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Resumo: A pesquisa tem como objeto de análise as relações: ética natural (da pessoa), ética e trabalho
e a ética profissional de acadêmicos do curso de Administração de uma universidade pública de Sinop,
município do Estado de Mato Grosso. O objetivo baseia-se em estudar a percepção de ética destes
acadêmicos a partir da criação da Escala de Avaliação de Condicionamento Ético (EACÉ). A
metodologia integra os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa e quantitativa. O
questionário aplicado à amostra de acadêmicos foi a técnica utilizada para coleta dos dados. Foi
possível averiguar como os acadêmicos percebem os fatores da escala, ou seja, as relações éticas.
Como resultados, através da análise da Escala EACÉ verificou-se que há um condicionamento ético
por parte dos acadêmicos futuros administradores. Ainda, apesar dos pesquisados se sentirem
satisfeitos quanto a sua conduta ética, evidenciou-se ser necessário que os futuros gestores fiquem
atentos a algumas situações sobre pena que esse condicionamento reflita de forma negativa em futuras
relações organizacionais.
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The Ethical Perception of Academics: Study in the Administration
Course of a Public University in SINOP- North of the State of
Mato Grosso
Abstract: The research has as object of analysis the relations between: natural ethics (the person),
ethics and work and professional ethics of academic course of Administration of a public university of
Sinop, city in the state of Mato Grosso. The aim is based on studying the perception of ethics of these
academics from the creation of the Ethical Conditioning Assessment Scale (ECAS). The methodology
integrates the theoretical and methodological principles of qualitative and quantitative research. The
questionnaire applied to a sample of academics was the technique used for data collection. It was
possible to examine how the students perceive the factors of scale, that is, the ethical relations. As a
result, by analyzing the ECAS Scale it was noted that there is an ethical conditioning by academicians,
the future managers. Yet, in spite of respondents feel satisfied about his ethical conduct, it
demonstrated to be necessary for future managers become aware of some situations because this
conditioning may reflect negatively on future organizational relationships.
Keywords: Ethical Relationships, Scale of Assessment, Academics.

1 Introdução
Com o advento da internacionalização, bem como a evolução dos meios de
comunicação, a informação hoje é muito mais acessível do que décadas atrás. Deste modo,
escândalos oriundos dos mais diferentes âmbitos repercutem rapidamente na sociedade.
A ética apresenta-se como uma mão invisível para um alinhamento dessa gestão, da
empresa que visa nortear as ações de funcionários (de qualquer esfera), para que estes ajam
com prudência naquilo que prega sua organização, assim concretizando seus valores, pois
valores são ações habitualmente praticadas, não somente faladas (VARGAS, 2005). Ou seja,
uma empresa deve buscar repassar e possibilitar os meios, para que seus funcionários
pratiquem uma conduta de acordo com os seus objetivos.
Esta investigação tem como objetivo estudar as relações entre a ética natural (da
pessoa), a ética e trabalho e a ética profissional de acadêmicos do curso de Administração,
graduandos de uma universidade pública localizada no município de Sinop, norte de Mato
Grosso. Os dados para elaboração foram obtidos através de uma pesquisa ocorrida no mês de
outubro de 2015. Para tal, visou analisar fatores relacionados aos temas descritos em uma
dada amostra do universo de pesquisa. Portanto, este trabalho foca na questão da ética como
um todo, entretanto pelo universo pesquisado, a ética empresarial e a profissional ganham
mais relevância.
Sabe-se que as empresas são formadas e lideradas por pessoas e, mais precisamente,
por um gestor, um administrador: os acadêmicos depois de formados. É importante saber
como estes entendem a ética, como os mesmos comandarão sua empresa, seu trabalho,
perante as outras pessoas: far-se-á a luz da ética? Neste contexto, a presente pesquisa busca
responder: qual a percepção de ética dos acadêmicos do curso de Administração, formados
por uma universidade pública localizada no município de Sinop, norte de Mato Grosso?
O estudo da ética é importante em qualquer contexto. É necessário saber como
determinados grupos da sociedade se posicionam quanto as suas respectivas condutas para
que se alcance o bem comum da sociedade. Com o advento da internacionalização, as
relações comerciais, sociais e ambientais ganham enorme visibilidade em um curto espaço de
tempo, podendo impactar tanto positiva quanto negativamente na imagem, a depender da
atitude que se toma pelas empresas. A pesquisa social visa discorrer sobre o entendimento de
ética e a atitude apresentada pelos acadêmicos questionados sobre este tema tão relevante na
sociedade. Estes futuros gestores serão agentes de transformação no exercício de suas
profissões. A administração está presente em qualquer contexto e, sem ela, dificilmente
conseguiria organizar qualquer trabalho, pessoal ou profissional. Sabendo que a ética tem
como escopo a ordem (ALONSO, LOPÉZ e CASTRUCCI, 2012), logo, vê-se a
interdependência das duas.
Devido à natureza da indagação e do objetivo da pesquisa, o presente estudo baseia-se
no pressupostos do método quantitativo e qualitativo, assim o desígnio está no estudo em
profundidade do fenômeno investigado. Por respeitar que os dados necessários para responder
ao questionamento de pesquisa pressupõe a percepção do tema da ética pelos acadêmicos do
curso de Administração, a abordagem quantitativa foi empregada enquanto curso e método de
pesquisa.
Apesar de a investigação perfilhar-se nos princípios do método quantitativo, decorreu
a necessidade de associação da investigação quantitativa e qualitativa, pelo fato desta permitir
o cruzamento das avaliações com a intenção de possuir maior crédito de que os dados não
oriundos de um processo particular ou de alguma condição própria (GOLDENBERG, 2003).
O trabalho foi realizado em Sinop (MT), município localizado ao norte do estado de
Mato Grosso, tendo como universo e amostra de pesquisa uma universidade pública,
considerada ser população finita e representativa. Deste modo, a pesquisa foi realizada

