 

gestora atuou em outro cargo na empresa em que trabalha. Já no que concerne a outra 

profissão, todos os gestores já trabalharam com outras atividades e áreas, como: salão de beleza, 

indústria, força aérea, agência de publicidade, lanchonetes.  

 

 Análise das representações de si  

 

Pelas entrevistas sobre as representações de si, buscou-se analisar, qualitativamente, o 

seguinte objetivo identificar a ausência ou presença de valores morais nas representações de 

si dos gestores (como pessoa e como gestor). Por esse modo, a análise partiu de categorias 

previamente definidas, sendo elas: qualidades e oportunidades de melhoria, valores e olhar 

alheio. Essas foram divididas ainda em subcategorias: presença de valores morais e ausência 

de valores morais. 

 

Qualidades e oportunidades de melhoria 

 

Para melhor compreender a primeira categoria qualidades e oportunidades de melhoria 

elaborou-se a Tabela 4, de forma comparativa entre as dimensões pessoa e gestor, com o intuito 
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de verificar se há presença ou ausência dos valores morais em cada uma delas. A seguir seguem 

alguns relatos dos gestores para que fique de forma esclarecida a análise realizada. 

 

Tabela 4 - Representações de si: categoria qualidades e oportunidades de melhoria 

 

 Presença de valores 

morais 

Ausência de valores 

morais 

Pessoa 4  1  

Gestor 4  1  

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Observou-se que 4 gestores demonstraram presença de valores morais nas respostas 

sobre as qualidades e oportunidades de melhoria enquanto pessoa. Notou-se isso 

principalmente por meio de relatos que compete às qualidades, como: “Ser justo” (Part. 1); 

“Responsabilidade em cuidar das coisas dos outros, do próximo” (Part. 3); “Ser justa” (Part. 4); 

e “Ah eu acho que uma das qualidades que eu tenho é a empatia, né? Se colocar no lugar do 

outro” (Part. 5).  

Não obstante, uma gestora retratou essa categoria com ausência de valores morais, 

como: “Uma coisa que eu gosto muito e sempre procuro aprender mais são línguas, idiomas” 

(Part. 2). Importante mencionar, que as mesmas pessoas que apresentaram em algum momento 

a presença de valores morais, também apresentaram respostas sem o conteúdo moral, como por 

exemplo, no caso de oportunidades de melhoria: “Melhoria, acho que logo logo, se Deus quiser, 

vou chegar a gerente geral, entendeu?” (Part. 3) ou “Falta de foco, às vezes não consigo concluir 

alguma coisa” (Part. 4). 

Para a análise enquanto gestor, nessa categoria, notou-se presença de valores morais 

em 4 gestores, com justificativas, como: “Tento ver no colaborador sempre alguém em 

crescimento” (Part. 1); “Contato com o pessoal que trabalho” (Part. 2); “Responsável e procuro 

sempre dialogar com as pessoas” (Part. 3) e “Eu acho que é se colocar no lugar de uma pessoa 

assalariada” (Part. 5).  

No entanto, houve um gestor que trouxe relatos com ausência de valores morais, como: 

“Eu gosto de inovar e procurar sempre fazer alguma diferença, alguma coisa que o outro não 

faz” ou “Às vezes tomo algumas decisões erradas” (Part. 4). Como foi citado, também há 

discursos sem valores morais naqueles gestores que já apresentaram em algum momento, como: 
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“Excesso de confiança que às vezes prejudica” (Part. 1) ou “eu deveria apresentar mais 

propostas para a empresa” (Part. 3).  

 Nessa perspectiva, considera-se que mesmo a porcentagem sendo semelhante entre as 

dimensões pessoa e gestor, ela não representou os mesmos gestores. Com efeito, nota-se que 

pode haver uma oscilação nas respostas entre as dimensões pesquisadas, tendo uma resposta 

moral enquanto pessoa e não necessariamente enquanto gestor. Além disso, assim como foi 

mencionado, as pessoas podem ter respostas morais em algumas questões e em outras não 

necessariamente.  

 

Valores 

 

Do mesmo modo que a categoria anterior, para a segunda categoria, denominada 

valores, elaborou-se a Tabela 5, de forma comparativa entre as dimensões pessoa e gestor, com 

o objetivo de verificar se há presença ou ausência dos valores morais em cada uma delas. Em 

seguida seguem alguns recortes das transcrições das entrevistas. 

 

Tabela 5 - Representações de si: categoria valores 

 

 Presença de valores 

morais 

Ausência de valores 

morais 

Pessoa 5  0 

Gestor 4 1 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Verificou-se que todos os gestores (5) demonstraram presença de valores morais nas 

respostas sobre valores enquanto pessoa. Percebe-se isso por meio de alguns relatos no quesito 

admiração, como: “Quando pensa muito nos outros, quer cuidar” (Part. 2), “Educação. 

Responsabilidade, também” (Part. 3) e “Acho que humildade, coisa que eu acho que é uma das 

características que mais eu fico admirada” (Part. 5) ou no quesito indignação, como: “Mentira 

e falta com a confiança” (Part. 1); “Acho que falta de respeito” (Part. 2) e “Ao contrário disso 

aí tudo. Irresponsável, pessoas que não respeitam o próximo” (Part. 3).  

Os valores morais também estiveram presentes quando se referiu a alguém como 

modelo, veja: “era uma pessoa que me direcionou num monte de coisa assim para a vida, me 

ensinou a ser homem, os valores de ser um homem de bem, de família” (Part. 1); “Acho que o 

meu pai (...) ele é uma pessoa que realmente cuida, que se importa com os outros e não só o 
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sucesso pessoal” (Part. 3) e “Base de responsabilidade, valor, respeito” (Part. 3). Ainda quando 

se questionava sobre o que é uma vida que vale a pena ser vivida, dois gestores responderam 

sobre a experiência de ter filhos, o que possibilita pensar em valores como: cuidado e bem-estar 

do outro. Segue um exemplo: “Ter filho, eu nunca quis ser mãe, mas quando você descobre o 

que é ser mãe as coisas mudam, é um amor incondicional, uma coisa muito prazerosa, é muito 

bom” (Part. 4). Quanto à ausência de valores morais, podem-se perceber alguns relatos em que 

isso fica evidente, contudo, a categoria como um todo contemplou valores morais em alguma 

resposta, o que justifica a presença de representações de si com valores morais nos gestores. 

Enquanto gestor, analisou-se presença de valores morais em 4 gestores. As 

justificativas morais aparecem principalmente na pergunta referente à indignação, observe: 

“Desonestidade (...) O ser humano se corrompe muito fácil, eu vi, você se decepciona” (Part. 

1); “O ponto de rebaixar os outros, talvez. De ver o seu cargo como melhor e sabe ‘eu mando 

aqui então vocês obedecem e é isso’” (Part. 2); “Pedir para fazer coisas erradas na área, 

entendeu? Manipular algum produto e algum resultado. Porque eu procuro sempre ser o mais 

certo possível, então acho que essa não é a minha índole” (Part. 3) e “Acho que as pessoas que 

maltratam funcionários, que pensa que o funcionário é um robô. Acho errado só criticar e vir 

sempre com dez pedras na mão, sabe?” (Part.5). Ainda notaram-se valores morais em uma 

gestora quando se tratou sobre que vida vale a pena ser vivida na profissão de gestor, obtendo 

o seguinte comentário: “Acho que ter um bom relacionamento, uma vida que tenha um bom 

relacionamento” (Part. 2).  

Já no que confere a relatos com ausência de valores morais foi possível perceber em 

uma gestora questões relacionadas à admiração e ao modelo de gestor. No aspecto da admiração 

observam-se relatos, como: “O foco, a experiência e a visão grande no negócio” (Part. 4). 

Novamente, há uma repetição de participantes, uma vez que em algumas questões os gestores 

respondem com valores morais e em outras não, um exemplo é: “Acho que fazer muitas coisas 

ao mesmo tempo, tipo, tem muita coisa na cabeça e conseguir tentar resolver do melhor jeito” 

(Part. 2). 

 Nessa análise também foi possível refletir que apareceram menos conteúdos e valores 

morais na dimensão enquanto gestor do que na dimensão enquanto pessoa. As justificativas em 

sua grande maioria pautaram-se em lidar bem com desafios, clientes, inovações e experiências. 

Inclusive pode-se destacar que os modelos de gestores referidos trouxeram outras 

características que, no caso, não são consideradas com valores morais, veja: “Um cliente do 

meu marido, porque ele tem uma visão muito grande de negócio, ele é um verdadeiro um gestor. 

Ele tem uma loja de sapatos também, é focado, inteligente, sabe?” (Part. 4) e “Não sei dizer 
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nomes, pode ser Abílio Diniz? Caras grandes, eles tem um pensamento que vão muito além do 

que a gente fala, sei lá. Os caras tem uma sacada muito genial, é um pensamento muito pra 

frente” (Part. 5). 

 

Olhar alheio 

 

A categoria olhar alheio buscou representar como os gestores se viam por meio do olhar 

de outras pessoas.  Para tanto, elaborou-se a Tabela 6, de forma comparativa entre as dimensões 

pessoa e gestor, com o objetivo de verificar se há presença ou ausência dos valores morais em 

cada uma delas. Posteriormente seguem alguns comentários dos gestores para melhor 

compreensão. 

 

Tabela 6 - Representações de si: categoria olhar alheio 

 

 Presença de valores 

morais 

Ausência de valores 

morais 

Pessoa 2  3  

Gestor 0 5  

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Nessa categoria, notou-se que somente 2 gestores demonstraram presença de valores 

morais nas respostas sobre o olhar alheio (de outras pessoas) em relação a si como pessoa. Os 

relatos que podem justificar isso são referentes ao item admiração: “Meu jeito de tratar as 

pessoas, educação, dar atenção, escutar” (Part. 1) e ao item de não admiração: “Por ser sincero 

demais, pode ser que alguém se magoe” (Part.3). Considera-se com conteúdos morais, pois 

pensam no tratamento das pessoas e suas consequências.  

Todavia, 3 gestores apresentaram discursos com ausência de valores morais. No quesito 

de admiração, alguns relataram o seguinte: “Uma coisa que as pessoas falam bastante é que eu 

sou muito boazinha” (Part. 2) e “Acho que bom humor, assim” (Part. 5). Ainda é possível 

interpretar certa dificuldade de percepção quanto a esse item, como: “Eu nunca percebi isso, 

mas deve ser a persistência e a paciência” (Part. 4).  

Sobre a não admiração também apareceram comentários sem valores morais, como: “Eu 

acho que vai nisso também, de falar tudo diretamente (...) Eu falo na cara mesmo, então tem 

gente que aceita bem e tem gente que não” (Part. 2) e “Quando eu estou nervosa ou chateada 

fico extremamente chata, até às vezes sem educação, mas é coisa de nervosismo que você não 
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mede o que fala, mas depois se arrepende” (Part. 4). Também há a falta de percepção, como: 

“Ah acho que minha vida é muito transparente, né? Então se elas não admirariam, sei lá...” 

(Part. 5). Nota-se a repetição de gestores que ora respondem moralmente ora reponde sem 

valores morais. 

Na dimensão como gestor, parece que não há presença de valores morais, o que justifica 

estarem os 5 gestores na faceta de ausência de valores morais. Quanto às respostas, além das 

dificuldades em ter a percepção sobre o olhar alheio, muitos gestores se pautaram em 

justificativas de que a equipe não os admiraria quando cobram ou ficam bravos. Seguem alguns 

exemplos: “Às vezes pegar no pé, cobrança, tem gente que não gosta de cobrança” (Part. 1); 

“Às vezes eu cobro muito, pra mim eu nem cobro, eu acho que deveria cobrar até mais” (Part. 

4) e “Eu tenho o gênio muito forte (...) às vezes eu "dou umas", não dá. Quando chega no meu 

limite, eu falo” (Part. 5).  

Sobre o aspecto relacionado à admiração até apareceram características positivas, mas 

sem conteúdos morais, como: “O ser humano não tem paciência de escutar, eu pelo menos 

escuto” (Part. 1); “Persistência” (Part. 4) e “acho que é essa tomada de decisão rápida, sabe?” 

(Part. 5).  

Nessa categoria foi possível perceber a dificuldade dos gestores encontrarem valores 

morais no olhar que as pessoas e equipes possuem de si próprios. Isso é um aspecto relevante, 

uma vez que, tais gestores podem não se sentirem valorizados, principalmente em seus 

ambientes de trabalho. 

 

 Análise dos dilemas morais 

 

As entrevistas realizadas por meio do questionário de dilemas morais buscaram atender 

o seguinte objetivo caracterizar os tipos de julgamentos dos gestores e suas justificativas. Em 

vista disso, a análise partiu de categorias previamente definidas: com princípios morais, 

subcategorizada em domínio moral e sem princípios morais, subcategorizadas em domínio 

convencional e domínio pessoal. A caracterização dos julgamentos foi realizada para cada 

situação dilemática. 

 

Dilema Moral I (Caso Murilo) 

 

O primeiro dilema trata do caso do Murilo, o qual precisa tomar decisões frente à 

possibilidade de ser desligado da empresa. Para isso algumas soluções são apresentadas ao 
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gestor. As respostas oferecidas a cada solução é que permitem verificar se há princípios morais 

ou não. Nesse sentido, serão apresentados os resultados de cada solução para a comparação 

entre a classificação prévia de categorias e as respostas oferecidas pela escala de Likert e suas 

justificativas.  

Anteriormente às soluções, há uma primeira questão dissertativa “Se você fosse o 

Murilo, o que você faria?”, a qual busca observar qual a opinião do gestor em relação ao dilema, 

sem nenhum viés. Para tanto, nesse primeiro dilema obtiveram-se as seguintes soluções: “fazer 

um estudo da região, com o aval do superior, para reverter a situação” (Part. 1); “criar uma nova 

plataforma de vendas pela internet” (Part. 2); “deixar em aberto para a decisão do diretor” (Part. 

3); “pedir sugestões ao diretor do que poderia ser mudado” (Part. 4) e “talvez pedir demissão, 

pois acredita que a responsabilidade também é da alta hierarquia” (Part. 5).  

Posteriormente seguiram as situações como opções de soluções para os dilemas. A 

análise das respostas e justificativas foi realizada individualmente para cada gestor. A seguir 

segue a Tabela 7, que representa as respostas e a classificação em domínios. 

 
 Tabela 7 - Respostas e justificativas dos gestores para o Dilema Moral I 

 

Gestor 1 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas 

Domínios 

Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

 

Não pode ser um ditador, tem 

que estar aberto a ideias. 
Domínio Moral 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Tem que reunir e escutar a 

equipe. 
Domínio Moral 

3 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 
Certo 

Se estiver na alçada e no 

combinado. 
Domínio Moral 

4 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Errado 

O gestor não está lutando, 

está na zona de conforto. 

Domínio 

Convencional 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Tem gente que faz, mas não é 

correto. 

Domínio 

Convencional 

6 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

O coaching pode ajudar, mas 

o prazo é muito curto para 

conseguir resultado. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Tem que reunir sim a equipe 

e falar “olha, quero ideias 

legais, o que a gente pode 

fazer para melhorar?”. 

Domínio Moral 

8 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Às vezes precisa de uma 

capacitação para descortinar. 

Domínio  

Convencional 

Gestor 2 
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Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Nem errado, 

nem certo 

Ele não quer ser demitido, 

tem que aumentar o 

faturamento, mas não está 

certo com qualquer recurso. 

Domínio Pessoal 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Errado 

Não é só a opinião do diretor, 

pois quem tem mais contato a 

situação é o Murilo e sua 

equipe. 

Domínio 

Convencional 

3 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Pois estimula e motiva os 

vendedores, que promove 

melhora no resultado. 