somente com o curso de Administração da instituição, onde cento e três (103) acadêmicos
constituíram a amostra da população. O cálculo para a obtenção da amostra da população
deu-se através dos seguintes dados: trezentos e dezessete (317) era o número total de
acadêmicos matriculados no curso no segundo semestre de 2015. Considerando um erro
amostral de 8% e um nível de confiabilidade de 95%, a amostra da população da pesquisa
totalizou um número de cento e três (103) sujeitos a serem pesquisados.
Para atingir os objetivos que foram propostos nesta pesquisa, a coleta de dados deu-se
mediante a aplicação de questionários na instituição em estudo, junto aos acadêmicos. No
questionário utilizaram-se perguntas fechadas e de estimação (escala de avaliação), com o uso
também da técnica da escolha múltipla. Este questionário foi dividido em partes, nas
determinadas sequências: dados pessoais (sexo, idade, filhos, estado civil, tempo de empresa,
fase do curso); ética natural; ética e trabalho; e ética profissional. O questionário ainda
evidenciou características que possuem relação a comportamentos éticos, segundo os itens
pesquisados, na perspectiva de Alonso, López e Castrucci (2012), sendo estes: o bem; o bem
comum; os valores; a vontade; a felicidade; o amor; a prudência; etc.
A análise dos dados toma como referência a Escala de Avaliação de Condicionamento
Ético (EACÉ), elaborada pelos pesquisadores. Nesta está contido fatores relacionados ao tema
em estudo, referenciado na teoria, desta forma o cerne do trabalho encontra-se na exploração
dos dados da referida escala, principalmente.
Para cada um dos fatores da EACÉ apresenta-se uma escala de cincos possíveis
respostas, que são: nunca (1), raramente (2), às vezes (3), frequentemente (4) e sempre (5). O
valor entre parênteses refere ao valor da resposta. Logo, o valor da média representa a
resposta mais contabilizada no contexto explorado.
2 Imersão no Contexto Ético
A ética é um tema sempre em pauta em qualquer contexto, pelo fato de que “a ética é
objetiva e universal; transcende as pessoas” (ALONSO, LÓPEZ e CASTRUCCI, 2012, p.
10). Deste modo, considera-se que a ética estará em discussão em qualquer lugar, pela sua
objetividade e reconhecimento universal, que está além das pessoas. Ao tratar sobre o assunto
é impossível não abordar o tema moral, e embora etimologicamente sejam estes sinônimos, há
de serem feitas importantes distinções entre esses temas em suas definições. Por exemplo,
alguns autores restringem-se a ética para a vida pública. Por este fato tratam deste assunto em
foro político, profissional e o termo moral refere-se a interioridade da pessoa, é privada ao
comportamento individual (ASSMANN, 2012).
Na definição de Alonso, López e Castrucci (2012, p. 3), “ética é a ciência da conduta
humana, segundo o bem e o mal, com vistas à felicidade”. A ética faz-se relação ao estudo do
comportamento do ser humano, enquanto a moral relaciona-se com a qualidade deste
comportamento, onde cada ser humano tem de policiar-se em sua respectiva conduta
(ALONSO, LÓPEZ e CATRUCCI, 2012).
Sobre essa interdependência entre ética e moral é importante ressaltar, conforme
indicam Alonso, López e Castrucci (2012, p. 3), que estes termos “costumam ser usados como
adjetivos de uma conduta: diz-se moral ou ética a conduta boa, e imoral ou antiética a conduta
má”. A ética é importante em qualquer contexto pelo fato de que o ser humano tem que
avaliar sobre sua conduta, ainda mais nas condições que a humanidade se encontra, passando
por vários problemas em foro social. Sabendo disso, “desconhecer o impacto dos
comportamentos próprios no universo que nos rodeia é hoje visto como manifestação segura
de irresponsabilidade social” (VARGAS, 2005, p. 2). A administração pública é um setor que
apresenta cotidianamente vários exemplos de irregularidades em sua gestão em detrimento de

comportamentos individuais (dos atores políticos) de não conformidade com a conduta que
deveriam demonstrar.
Na busca de poder e dinheiro (existência), independente dos meios para conquistá-los,
as pessoas estão a cada dia mais necessitadas de desenvolverem valores éticos e morais para
poderem agir de maneira direcionada em suas vidas. Por esse pressuposto, a ética sempre
estará introduzida nas discussões no que compete ao âmbito organizacional, civil,
profissional, religioso e jurídico, ou seja, a sociedade como um todo (ROCHA, 2010). É
através da convivência em sociedade que o homem determina sobre si e os demais os seus
valores e desta maneira firma sua área de foro ético, isto é, suas origens sobre o certo e o
errado em seus atos e dos outros indivíduos. Os indivíduos, normalmente, agem em
detrimento de suas crenças (os valores que acreditam). Todavia, isso não quer dizer que não
possam divergir-se do que admitem e até mesmo do que fazem (ALENCASTRO, 2010).
Assim, salienta Vargas (2005, p.16) que “os valores não devem ser confundidos com
declarações de intenção [...], é preciso haver decisões ou ações regulares que apoiem” o que
se declara. Deste modo, ainda na perspectiva do autor “os valores são identificados a partir
dos comportamentos manifestados, e não de afirmações verbais” (VARGAS, 2005 p.16).
Portanto, não pode ser considerado um indivíduo ético, detentor de valores, aquele que
simplesmente diz fazer. O indivíduo que têm valores é aquele que pratica habitualmente atos
que julga ser o certo (sua moralidade) em determinado momento. Todavia, “os valores morais
dominantes não são decididos voluntariamente por sujeitos individuais; eles emergem da
própria experiência do grupo humano e vão-se cristalizando” (PASSOS, 2004, p.25).
Percebe-se que o ser humano é considerado um ser moral por não agir instintivamente,
mas sim de maneira consciente, de modo que por meio das faculdades superiores:
inteligência, vontade e amorosidade consegue administrar seus atos e suas respectivas
consequências, responsavelmente (ALONSO, LÓPEZ e CASTRUCCI, 2012). Ratifica-se
com a afirmação “ninguém nasce ‘moral’” (ASSMANN, 2012, p. 88).
O contexto ao quais as pessoas estão inseridas condiciona a moral e os valores. Como
afirma Assmann (2012) que a pessoa, em seu processo de se tornar humano também vai se
tornando moral. Para o autor, as pessoas não nascem sabendo que estão submetidos a regras.
É o que justifica o fato de não serem, até certa idade, responsabilizados nem moral nem
juridicamente por suas ações.
Vargas (2005) salienta que a moral é um sistema de valores, normas, princípios e
pressupostos que rege o comportamento e a possibilidade de participação num determinado
grupo. Ressalta que é específica de um determinado tempo e espaço, também que não é
possível falar adequadamente de uma moral sem a situar num determinado espaço, tempo e
comunidade.
Também corrobora Srour (1998, p. 270) que a moral se trata de um discurso de
justificação e se encontra no coração da ideologia. É um dos mais poderosos mecanismos de
reprodução social ao definir o que é permitido e proibido, justo e injusto, lícito e ilícito, certo
ou errado. Portanto, é de fulcral importância para uma sociedade saber repassar sua moral.
Deste modo, “podemos dizer que os seres humanos se tornam seres morais através da
educação, independente de qual seja ela, e que se não houvesse educação, convivência com
outros seres humanos, estes não se tornariam seres morais“ (ASSMANN 2012, p. 89). O ser
humano desenvolve seus valores, consequentemente firma sua conduta, baseado em
ensinamentos filtrados do contexto ao qual se faz presente. Todavia, não devem ser de total
aceitação alguns princípios ou normas estabelecidas, pois somos livres.