Domínio 

Convencional 

4 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

É um risco para ele, mas acho 

que ele acaba dando o melhor 

de si. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque é como se ele 

estivesse roubando dos chefes 

dele. 
Domínio Moral 

6 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Treinamento é sempre uma 

coisa boa, não tem nada a 

perder. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 
Errado 

Uma nova pessoa na 

liderança com os mesmos 

funcionários podem fazer 

uma coisa bem melhor. 

Domínio 

Convencional 

8 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

É um modo de fazer com que 

a empresa seja do funcionário 

também, que ele se sinta 

como se fosse algo dele. 

Domínio Moral 

Gestor 3 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Nem errado, 

nem certo 

Tem que cobrar, mas o “a 

qualquer custo é pesado”. 

Domínio 

Convencional 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Nem errado, 

nem certo 

Manter normalmente o 

trabalho, focar mais no 

atendimento né, sem pisar em 

ninguém. 

Domínio Moral 

3 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 
Errado 

Porque ele está prometendo 

uma coisa que ele não sabe 

quanto vai dar. 
Domínio Moral 

4 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Porque ele continua fazendo 

seu trabalho, arcando com as 

consequências. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Não tem como. “Vai fazer 

dívida para manter o 

emprego?”. 
Domínio Moral 

6 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Ele está procurando se 

especializar mais, aprimorar 

mais seus conhecimentos. 
Domínio Moral  

7 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque a equipe não tem 

culpa. 
Domínio Moral 

8 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Está incentivando seu 

subordinado a se capacitar 
Domínio Moral 
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para melhor o atendimento ao 

cliente. 

Gestor 4 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

certo 

Porque ele tem que dar 

resultado, porque se você não 

tiver resultado a empresa 

falha. 

Domínio 

Convencional 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Nem errado, 

nem certo 

Se não está dando resultado 

alguma errada está fazendo. 

Domínio 

Convencional 

3 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 
Incentiva. 

Domínio 

Convencional 

4 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Porque ele não pode 

abandonar a empresa, ele tem 

uma responsabilidade ainda. 

Domínio 

Convencional 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 
Porque não é honestidade. Domínio Moral 

6 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Ele também tem que se 

aperfeiçoar ainda mais, 

porque ele é gestor. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque é uma 

responsabilidade dele e ele 

não pode passar para os 

outros. 

Domínio Moral 

8 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Porque o RH oferece 

assistência. 

Domínio 

Convencional 

Gestor 5 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 
Certo 

Tem que dar o máximo, mas 

não a qualquer custo. 

Domínio 

Convencional 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Errado 

Porque se fosse da melhor 

forma possível, não estaria 

dando errado. 

Domínio 

Convencional 

3 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 
Certo 

É uma questão que incentiva 

as pessoas. 

Domínio 

Convencional 

4 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Errado 

Se continuar da mesma forma 

é errado, ele precisa melhorar. 

Domínio 

Convencional 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 
Isso é desonestidade. Domínio Moral 

6 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Não culpa a equipe e busca a 

sua forma de melhorar. 
Domínio Moral 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Nem errado, 

nem certo 

Pois dar uma “ameaçadinha”, 

às vezes, as pessoas sentem 

que precisam melhorar. 

Domínio 

Convencional 

8 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Dar um aval pra pessoas e 

não jogar pra equipe melhorar 

sozinha. 
Domínio Moral 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 
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 A partir da tabela apresentada, notam-se algumas respostas com princípios morais. 

Entretanto, é válido destacar os momentos em que isso não ocorre, uma vez que há justificativas 

de domínios convencional e pessoal, integradas na categoria sem princípios morais.  

Quanto à primeira solução, observou-se que alguns gestores ficaram em dúvida, pois 

podem não concordar com a situação “a qualquer custo”, mas acreditam que o gestor deve 

buscar o resultado esperado pela diretoria. Na segunda solução certos gestores também 

coordenam questões de que Murilo e a equipe podem estar fazendo algo errado por não estarem 

atingindo a meta. Já na terceira solução, há respostas que não consideram a possibilidade de 

que para oferecer um benefício, Murilo precisaria ter recursos viáveis. Para a quarta solução, 

assim como na segunda, a maioria reflete que Murilo precisa sair da zona de conforto.  

Em relação à quinta solução, esta obteve respostas de domínio moral em sua maioria, 

porém teve uma resposta de que a situação “não era correta”, condizente com o domínio 

convencional, pois não há justificativa moral. Na sexta solução algumas justificativas se pautam 

em que o coaching é importante para o gestor se aperfeiçoar, o que traz a compreensão que ele 

precisa melhorar para alcançar os resultados almejados. Para a sétima solução há relatos que 

corroboram a interpretação de que o gestor é culpado e que a ameaça pode ser eficaz. Por fim, 

na oitava solução alguns trazem justificativas que é interessante a ajuda da área de recursos 

humanos, porém não trazem o princípio moral de que isso contribui para o desenvolvimento da 

equipe. 

 Considera-se que as respostas em diversas ocasiões remetem a noção de que Murilo 

precisa agir de forma que contribua para a expectativa da empresa, representada pelo diretor. 

Portanto, quando se pensa na possibilidade do gestor coordenar as relações interpessoais, 

interesses próprios e interesses da organização, observa-se uma maior tendência a se aperfeiçoar 

em busca do resultado e do reconhecimento da empresa, do que ao cuidado e à confiança na 

equipe. E mais, assume de certo modo a culpa de não atingirem a meta, mesmo sendo um 

problema de concorrência de mercado. 

 

Dilema Moral II (Caso João) 

 

O segundo dilema aborda o caso do João, o qual precisa tomar a decisão de aceitar ou 

não a vaga de emprego para ajudar sua mãe. Do mesmo modo que o dilema anterior, os 

resultados de cada solução serão apresentados para a comparação entre a classificação prévia 

de categorias e as respostas oferecidas pela escala de Likert e suas justificativas.  
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Na questão dissertativa “Se você fosse o João, o que você faria?” obtiveram-se as 

seguintes soluções: “Eu não faria não (...) Não ia conseguir dormir direito. Ia me virar para dar 

o melhor para a minha mãe, mas não ia não” (Part. 1), “Acho que eu não aceitaria, porque eu 

acho que assim como apareceu essa oportunidade, vai aparecer outra de conseguir esse 

emprego” (Part. 2); “Não aceitava o emprego. Fazia qualquer outra coisa, bico. Não adianta, 

você vai ser desonesto” (Part. 3); “Eu aceitaria, mas não concordaria com essa parte dos 

remédios” (Part. 4) e “Se tenho capacidade pra conseguir um, consigo outro. Mas depende do 

desespero, é muito difícil julgar” (Part. 5). A seguir segue a Tabela 8, que representa as 

respostas e a classificação em domínios. 

 
 Tabela 8 - Respostas e justificativas dos gestores para o Dilema Moral II 

 

Gestor 1 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas 

Domínios 

Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 
Errado 

Pelo coração vai ajudar a 

mãe, pela razão está 

prejudicando centenas, 

dezenas de pessoas. 

Domínio Moral 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Os fins não justificam os 

meios. Prefiro arriscar em 

outro lugar. 
Domínio Moral 

3 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

“É outro ponto, além de 

prejudicar outras pessoas”. 
Domínio Moral 

4 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Está pensando no lado 

pessoal dele e na mãe. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 
Precisa fazer o que é certo. 

Domínio 

Convencional 

6 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Nos olhos da mãe ele é um 

bom filho, mas nos olhos do 

nosso pai lá em cima, ele tá 

cavando a sepultura dele. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Tem que pensar no seu 

próximo, principalmente no 

ramo que ele está 

trabalhando. 

Domínio Moral 

8 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Não vai ser preso, não vai 

prejudicar ninguém, vai 

assumir a responsabilidade de 

correr atrás de outra coisa 

para ajudar a mãe. 

Domínio Moral 

Gestor 2 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas 

Domínios 

Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Nem errado, 

nem certo. 

Não é certo porque vai 

prejudicar os outros, mas 
Domínio Pessoal 
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também não é errado porque 

ele está precisando muito. 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Certo 

Não tem como vender a saúde 

da mãe. 
Domínio Moral 

3 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Ele não está pensando só 

nele, podia ser o filho, a mãe, 

qualquer pessoa tomando esse 

remédio que não vai fazer 

efeito. 