2.1 Ética nas Organizações e a Formação Ética
Uma empresa ou organização é composta por pessoas exercendo um trabalho,
tomando decisões que irão repercutir no processo produtivo ou em outras pessoas. As
organizações, de acordo com Passos (2004), são sistemas políticos, de articulações, no que
tange a relação de poder entre quem manda e quem obedece. A dimensão de poder que exerce
uma empresa é positiva, imposta, com a finalidade de levar os executores a realizar aquilo que
foi definido, de maneira eficiente e de modo que seja garantido comportamentos morais que a
organização defende.
Desta forma, tratar-se-á então de uma ética positiva, que é aquela definida
expressamente pelos seres humanos. Este tipo de ética pode ser considerado como combinada,
socializada, comumente escrita (ALONSO, LÓPEZ e CASTRUCCI, 2012). A ética, no
contexto organizacional, entende-se que seja o reconhecimento explícito de valores morais de
uma maioria que está envolvida em uma realidade de uma organização. Apesar de ser
elaborada, geralmente pela alta cúpula da empresa, a ética da organização deve sempre
considerar as pessoas que serão afetadas.
Ainda corrobora Passos (2004, p.66) ao afirmar que:
Ética nas organizações não se caracteriza como valores abstratos nem alheios aos
que vigoram na sociedade; ao contrário, as pessoas que as constituem, sendo sujeitos
históricos e sociais, levam para elas as mesmas crenças e princípios que aprenderam
enquanto membros da sociedade. [...] a ética nas organizações significa a forma de
ser e modo de agir, não de maneira mecânica, mas como fruto da reflexão em
consonância com a cultura e a filosofia da organização.

Pode ocorrer de que nem todos os valores defendidos pela organização sejam
reconhecidos pelo indivíduo, que deve acatar tais princípios socializados no contexto ao qual
se encontra. Nesta perspectiva admoesta Srour (1998, p. 269):
O conhecimento antropológico nos ensina que não se devem confundir normas
morais, socialmente praticadas, com pautas abstratas, universais e anistóricas, pois
elas são padrões sociais convencionados que espelham condições históricas bem
determinadas. Os romanos, aliás, cunharam o provérbio: “o tempora, o mores” (os
costumes mudam com o tempo). Devemos distinguir, entretanto, normas jurídicas
(leis, regulamentos) e normas morais.

Então, esclarece-se que se deve distinguir uma ética positiva (ética empresarial) da
ética universal, que é estabelecida pelo ser humano através de seu próprio condicionamento.
A moral, socializada por uma organização, sempre estará definida a sua realidade e seu
tempo. Alonso, López e Castrucci (2012, p. 194) legitimam:
Dado que a organização é um ente abstrato que decide e age em função do que
desejam as pessoas que a compõem, devemos reconhecer que não tem sentido real
falar de empresa ética ou não ética. Devemos falar de comportamento ético das
pessoas.

Deve-se reconhecer a capacidade de cada pessoa e em uma organização esta função
cabe ao administrador (o líder). Ainda, considera-se que o líder deve ser um indivíduo ético,
especialmente pelo fato de estar em evidência, e assim sua conduta servir de exemplo para os
seus subordinados (PASSOS, 2004).
Segundo Vargas (2005), o administrador é o responsável em fazer o alinhamento da
conduta da sua equipe com a missão e visão da organização. Para que isso seja alcançável, o
mesmo deve dispor do planejamento estratégico e a cultura que deseja a empresa, para que
possa gerir de maneira competente a ética da organização.

3 levantamento e discussões dos dados
Este capítulo apresenta o conjunto de dados, bem como a análise dos mesmos. Para
tanto, faz-se necessário destacar que essa pesquisa se propôs a buscar respostas para a
seguinte indagação: qual a percepção de ética dos acadêmicos do curso de administração?
Com este questionamento, a pesquisa centrou-se em analisar as percepções dos acadêmicos
quanto a fatores ligados à ética (da pessoa), ética empresarial e comportamento no trabalho e
código de ética profissional. Assim, a análise compreende: (a) perfil dos pesquisados; (b)
ética da pessoa; (c) ética empresarial; (d) código de ética do administrador, entre outros
aspectos que compõem esta investigação. Os dados são expostos e acompanhados de suas
respectivas análises.
Sobre o perfil dos acadêmicos do curso de Administração de uma universidade pública
localizada em Sinop/MT, cento e três respondentes do questionário da pesquisa, cinquenta e
quatro por cento (54%) são do sexo feminino e quarenta e seis por cento (46%) são
masculino. Com referência a idade dos pesquisados, a maioria tem entre vinte e quatro (24) e
trinta e três (33) anos, no total de cinquenta e três (53) acadêmicos. Do total pesquisado, 60
acadêmicos estão solteiros e 34% são casados.
Em relação ao tempo de atuação dos acadêmicos respondentes em seus empregos, a
maioria tem menos de três (3) anos na empresa em que trabalha (59%). Sobre a posição que
ocupam na empresa, cerca de doze por cento (12%) já são gestores, o restante dos
respondentes ainda não atua como gestor (88%).
Tem-se então a divisão dos acadêmicos por Fase no curso de graduação. O maior
percentual são dos acadêmicos da 8ª fase do curso, um total de vinte (20) pessoas, seguido da
1ª fase, equivalente a dezoito (18) alunos. A 6ª e 7ª fase correspondem a um mesmo
percentual na amostra, um total treze (13) acadêmicos. Com um total de onze (11) acadêmicos
respondentes do questionário estão a 5ª fase e a 4ª fase. Em seguida, apresenta-se a 3ª fase,
com nove (9) acadêmicos. Por fim, a 2ª fase conclui o percentual restante com oito (8) alunos.
Destarte, destaca-se neste parágrafo a análise dos dados que visa responder de fato a
indagação central da pesquisa. Dos cento e três (103) respondentes, aproximadamente noventa
e cinco por cento (95%) afirmam saber o que é ética, ou seja, noventa e oito (98) sujeitos do
total pesquisado.
O presente estudo é alicerçado na definição de ética de Alonso, López e Castrucci
(2012, p.3), que afirmam que “ética é a ciência da conduta, segundo o bem e o mal, com
vistas à felicidade”. O questionamento feito ao acadêmico se concorda com a definição de
ética apresentado, sessenta e nove por cento concordam com a definição que embasa o
trabalho. O restante dos respondentes concordam em partes com a definição, trinta e dois (32)
graduandos.
Observa-se a seguir como os acadêmicos pesquisados se posicionaram quanto a
questões da escala EACÉ. Primeiramente às questões ligadas à ética natural e a ética da
pessoa. A Tabela 01 demonstra a opinião dos acadêmicos quantos às questões da EACÉ
relacionadas à ética natural.
De maneira geral, as respostas obtiveram um padrão considerado mais positivo, como
‘frequentemente’ e ‘sempre’. Destacam-se duas opções: a que a vontade de fazer algo
depende do individuo, onde 51 respondentes ficaram com a opção ‘às vezes’. Também sobre
a interferência do amor na ética, em que 59 responderam ‘às vezes’. Estas respostas podem
sugerir inúmeras interpretações, contudo deve-se reportar que nossa conduta ética está
elencada em nossas faculdades superiores: inteligência, vontade e amorosidade.
Através da média, variância e desvio padrão das respostas é possível observar se foi
obtido um número confiável, relacionado com o índice proposto pela EACÉ para verificar

qual a característica que prevaleceu para as respostas da amostra em pesquisa, obtendo assim
um padrão para as respostas.
O índice proposto EACÉ surgiu a partir análise da própria teoria que embasa este
estudo. A ética é alicerçada em “valores”, a escala apresenta valores relacionados ao
comportamento humano, ou seja, valores que constituem um condicionamento ético. Portanto,
o índice médio de quatro (4) pontos é considerado pela pesquisa como um valor apropriado,
uma vez que representa a opção “frequentemente” na escala EACÉ, ou seja, considera uma
resposta apropriada para a maioria das respostas a opção quatro (4) e cinco (5).
ITENS PESQUISADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nunca

Raramente
1
6

Busca sempre fazer o “bem” em suas ações
0
O “bem comum” é mais importante que o seu
0
próprio “bem”
Busca a identificação e definição dos seus
1
1
valores
Declara seus valores aos outros
2
18
Age de acordo com os seus valores perante os
outros em qualquer circunstância
0
4
Pensa antes de tomar decisões de acordo com
0
2
seus valores
Busca saber sobre as normas nos ambientes ao
3
4
qual está inserido
Reflete sobre suas ações praticadas
0
2
Seu modo de agir busca a sua felicidade
0
3
Suas ações se baseiam na verdade
0
2
Sua vontade de fazer algo compete só a você
1
16
Acredita que o amor interfere na ética
8
14
Considera agir de maneira prudente
1
4
Modera a busca pelo prazer
1
10
Tabela 01 - Ética Natural