Domínio Moral 

4 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque o gerente não foi bom 

para ter uma ideia dessas. Foi 

negligência dele. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Porque vender essas coisas 

vencidas é realmente ilegal. 

Domínio 

Convencional 

6 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Se a mãe dele soubesse dessa 

proposta, talvez ela não 

deixasse fazer isso. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Acho que você não é 

obrigado a nada. 
Domínio Moral  

8 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

“Eu aceitaria, mas não 

mudaria a data e denunciaria 

o cara”. 
Domínio Moral 

Gestor 3 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque ele não deveria nem 

aceitar. 
Domínio Moral 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Porque não vai usar a mãe 

como uma moeda de troca. 
Domínio Moral 

3 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Ele está aceitando colocar a 

vida de muitas pessoas em 

risco. 
Domínio Moral 

4 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque o gerente não está 

sendo bom para ele, está 

sendo bom para a empresa. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Porque tem que ser honesto. 

Se ele aceitar está colocando 

não só a vida dele em risco, 

mas a do próximo também. 

Domínio Moral 

6 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Não é fazendo o errado que 

vai ajudar a mãe dele. Pode 

até magoá-la. 
Domínio Moral 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Não deveria nem aceitar o 

trabalho. 
Domínio Moral 

8 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Atrapalharia toda a vida dele, 

não teria nem como ajudar a 

mãe dele. 

Domínio 

Convencional  

Gestor 4 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 
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1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Como trabalhar em um lugar 

que está fazendo alguma 

coisa errada? 
Domínio Moral 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 
Errado 

Porque o ponto de vista dele 

não foi certo. 

Domínio 

Convencional 

3 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Porque ele como 

farmacêutico, a 

responsabilidade é dele. 
Domínio Moral 

4 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

Porque se eu fosse o João eu 

não aceitaria. 
Domínio Moral 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

É tão difícil da gente 

conseguir credibilidade. 

Domínio 

Convencional 

6 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

Porque ele não tá agindo 

certo. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

 

É uma reciprocidade. 
Domínio 

Convencional 

8 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Porque ele arriscaria sua 

carreira de farmacêutico. 

Domínio 

Convencional 

Gestor 5 

Itens 

de 

Análise 

Classificação Prévia 
Escala de 

Likert 
Justificativas Domínios Sociais 

1 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 

“Está errado, mas dá pra 

entender, coitado”. 

Domínio 

Convencional 

2 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 

Porque realmente não é uma 

moeda de troca, é a saúde da 

mãe dele. 
Domínio Moral 

3 
Com princípios morais 

Domínio Moral 

Totalmente 

certo 
Pode matar alguém Domínio Moral 

4 
Sem princípios morais 

Domínio Pessoal 

Totalmente 

errado 
“O cara é bem alienado”. 

Domínio 

Convencional 

5 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Se conseguiu um emprego, 

consegue outro. 

Domínio 

Convencional 

6 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 

É como político que rouba 

para ajudar a família. Nem a 

mãe dele ficaria feliz com 

uma decisão dessa. 

Domínio 

Convencional 

7 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

errado 
Não há nada de ingratidão. 

Domínio 

Convencional 

8 
Sem princípios morais 

Domínio Convencional 

Totalmente 

certo 

Ele precisa pensar nele, se 

amar. 
Domínio Pessoal 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

 Assim como na tabela do Dilema I, nessa tabela também se percebem algumas respostas 

com princípios morais. Não obstante, é possível observar as respostas da categoria sem 

princípios morais.  
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Quanto à primeira solução, notou-se que alguns gestores ficaram em dúvida, pois acham 

errado aceitar o emprego, mas também compreendem que João vai agir dessa forma para ajudar 

a mãe. Na segunda solução, por mais que a maioria tenha respondido moralmente, uma gestora 

discordou do pensamento do João. Em relação à terceira solução, não ocorreu essa análise, pois 

todos responderam com princípios morais. A quarta solução apresentou uma gestora que 

ofereceu uma justificativa sem conteúdo moral, pois julga João de alienado.  

Sobre a quinta solução, parece que os gestores colocam a prioridade no cumprimento da 

lei, deixando a questão central, que é pensar nos consumidores, em segundo plano. Na sexta 

solução aparecem respostas que refletem a possível reprovação da mãe nessa ocasião. Para a 

sétima solução, além de uma gestora não apresentar justificativa moral, outra considerou a 

situação como reciprocidade. Por fim, na oitava solução notaram-se argumentos que pensam na 

carreira e vida de João, como prioridade às questões dos consumidores. 

Com efeito, por mais que haja diversas respostas com princípios morais, há também 

justificativas que corroboram para um pensamento de domínio convencional ou pessoal. Isso 

permite interpretar que, certas vezes, os gestores consideram o risco de remédios vencidos aos 

consumidores, porém, em outros momentos, os mesmos levam em conta o não agir contra a lei 

e o risco de ser preso, como ficam em dúvida se devem ou não aceitar o emprego. 

Por fim, quando se questionou se os gestores acreditavam que os dilemas morais e suas 

respectivas situações eram condizentes com a realidade das organizações, todos concordaram 

que são situações comuns e ocorrem nas empresas. Isso demonstra que a proposta dos dilemas 

aparenta estar coerente com a realidade de trabalho que a pesquisa está investigando. 

 

 Comparação entre os instrumentos  

 

Com a apresentação dos primeiros resultados, faz-se uma análise preliminar por meio 

de um quadro comparativo entre as representações de si e os dilemas morais. Essas 

considerações iniciais buscam demonstrar a proposta que a pesquisa está buscando averiguar, 

por meio do objetivo geral, que é investigar se a presença e prioridade de valores morais nas 

representações de si dos gestores estão associadas com o aumento da escolha de juízos de 

domínio moral para os dilemas pesquisados. Para isso, elaborou-se a Tabela 9 para comparar 

se a presença de valores morais nas representações de si interfere no aumento nas respostas com 

princípios morais. Para as representações de si, marcou-se “sim” para presença de valores 

morais e “não” para a ausência de valores morais. Quanto aos dilemas morais, somaram-se as 

16 soluções descritas nos dois dilemas para quantificar os domínios sociais. 
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Tabela 9 - Comparação entre as representações de si e os dilemas morais 

 

 

Categorias das representações de si para 

verificar presença de valores morais 

Categorias dos dilemas morais 

para verificar princípios morais 

Gesto

r 

Qualidades e 

Oportunidades 

de melhoria 

Valores Olhar alheio 

Com 

princípio

s morais 

Domínio 

Moral 

Sem 

princípios 

morais 

Domínio 

Convenciona

l 

Sem 

princípio

s morais 

Domínio 

Pessoal 
Pesso

a 

Gesto

r 

Pesso

a 

Gesto

r 

Pesso

a 

Gesto

r 

1 Sim Sim Sim Sim Sim Não 
10 6 0 

2 Não Sim Sim Sim Não Não 
8 6 2 

3 Sim Sim Sim Sim Sim Não 
14 2 0 

4 Sim Não Sim Não Não Não 
5 11 0 

5 Sim Sim Sim Sim Não Não 
5 10 1 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Com o panorama geral dos dados, foi possível verificar que os gestores que 

apresentaram mais representações de si com valores morais também apresentaram mais 

respostas com princípios morais.  Logo, observou-se nesse estudo piloto, que mesmo diante de 

uma pequena amostra é possível haver o aumento das escolhas de domínio moral quando estão 

presentes valores morais nas representações de si dos gestores.  

Esse capítulo, nesse sentido, buscou responder, por meio dos resultados iniciais, os 

objetivos da presente pesquisa. O único objetivo específico não contemplado foi caracterizar 

os diferentes domínios sociais segundo um sistema codificado das justificativas dos dilemas. 