Às
Vezes
8
39

Frequentemente
37
43

Sempre
57
15

13

33

55

36

28

19

18
10

43
52

38
39

11

39

46

14
19
9
51
59
15
51

47
38
47
25
15
51
32

40
43
45
10
7
32
9

Através dos dados apresentados na Tabela 01 encontrou-se a média das respostas de
cada fator da escala. Desta média, se obteve a variância das respostas e, por fim, o desvio
padrão da média por meio da variância. Obtendo os índices de cada um dos fatores
pesquisados buscou-se, logo após, verificar a média, a variância e o desvio padrão destes
dados, para encontrar a média das respostas no contexto geral do item “ética natural” da
escala EACÉ.
Ao calcular os itens de 01 a 14 da tabela obteve-se a média e o desvio padrão
explícitos no Quadro 01, onde padrão é o resultado da raiz quadrada da variância que, por sua
vez, equivaleu a 0,31 para este fator da escala.
Descrição

Fator da EACÉ

Média

Desvio Padrão

Percepção dos acadêmicos respondentes

Ética Natural

4,1

0,56

Percepção dos acadêmicos que concluíram a matéria

Ética Natural

2,78

0,29

Percepção dos acadêmicos que não cursaram a matéria

Ética Natural

2,77

0,38

Quadro 01 - Padrão dos fatores EACÉ - Ética Natural

Conforme as informações do quadro pode-se inferir que, para os fatores relacionados à
ética natural, a percepção dos acadêmicos encontra-se em um grau consideravelmente
adequado na pesquisa, superando a média proposta pela mesma (4 pontos), obtendo o valor de

4,1 pontos. De toda forma, o desvio padrão foi de 0,56, ou seja, o valor da média pode variar
nesta intensidade para mais ou para menos, podendo ser 4,66 para mais ou 3,54 para menos.
Buscou-se também demonstrar como o conjunto de acadêmicos que concluíram a
matéria e que não concluíram se posicionam sobre as questões da EACÉ.
Pode-se inferir, com os dados apresentados no Quadro 01, que da mesma forma que os
graduandos que já tiveram a matéria de ética no curso de administração não atingiram o índice
proposto pela pesquisa, os acadêmicos que ainda não tiveram a disciplina, também
apresentam um valor abaixo do considerado como adequado para os fatores pesquisados.
Obtendo uma média equivalente a 2,77, e um desvio padrão de 0,38, que resultaria numa
média máxima de 3,15, ainda assim insuficiente para atingir para o índice da EACÉ. Observase fazendo uma relação entre os resultados, que os valores das médias e desvio padrão de cada
encontram-se próximos, o que demostra que ambos possuem características parecidas para o
contexto em análise.
Com relação ao segundo fator da pesquisa, ética e trabalho, constituído por seis (6)
itens que expressam como se posicionam os sujeitos da presente investigação, obteve-se a
seguinte sequência de respostas, conforme demonstra a Tabela 02.
ITENS PESQUISADOS
15
16
17
18
19
20

Nunca

Rara
mente
34
1

É individualista em seu trabalho
19
Suas ações no trabalho demonstram como você
1
é
Pedem sua opinião sobre as atividades que
3
13
desempenha na empresa
Cumpre com as normas e princípios da sua
0
1
empresa
Identifica-se com os valores pregados por sua
2
10
empresa
Suas ações na empresa são íntegras
0
2
Tabela 02- Ética e Trabalho

Às
vezes
37
21

Frequentemente
12
41

Sempre

37

25

25

4

42

56

32

34

25

11

36

54

1
39

Calculando a média, variância e desvio padrão dos dados presente na Tabela 02
obteve-se os valores que podem ser visualizados no Quadro 02. Sobre os estes valores, a
média resultante dessas respostas no que tange aos fatores relacionados à “ética e trabalho”
não foi suficiente para atingir o índice proposto pela pesquisa (4 pontos). Porém, conforme o
desvio padrão, o valor da média do quadro poderia chegar ao patamar de 4,65 pontos no
máximo, o que contemplaria a média do estudo. Todavia, também poderia equivaler a 2,67
para menos, calculando o desvio padrão.
Descrição

Fator da EACÉ

Média

Desvio Padrão

Ética e
Trabalho

3,66

0,99

Percepção dos acadêmicos que concluíram a matéria

Ética e Trabalho

2,75

0,65

Percepção dos acadêmicos que não cursaram a matéria

Ética e Trabalho

2,55

0,82

Percepção dos acadêmicos respondentes

Quadro 02 - Padrão dos Fatores EACÉ - Ética e Trabalho

O valor da média para este fator da escala EACÉ para aqueles acadêmicos que já
concluíram a matéria de ética no curso correspondeu ao valor 2,75, insuficiente com relação à
média da pesquisa. Portanto, sobre o fator ‘ética e trabalho’ os acadêmicos da 6ª, 7ª e 8ª fase,
que são aqueles que já viram ética no curso de administração, demonstram um grau abaixo da