Isso ocorreu em virtude do tamanho da amostra. Pelo mesmo motivo, os dados da ficha de 

identificação não foram analisados. Contudo, um dado que teve destaque entre todos os gestores 

foi a escolaridade do Gestor 3. Ele é o único gestor que não apresenta ensino superior e cursos 

relacionados à área de atuação, porém representa o gestor com maior número de juízos de 

domínio moral. 

 

 Análise de Juízes e novas propostas 

 

 Para verificar a confiabilidade, pertinência e concordância em relação aos instrumentos 

utilizados, além do terceiro estudo piloto, também foi realizada uma Avaliação para análise de 
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concordância entre juízes. Todavia, como os instrumentos Ficha de Identificação e Roteiro de 

entrevista sobre representações de si já haviam sido reformulados e possuem um respaldo 

teórico-metodológico da dissertação de Martins (2012), optou-se, somente, pela análise do 

Questionário de dilemas morais. Este instrumento, conta com situações fictícias e se baseia 

na Teoria do Domínio Social, como já mencionado.  

O objetivo da análise de juízes é justamente buscar a validade de conteúdo do 

instrumento. Pesquisadores têm proposto que a validade de conteúdo é um processo de 

julgamento composto por duas fases. A primeira está direcionada ao desenvolvimento do 

instrumento e a segunda refere-se à sua avaliação, por meio da análise de especialistas. Com 

efeito, a validade de conteúdo dos instrumentos também pode ser garantida pelo procedimento 

de elaboração dos mesmos (Alexandre & Coluci, 2011).  

 Para a construção da variedade de itens, o pesquisador deve inicialmente definir o 

constructo de interesse e suas dimensões por meio de um (a) levantamento bibliográfico, (b) 

por uma consulta a estudiosos da área e (c) por representantes da população de interesse 

(Alexandre & Coluci, 2011; Pasquali, 1998). Tais etapas foram realizadas, visto que: a) a 

pesquisadora realizou uma pesquisa de literatura da área, b) realizou reuniões com professores 

pesquisadores da área da moral e do trabalho e c) entrou em contato com gestores, que 

trabalham na empresa de experiência de trabalho anterior.  

 Posteriormente a essa definição do constructo e da elaboração do instrumento, ocorre a 

fase da avaliação dos juízes, a qual deve ser realizada por dois aspectos principais: a semântica, 

que envolve a clareza e a possibilidade de compreensão do público; e o constructo, que é a 

dimensão que se busca investigar (Pasquali, 1998). De acordo com os referidos argumentos, 

justifica-se a escolha pela análise de juízes, mesmo havendo a realização dos estudos pilotos 

para a adequação dos instrumentos. 

 

 Método 

 

Participantes e Procedimento de Coleta de Dados 

 

A avaliação para análise de concordância entre juízes considera dois aspectos 

importantes para a escolha dos participantes, que são: o número e a qualificação dos juízes. No 

presente estudo, seguiu-se a proposta numérica de Lynn (1986), que recomenda um mínimo de 

5 e um máximo de 10 pessoas participando desse processo. Assim sendo, a pesquisa contou 

com 7 juízes, que contribuíram para a análise do instrumento. Importante ressaltar, que foram 
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convidados 8 juízes, obtendo-se resposta de 7 deles, o que demonstra uma porcentagem de 

87,5% de retorno. 

Quanto à seleção, deve-se levar em consideração a experiência e a qualificação dos 

membros desses avaliadores. Recomendam-se especialistas que publicam e pesquisam sobre o 

tema; que sejam peritos na estrutura conceitual envolvida; e que tenham conhecimento 

metodológico sobre a construção de questionários e escalas (Alexandre & Coluci, 2011). Ao 

que compete a esse estudo, por mais que exista uma escassez de pesquisadores brasileiros 

acerca da Teoria do Domínio Social, alguns professores e pesquisadores foram acessados para 

a realização da avaliação. O perfil de juízes variou entre 4 pesquisadores doutores, orientadores 

em nível de mestrado e doutorado, 1 doutorando e 2 mestrandos. Todos possuem conhecimento 

teórico acerca do desenvolvimento moral, sendo que 5 estudam especificamente a abordagem 

da Teoria do Domínio Social.  

 

Descrição do questionário para juízes  

 

O processo da avaliação de juízes deve ser iniciado com o convite aos membros, que no 

caso foi realizado por meio eletrônico e a participação consistiu em responder um questionário 

disponibilizado online. Os pesquisadores devem receber uma carta explicativa e um 

questionário desenvolvido especificamente para essa avaliação (Alexandre & Coluci, 2011). 

Com efeito, o questionário foi composto por uma explicação inicial, em que foi apresentado o 

objetivo do instrumento, o público participante e a contribuição teórica utilizada para 

elaboração dos itens que seriam descritos. Veja a seguir: 

 

DESCRIÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA JUÍZES 

 

O presente instrumento foi elaborado a partir da fundamentação teórica da 

Teoria dos Domínios Sociais (Turiel, 1989), a qual compreende que na formulação dos 

julgamentos sobre o seu mundo social, os sujeitos recorrem a diferentes conceitos e 

domínios, os quais são sistematizados nessa teoria como domínios: moral, 

convencional e pessoal.  

O instrumento “Questionário de Dilemas Morais para o Gestor” tem como 

objetivo caracterizar os tipos de julgamentos apresentados pelos gestores nos dilemas 

e suas opções de soluções.  O instrumento é composto por duas histórias fictícias. Em 
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um primeiro momento, o gestor propõe uma solução para a situação dilemática de cada 

história, em seguida, para cada história seguem oito diferentes propostas de resoluções 

que podem ser avaliadas pelo gestor, como: (1) totalmente errado, (2) errado, (3) nem 

errado e nem certo, (4) certo, (5) totalmente certo. Finalmente, para cada avaliação é 

requisitada uma justificativa. 

Quanto a essas soluções oferecidas para cada situação dilemática, elas dizem 

respeito a soluções que levam em conta prioridade moral ou soluções que não levam 

em conta prioridade moral. Para uma melhor compreensão desses critérios "com 

prioridade moral" ou "sem prioridade moral", os quais foram baseados na Teoria dos 

Domínios Sociais, seguem breves definições dos domínios:  

 DOMÍNIO MORAL: definido em termos como bem-estar humano, direitos e 

justiça. São independentes das regulações sociais ou das expectativas ou 

diretrizes das autoridades. Transgressões envolvem danos ao próximo e que são 

intrínsecos a ação;   

 DOMÍNIO CONVENCIONAL: conhecimento compartilhado, arbitrário e 

definido por normas e convenções de um determinado grupo e que podem ser 

apresentadas por uma autoridade. Tem como objetivo coordenar as interações 

e discursos. A sua transgressão implica no desvio da uniformidade; 

 DOMÍNIO PESSOAL: envolvem ações de aspectos privados, como escolhas e 

preferencias pessoais que não afetam outras pessoas a sua volta. A sua 

transgressão não resulta em injustiça a outros. 

A seguir serão apresentadas as histórias fictícias, a questão aberta e as soluções 

apresentadas para cada história. Você pode classificar as soluções pelos seguintes 

critérios: COM PRIORIDADE MORAL (ver definição de domínio moral) ou SEM 

PRIORIDADE MORAL (ver definições de domínios convencional e pessoal, 

respectivamente). Você também será convidado a avaliar as histórias, as questões, e as 

soluções no que diz respeito à clareza e coesão da escrita, a aproximação da situação 

com a realidade e efetividade das opções de respostas. Você também encontrará 

espaços para fazer as sugestões que julgar necessárias. 

 

Na descrição pede-se para o juiz avaliar se as soluções dos dilemas se apresentam “com 

prioridade moral” ou “sem prioridade moral”. Tais critérios foram pensados a partir da Teoria 

do Domínio Social e para melhor compreensão, os três principais domínios (moral, pessoal e 
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convencional) foram definidos para o avaliador. Nessa perspectiva, para classificar o critério 

com prioridade moral era preciso ver a definição do domínio moral e para classificar sem 

prioridade moral era preciso ver as definições dos domínios convencional e pessoal. 

As análises de todos os dilemas e suas opções de soluções seguiram o mesmo formato 

na análise dos juízes: os juízes eram questionados (a) sobre os critérios de prioridade moral; (b) 

sobre a clareza e coesão da escrita e (c) sobre a aproximação da situação com a realidade das 

organizações atuais. Para as duas últimas questões, os juízes tiveram as seguintes opções de 

resposta: “sim”, “parcialmente” e “não”. A avaliação também contou com a abertura de espaços 

para comentários e sugestões.  

 

 Resultados 

 

O questionário abarcou, após a apresentação dos dilemas, duas questões acerca da 

simplicidade e clareza, e da consistência com uma situação real. Isso possibilitou a 

verificação sobre possibilidades de mudança na escrita dos dilemas. O primeiro deles obteve 

uma porcentagem 85,7% (6 juízes) quanto à simplicidade e clareza e 100% (7 juízes) quanto à 

consistência com uma situação real. Mesmo obtendo-se valores acima de 75%, a pesquisadora 

optou por aderir algumas sugestões, modificando algumas palavras em busca de maior 

objetividade e compreensão. O segundo dilema apresentou uma porcentagem de 100% (7 

juízes) quanto à simplicidade e clareza e 85,7% (6 juízes) quanto à consistência com uma 

situação real. Para esse dilema não houve modificações.  

Após cada dilema, seguia a questão aberta sobre o que o gestor faria se fosse o 

personagem do dilema. Para o primeiro dilema, 85,7% dos juízes responderam que estava 

simples e claro, tendo como única sugestão a proposta de deixar o dilema mais compreensível. 

Tal sugestão foi aceita e incluída nas alterações feitas nesse dilema. Para o segundo dilema, 

100% dos juízes concordaram com esse critério de simplicidade e clareza.  

Para as opções de soluções aos dilemas, considerou-se a possibilidade de modificações 

somente para os itens que apresentavam abaixo de 75% o nível de concordância entre juízes. 

Segue a Tabela 10, que demonstra como foi feita esta análise. 
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Tabela 10 - Avaliações dos juízes referentes à simplicidade e clareza da escrita, à representatividade da 

solução fictícia a uma solução real e aos critérios de prioridade moral 

 

Itens/ Categorias de Análise 
Simplicidade e 

Clareza % (N) 

Condiz com a 

realidade das 

organizações % 

(N) 

Com 

prioridade 

moral % 

(N) 

Sem 

prioridade 

moral % 

(N) 

Dilema 1 (Murilo) 

1) Murilo possui muito medo de 

perder o emprego, reúne os líderes 

dos departamentos e diz que eles vão 

melhorar seus resultados a qualquer 

custo. 

Sim – 42,9% (3) Sim – 100% (7) 

14,3% (1) 85,7% (6) 
Parcial – 57,1% (4) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

2) Murilo não discute com o diretor, 

porém pede a sua equipe que 

mantenham o trabalho diário, pois 

acredita que estão trabalhando da 

melhor forma possível. 

Sim – 85,7% (6) Sim – 71,4% (5) 

85,7% (6) 14,3% (1) 
Parcial – 14,3% (1) Parcial – 28,6% (2) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

3) Murilo promete um benefício aos 

trabalhadores da sua equipe que 

aumentarem as vendas. 

Sim - 100% (7) Sim - 85,7% (6) 

14,3% (1) 85,7% (6) Parcial - 0% (0) Parcial - 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

4) Murilo decide continuar 

realizando o trabalho e se 

conscientiza de que arcará com a 

possibilidade de ser substituído ou 

desligado. 

Sim – 71,4% (5) Sim – 85,7% (6) 

57,1% (4) 42,9% (3) 
Parcial – 28,6% (2) Parcial – 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

5) Murilo é uma pessoa bem 

relacionada e criativa. Ele pensa em 

uma estratégia: fazer o balanço geral, 

diminuindo o número de produtos 

que possui no estoque para 

apresentar à diretoria como se tivesse 

vendido. Para suprir esse dinheiro 

das vendas, pede emprestado a um 

gerente de outra unidade, o qual é seu 

colega. 

Sim – 85,7% (6) Sim – 85,7% (6) 

28,6% (2) 71,4% (5) 

Parcial – 14,3% (1) Parcial – 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

6) Murilo mantém seu trabalho 

normalmente e busca uma 

capacitação, como por exemplo, um 

coaching, para aperfeiçoar e 

melhorar sua condição como gestor e 

consequentemente melhorar seus 

resultados.  

Sim - 100% (7) Sim – 85,7% (6) 

14,3% (1) 85,7% (6) 

Parcial - 0% (0) Parcial – 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

7) Murilo desesperado pela ameaça 

de ser desligado reúne todos os 

trabalhadores e os ameaçam de 

serem desligados também, visto que 

não considera justo ser punido 

sozinho. 

Sim - 100% (7) Sim - 85,7% (6) 

28,6% (2) 71,4% (5) 

Parcial - 0% (1) Parcial – 14,3% (1) 

Não - 0% (1) Não - 0% (0) 

8) Murilo decide buscar ajuda do 

setor de Recursos Humanos para 

realizar um treinamento com a sua 

equipe sobre estratégias de vendas e 

atendimento ao cliente. 

Sim - 100% (7) Sim - 85,7% (6) 

28,6% (2) 71,4% (5) 
Parcial - 0% (0) Parcial - 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 
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Dilema 2 (João) 

9) João diante da sua necessidade de 

trabalho aceita o acordo e inicia seu 

trabalho. 

Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

14,3% (1) 85,7% (6) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

10) João não aceita o emprego, pois 

não concorda que a saúde de sua mãe 

seja vista como moeda de troca pelo 

seu emprego. 

Sim – 71,4% (5) Sim - 85,7% (6) 

85,7% (6) 14,3% (1) Parcial – 28,6% (2) Parcial - 14,3% (1) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

11) João não aceita a proposta, 

porque tem medo de colocar a vida 

de outras pessoas em risco. 

Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

100% (7) 0% (0) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0)  

12) João aceita a proposta porque 

reconhece que o gerente foi bom para 

ele. 

Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

14,3% (1) 85,7% (6) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

13) João não quer agir contra a lei e 

decide procurar outro emprego. 
Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

42,9% (3) 57,1% (4) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

14) João aceita a proposta e acredita 

que está agindo como um bom filho. 
Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

14,3% (1) 85,7% (6) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

15) João inicia seu trabalho, porque 

não quer que o gerente geral o 

considere ingrato. 

Sim - 100% (7) Sim - 100% (7) 

14,3% (1) 85,7% (6) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não - 0% (0) Não - 0% (0) 

16) João não aceita a proposta de 

emprego porque não correria o risco 

de ser preso. 

Sim – 85,7% (6) Sim - 100% (7) 

0% (0) 100% (7) Parcial - 0% (0) Parcial - 0% (0) 

Não – 14,3% (1) Não - 0% (0) 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Conforme se observa na Tabela 10, no quesito simplicidade e clareza, 13 itens 

atingiram a porcentagem mínima de 75% com respostas afirmativas. Não obstante os itens 1, 4 

e 10 demonstraram maior dificuldade. O item 1 foi o mais problemático, pois 57,1% (4 juízes) 

consideraram parcialmente, apresentando sugestões de mudança de semântica e que ao invés 

de considerar o julgamento como “sem prioridade moral” seria melhor considerar “sem 

princípios morais”. Essas duas sugestões foram acatadas. Em relação ao item 4, 28,6% (2 juízes) 

consideraram parcialmente, pois acreditavam que a solução estava como uma “mera aceitação 

do gestor em ser desligado”, como se não houvesse um problema a ser resolvido. Para tanto, 

reformulou-se a solução (ver Tabela 7). O item 10 também contou com 28,6% (2 juízes) com a 

consideração parcial, contudo não foram apresentadas justificativas em relação ao texto. Diante 

disso, nesse último item não ocorreu a alteração de sentença. 