média, isto é, o condicionamento destes acadêmicos, em média, apresenta-se não ser
apropriado para o contexto pesquisado, cuja média considerada como desejada é de quatro
pontos.
No que tange a percepção sobre ética e o trabalho dos acadêmicos que ainda não
conferiram a disciplina de ética, alcançou-se a média e desvio padrão apresentados também
no Quadro 02. A média também se apresenta abaixo do índice de quatro pontos proposto pela
Escala de Avaliação de Condicionamento Ético (EACÉ). Se relacionarmos esta média com
média relacionada à percepção dos acadêmicos que já tiveram a matéria de ética, a média
encontra-se quase no mesmo patamar, com uma diferença de apenas 0,20 pontos.
Pode-se inferir através das médias do Quadro 02 que os acadêmicos como um todo
possuem um mesmo pensamento quanto às questões da escala EACÉ. Embora, se calcular o
desvio padrão para a média do grupo que ainda não conferiu a matéria de ética, esta pode
alcançar o valor de 1,73 (para menos), correspondendo então a observação “nunca” da escala
do presente estudo. A média calculada com o desvio padrão para as respostas dos acadêmicos
que já passaram pela matéria no curso pode alcançar (para mais) um valor de 3,4 pontos,
correspondendo à opção ‘às vezes’ nas questões sobre o fator ética e trabalho da EACÉ.
O último fator evidenciado pela presente pesquisa diz respeito à ética profissional.
Sobre as indagações que foram respondidas pelos acadêmicos pertencentes à amostra da
população foram coletados os seguintes dados, demonstrados na Tabela 03.
ITENS PESQUISADOS
21
22
23
24
25

Nunca

Raramente
1
16

Liderança dentro da empresa é importante
1
Agiria em desacordo com a sua conduta
71
para ganhar mais dentro da empresa
Seguirá o código de ética profissional
0
1
quando exercer a administração
No exercício da gestão, buscará fomentar
0
3
uma sociedade melhor
Considera o administrador um agente de
0
1
transformação
Tabela 03- Ética profissional

Às vezes

Sempre

8
9

Frequentemente
9
6

9

25

68

9

29

62

7

17

78

84
1

Após a verificação dos dados contidos na Tabela 03, os resultados da média e desvio
padrão das respostas concernentes ao tema evidenciado, culminaram-se num valor satisfatório
para o índice que propunha a pesquisa. A média obtida para o fator “ética profissional”
apresentou-se superior à média, sendo igual a 5,96, e mesmo com o desvio padrão calculado
para essa média, a mesma ainda é igual a 5,27 para menos (ver no Quadro 03).
Para este fator, ética profissional, o nível demonstrou ser muito bom, embora algumas
respostas se analisadas individualmente, como se faz possível através da Tabela 03 referente a
este fator, nota-se padrões de comportamentos inadequados para o contexto que se investiga.
Contudo, vale ressaltar que esta pesquisa está voltada a relação com a escala EACÉ proposta.
Como a questão 22 (Tabela 3), onde um total de dezesseis (16) acadêmicos afirmou
que agiria “à vezes”, “frequentemente,” e um acadêmico relatou que “sempre” “agiria em
desacordo com a sua conduta para ganhar mais dentro da empresa” - (a conduta indicada deve
ser entendida como a conduta do Código de Ética do Administrador, já que se espera que os
profissionais cumpram com suas condutas éticas).
Diferentemente dos dois fatores anteriores - ética natural e ética e trabalho - da EACÉ,
no que compete a percepção dos acadêmicos que já tiveram a matéria de ética no curso, o
fator “ética profissional” (Quadro 03) apresentou um grau satisfatório em sua média para
pesquisa, calculando o desvio padrão (para mais), pois supera assim o índice de quatro (4)
pontos, representando um valor de 4,43 pontos.