Sobre o quesito de uma solução fictícia ter consistência com uma solução real 15 dos 

16 itens atingiram a porcentagem mínima de 75%, com respostas afirmativas. A única categoria 

questionada foi a opção 2, apresentando 28,6% (2 juízes) com consideração parcial. Isso se deu 
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por concluírem que manter o trabalho diário quando um setor tem prejuízo, não parece 

plausível. Portanto, essa questão também foi reformulada (ver Tabela 7). 

Quanto aos critérios sobre princípios morais, o primeiro ponto a destacar é que em 

todos os itens em sua maioria concordou com a classificação prévia da pesquisadora e de sua 

orientadora. Em relação à concordância 11 dos 16 itens atingiram a porcentagem mínima de 

75% com respostas que se aproximaram a classificação anterior. Todavia, alguns itens foram 

revistos. O item 4 apresentou 42,9% (3 juízes) de não concordância, devido aos mesmos 

motivos de não estar claro, pois quando o gestor se conscientiza parece estar aceitando a 

situação posta, de uma demissão. Porém o item já havia sido reformulado.  A opção 5, 

apresentou 28,6% (2 juízes) de discordância, no entanto as justificativas deram a impressão de 

uma falha de interpretação, uma vez que, a situação é muito específica do mundo organizacional 

e os juízes possuem maior especialidade quanto ao desenvolvimento moral.  Os itens 7 e 8 

apresentaram 28,6% (2 juízes) de discordância e com sugestões de mudanças semânticas, as 

quais foram absorvidas.  

Por fim, o item 13, apresentou 42,9% (3 juízes) de não concordância, mas nenhum juiz 

apresentou justificativa. Desse modo, não se optou por mudanças nessa categoria, pois se inferiu 

uma possível falha na interpretação do item. O dilema 2 conta com a interpretação e a 

semelhança ao dilema de Heinz de Kohlberg. Este dilema retrata uma situação em que o marido 

para salvar a vida de sua mulher precisa de um remédio que custa além do valor que o mesmo 

pode pagar. Ele tenta negociar em uma farmácia, mas não tem sucesso, para tanto rouba o 

remédio (Biaggio, 2006). O fato de roubar e ser julgado por estar agindo contra a lei se aproxima 

ao item 13, que possui o foco em não agir contra a lei de alterar as datas de vencimento. Ao se 

deparar com essas questões, pode-se interpretar que o item 13 é de domínio convencional, pois 

se fosse moral o gestor estaria pensando em não agir assim devido ao risco à saúde dos 

consumidores.   

Posteriormente a essa análise, observou-se que o maior conflito posicionou-se ao 

primeiro dilema, o qual requereu mudanças nos itens 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Por mais que o item 6 não 

tenha tido sugestões de mudança, a pesquisadora preferiu deixar a escrita de modo mais 

objetivo. Já ao que se trata do segundo dilema, nenhuma alteração foi realizada em suas opções 

de solução. As alterações ficam esclarecidas a partir do Quadro 2, que segue abaixo. 
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Quadro 2 - Apresentação dos itens em comparação entre a descrição inicial e após a análise de juízes 

 

Descrição inicial apresentada aos juízes Descrição com alterações após análise de 

juízes 

Dilema 1 (Murilo) 

1) Murilo possui muito medo de perder o emprego, 

reúne os líderes dos departamentos e diz que eles vão 

melhorar seus resultados a qualquer custo. 

 

1) Murilo possui muito medo de perder o emprego, 

então reúne os líderes dos departamentos e ordena 

que melhorem seus resultados a qualquer custo. 

2) Murilo não discute com o diretor, porém pede a sua 

equipe que mantenham o trabalho diário, pois acredita 

que estão trabalhando da melhor forma possível. 

 

2) Murilo dialoga com a sua equipe e pede que 

continuem trabalhando da melhor forma possível 

e que apresentem sugestões para a superação da 

crise. 

4) Murilo decide continuar realizando o trabalho e se 

conscientiza de que arcará com a possibilidade de ser 

substituído ou desligado. 

 

4) Murilo discorda da opinião do diretor e acredita 

que sua atuação como gestor é produtiva e correta. 

Desse modo, tranquiliza a equipe e diz que 

assumirá a responsabilidade que lhe compete. 

6) Murilo mantém seu trabalho normalmente e busca 

uma capacitação, como por exemplo, um coaching, 

para aperfeiçoar e melhorar sua condição como gestor 

e consequentemente melhorar seus resultados.  

 

6) Murilo reconhece sua responsabilidade diante 

da equipe e busca uma capacitação para 

aperfeiçoar e melhorar sua atuação como gestor. 

7) Murilo desesperado pela ameaça de ser desligado 

reúne todos os trabalhadores e os ameaçam de serem 

desligados também, visto que não considera justo ser 

punido sozinho. 

7) Murilo diante da ameaça de ser desligado reúne 

sua equipe e lhes ameaça de serem demitidos 

também, visto que não considera justo ser punido 

sozinho. 

8) Murilo decide buscar ajuda do setor de Recursos 

Humanos para realizar um treinamento com a sua 

equipe sobre estratégias de vendas e atendimento ao 

cliente. 

 

8) Murilo decide oferecer um treinamento sobre 

estratégias de vendas e atendimento ao cliente para 

sua equipe, para que mesmo no caso de ser 

demitido, tenha preparado os colaboradores para 

melhor enfrentarem a crise. 

Fonte: Pesquisa realizada pela autora. 

 

Compreende-se a partir desse percurso a importância e o cuidado na construção de um 

instrumento, bem como a relevância do diálogo científico, por meio da análise de pesquisadores 

da área. As mudanças realizadas, portanto, foram utilizadas para a coleta de dados após a 

aprovação no Exame Geral de Qualificação.  
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APÊNDICE B 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR 

 

ENTREVISTADO N°: 

DADOS PESSOAIS 

 

Sexo: (  ) feminino     (  ) masculino Religião: 

 

Data de Nascimento: ___/ ___/ ____ 

 
Estado civil:  

 

Cidade: 

 
Estado:  

 

ESCOLARIDADE 

 

Última série que cursou (completa):  

 

Fez curso(s) relacionado(s) à área de atuação? (   ) Sim        (    ) Não 

Qual (is)? 

 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

 

Que setor do varejo você trabalha? 

 

Exerce este cargo há quanto tempo?     

 

Trabalha nesta empresa há quanto tempo? 

 

Trabalha neste ramo há quanto tempo? 

 

Já exerceu outro cargo nesta empresa?   (   ) Sim        (    ) Não 

Qual? 

 

 

Já exerceu outra profissão?     (   ) Sim        (    ) Não 

Qual? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE REPRESENTAÇÕES DE SI 

 

Instrução: Vou lhe fazer algumas perguntas para saber como você pensa sobre você como 

pessoa e como gestor. Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que 

interessa é a sua opinião sobre o assunto, mas peço que reflita bem para respondê-las. Vou 

começar pelas perguntas sobre você como pessoa.  

 

Representação de si como pessoa:  

Qualidades e oportunidades de melhoria 

1. Quais são suas boas qualidades? Por quê?  

2. Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de melhoria? Por 

quê?  

Valores 

3. O que as pessoas fazem que lhe causa admiração? Por quê?  

4. O que as pessoas fazem que lhe causa indignação? Por quê?  

5. Existe alguma pessoa como modelo para você? Por quê?  

6. O que é para você uma vida que vale a pena ser vivida? 

Olhar alheio 

7.  O que você acredita que as pessoas admiram em você? 

8. Teria alguma coisa que você faz que as pessoas não admirariam? O que seria?  

 

Representação de si como gestor:  

Qualidades e oportunidades de melhoria 

1. Quais são suas boas qualidades como gestor? Por quê?  

2. Quais são suas qualidades não tão boas, ou melhor, suas oportunidades de melhoria como 

gestor? Por quê?  

Valores 

3. O que um gestor faz que lhe causa admiração? Por quê?  

4. O que um gestor faz que lhe causa indignação? Por quê?  

5. Existe algum gestor que você considere um modelo? Por quê?  

6. O que é para você uma vida que vale a pena ser vivida nessa profissão de gestor? 

Olhar alheio 

7. O que sua equipe admira em você como gestor? Por quê? 

8. Teria algo que você faz como gestor que sua equipe não admiraria? O que seria?  
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO DE DILEMAS MORAIS  

 

Instrução: Vou lhe apresentar algumas histórias e posteriormente irei fazer algumas 

perguntas situacionais para saber sua opinião. Lembre-se de que não existem respostas certas 

ou erradas. O que interessa é a sua opinião sobre o assunto, mas peço que reflita bem para 

respondê-las. Vou começar pela primeira história.  

 

Murilo trabalha em uma rede de lojas de roupas há 15 anos. A unidade, que gerencia há 

10 anos, já ganhou prêmios pelo seu alto faturamento. Contudo, a região dessa unidade tem 

perdido vendas pela forte concorrência de mercado na cidade. Em uma visita da diretoria, o 

diretor comercial ficou indignado com os resultados atuais da unidade, pois não estão sequer 

atingindo as metas. O diretor diz que a culpa é do gestor, o qual não está sabendo gerenciar da 

forma correta, e ainda alega que se até o próximo mês os resultados não melhorarem ele corre 

o risco de ser substituído, ou melhor, ser desligado da empresa. 

 

Se você fosse o Murilo, o que você faria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo possui muito medo de perder o emprego, então reúne os líderes dos departamentos 

e ordena que melhorem seus resultados a qualquer custo.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo dialoga com a sua equipe e pede que continuem trabalhando da melhor forma 

possível e que apresentem sugestões para a superação da crise.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo promete um benefício aos trabalhadores da sua equipe que aumentarem as 

vendas.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Murilo discorda da opinião do diretor e acredita que sua atuação como gestor é produtiva 

e correta. Desse modo, tranquiliza a equipe e diz que assumirá a responsabilidade que lhe 

compete.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo é uma pessoa bem relacionada e criativa. Ele pensa em uma estratégia: fazer o 

balanço geral, diminuindo o número de produtos que possui no estoque para apresentar 

à diretoria como se tivesse vendido. Para suprir esse dinheiro das vendas, pede 

emprestado a um gerente de outra unidade, o qual é seu colega.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo reconhece sua responsabilidade diante da equipe e busca uma capacitação para 

aperfeiçoar e melhorar sua atuação como gestor.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo diante da ameaça de ser desligado reúne sua equipe e lhes ameaça de serem 

demitidos também, visto que não considera justo ser punido sozinho. 

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Murilo decide oferecer um treinamento sobre estratégias de vendas e atendimento ao 

cliente para sua equipe, para que mesmo no caso de ser demitido, tenha preparado os 

colaboradores para melhor enfrentarem a crise. 

 

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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João foi contratado para gerenciar uma farmácia. Ele tem experiência profissional, mas 

estava desempregado há algum tempo. Essa vaga apareceu num momento em que ele estava 

precisando muito, pois sua mãe foi acometida por uma doença rara e os medicamentos para o 

tratamento são muito caros. O gerente geral da rede de farmácias ao saber da situação de João, 

além de contratá-lo, também lhe concedeu o benefício de garantir esses medicamentos 

mensalmente. No entanto, para isso, pediu ao João que quando alguns medicamentos 

estivessem perto do vencimento, ele alterasse a data para não terem tantos problemas com 

perdas, visto que este tem sido um dos piores resultados da farmácia. 

 

Se você fosse o João, o que você faria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João diante da sua necessidade de trabalho aceita o acordo e inicia seu trabalho.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João não aceita o emprego, pois não concorda que a saúde de sua mãe seja vista como 

moeda de troca pelo seu emprego. 

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João não aceita a proposta, porque tem medo de colocar a vida de outras pessoas em risco. 

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João aceita a proposta porque reconhece que o gerente foi bom para ele.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João não quer agir contra a lei e decide procurar outro emprego.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 
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Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João aceita a proposta e acredita que está agindo como um bom filho.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João inicia seu trabalho, porque não quer que o gerente geral o considere ingrato.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

João não aceita a proposta de emprego, porque não correria o risco de ser preso.  

totalmente 

errado 

errado nem errado 

nem certo 

Certo totalmente 

certo 

 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você acredita que os dilemas morais e suas respectivas situações são condizentes com a 

realidade das organizações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Natureza da pesquisa 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa: “CONCEPÇÕES MORAIS NO 

MUNDO DO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE OS TIPOS DE JULGAMENTOS E 

REPRESENTAÇÕES DE SI DE GESTORES”, desenvolvida por Priscila Bonato Galhardo, 

aluna de Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de 

São Paulo (USP), sob orientação da Prof. Dra. Luciana Caetano. Essa pesquisa pretende 

investigar qual a percepção que os gestores do ramo varejista têm de si mesmo e como esses 

avaliam possíveis situações nas organizações. 

 

Participação da pesquisa 

O convite à sua participação se deve ao fato de você ser um gestor do ramo varejista e 

possuir mais de dois anos no cargo em que trabalha. A sua participação não é obrigatória e você 

irá decidir se quer ou não participar, bem como poderá retirar sua participação a qualquer 

momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso não queira participar. Contudo, 

sua participação é muito importante para nós.  

 

Envolvimento na pesquisa 

Você será convidado a responder um questionário sobre bem-estar subjetivo, por meio 

de uma escala com duração de 10 minutos. Posteriormente, você responderá perguntas que se 

referem aos seus dados pessoais, de escolaridade e profissionais, com duração aproximada de 

5 minutos. No terceiro instrumento, você será convidado a participar de uma entrevista com 

algumas perguntas, que buscam sua opinião como pessoa e como gestor, com duração 

aproximada de 20 minutos. Para finalizar sua participação, você será convidado a responder e 

expressar sua opinião em questões situacionais do ramo varejista, com duração aproximada de 

20 minutos. Durante toda a entrevista, haverá a gravação em áudio para garantir o registro 

integral da informação. Ressalta-se que a gravação só ocorrerá mediante sua autorização. Ao 

final da pesquisa, o material será guardado pela pesquisadora por pelo menos 5 anos.  

 

Riscos e desconforto 

Quanto aos riscos por sua participação na pesquisa, estes são mínimos e tentarão ser 

evitados. Caso ocorra algum desconforto emocional, em virtude dessa participação, você estará 

assegurado de auxílio profissional gratuito.  

 

Confidencialidade 

Nenhuma das informações oferecidas será identificada e qualquer dado que possa ser 

identificado será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa. O material ficará guardado 

em local seguro. A qualquer momento você poderá solicitar da pesquisadora informações sobre 

sua participação ou sobre a pesquisa. Os contatos da pesquisadora estão no final desse 

documento. 

 

Benefícios 

Participando da pesquisa você poderá refletir sobre sua vida como pessoa e como gestor, 

além de pensar acerca de possíveis situações das organizações do ramo varejista. A sua 

participação também contribuirá para o aprofundamento do estudo que relaciona a moral e o 

trabalho. 
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Custos 

Você não terá nenhum tipo de despesa para participar dessa pesquisa. Também nada 

será pago por sua participação. 

 

Divulgação 

Os resultados dessa pesquisa serão divulgados em palestras, relatórios e artigos 

científicos. Esse documento está sendo enviado em duas vias. Uma deverá ficar com você e 

outra com a pesquisadora.  

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, 

eu____________________________________________________ de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu interesse em participar da pesquisa. 

 

 

_______________________, _____ de __________, _____ 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do gestor 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Priscila Bonato Galhardo 

Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo (USP) 

 

 

Pesquisadora Responsável: Priscila Bonato Galhardo 

Fone: (11) 94899-5052  E-mail: priscilabonatogalhardo@usp.br   

Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo - Avenida Professor Mello de Morais, 1721 

- Butantã, São Paulo - SP, 05508-03. 

 

Endereço do Comitê de Ética envolvendo Seres Humanos: 

Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco G, 2º andar, sala 2. CEP 05508-030 - Cidade 

Universitária - São Paulo/SP.  E-mail: ceph.ip@usp.br  -  Telefone: (11) 3091-4182. 
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