Descrição

Fator da EACÉ

Média

Desvio Padrão

Ética
Profissional

5,96

0,69

Percepção dos acadêmicos que concluíram a matéria

Ética Profissional

3,98

0,45

Percepção dos acadêmicos que não cursaram a matéria

Ética Profissional

4,03

0,91

Percepção dos acadêmicos respondentes

Quadro 03- Padrão dos fatores EACÉ - Ética Profissional

Sobre ética profissional, na percepção dos acadêmicos que estão cursando até a 5ª fase
no curso de Administração, obteve-se a média, atingindo o índice proposto pela EACÉ (4
pontos), embora que se calculado o desvio padrão a média atinge o valor de 3,12 (para
menos). Ao analisar o Quadro 03 percebe-se que os acadêmicos que ainda não cursaram a
disciplina de ética apresentam um condicionamento mais positivo com relação aos fatores
relativos a ética profissional, do que os graduandos que já conferiram a matéria de ética no
curso.
Das médias dos três (3) fatores pesquisados: ética natural, ética e trabalho e ética
profissional, ainda que se tenha se apresentado valor insatisfatório para o alcance da média da
pesquisa, este último fator teve a melhor média entre as três (3) para os acadêmicos que estão
cursando até 5ª fase do curso de administração. O que denota, por exemplo, a importância da
questão 22, que poderia ter contribuído para o aumento médio deste fator, caso a conduta dos
respondentes fossem a adequada para o contexto pesquisado.
Ao final da escala EACÉ foi disposta uma escala de faces (Figura 01) para que o
acadêmico avaliasse no que tange ao sua conduta, ou seja, comportamento ético.
A Figura 01 demonstra como foi feita a indagação para os acadêmicos, indicando estes
a escolherem a uma das sete (7) faces, sendo que a primeira da esquerda demonstra um estado
de espírito que representa muito contente, e a última face da direita demonstra um estado de
espírito muito descontente sobre o que se observa na questão, sobre a conduta do entrevistado.

Fonte: Adaptado de McDowell & Newell (1996).
Figura 01- Como se sente pensando sobre sua conduta ética?

Obtiveram-se os seguintes resultados sobre esta indagação. A opção “A” foi escolhida
por aproximadamente 24%, correspondente a vinte e cinco (25) acadêmicos. A face
correspondente a letra “B” foi a mais escolhida pelos cento e três (103) pesquisados, mais da
metade, cerca de 50% do total da pesquisa, equivalendo ao número de cinquenta e quatro (54)
acadêmicos.
A opção “C” foi escolhida para representar o sentimento referente a conduta ética de
vinte e dois (22) acadêmicos da amostra de pesquisa, cerca de aproximadamente vinte e dois
por cento (22%) do total e dois acadêmicos. Ainda, dois por cento (2%) do todo pesquisado
escolheram para a manifestação do seu pensamento quanto a sua conduta a opção “D”, que
demonstra não estar contente nem descontente com a sua conduta.
O que se percebe ao analisar essa escala de faces é que os futuros gestores estão, de
forma geral, satisfeitos com suas respectivas condutas. Embora se perceba no decorrer desta

análise que para algumas situações esses sujeitos apresentam algumas atitudes que se
considera inadequado apresentar, portanto este elevado grau satisfação é questionável.
Se ética está ligada a busca do agir bem, pode se presumir que muitos dos futuros
gestores pesquisados chegaram ao seu patamar máximo de condicionamento ético (pelos
menos os 25 que escolheram a opção “A”). Isso se apresenta como um fator negativo, pois o
ser humano deve encontrar-se em processo de construção contínuo, de aperfeiçoamento.
Portanto, os futuros gestores devem continuamente consultar seus valores, pois
elevado grau de satisfação apresentado não significa que seja relativo a ações que realmente
são praticadas por esses atores (o que abre margem para novas pesquisas). Ser um sujeito
ético requer dedicação, empenho e trabalho, logo estar totalmente contente com tanto a
realizar demonstra um sentimento de não reconhecimento da importância do tema.
Os administradores são agentes de transformação no contexto social, pois estes gerem
as empresas, de todos os âmbitos, que constituem a sociedade. São estes engrenagens vitais
dentro das organizações. Portanto devem ser exemplos de conduta. Desta forma, os
administradores devem almejar sempre mudanças positivas no contexto social, começando
pelo desenvolvimento ético em suas respectivas condutas, e contribuindo para que seus
subordinados também desenvolvam caráter e integridade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizou-se em uma universidade pública, no segundo semestre de 2015,
entre acadêmicos do curso de Administração, que depois de formados estarão gerenciando
organizações. A proposta de trabalho, dada à natureza do questionamento e do objetivo, foi
elaborada com os pressupostos do método quantitativo e qualitativo por meio de um
questionário com vinte e oito (28) perguntas referentes ao tema, envolvendo os tópicos de
ética natural, ética e trabalho e ética profissional.
De acordo com a capacitação de cada acadêmico (fase do curso que se encontra), a
maioria dos respondentes da pesquisa possui algum conhecimento sobre ética. Considerandose entre os que tiveram a matéria ofertada pelo curso de graduação, percebe-se que mesmo
assim alguns acadêmicos não possuem um discernimento do que significa ética.
O objetivo geral do trabalho consistia em estudar a percepção de ética dos acadêmicos
do curso de Administração. Mas para alcançá-lo, se fizeram necessários alguns passos: expor
um entendimento do que é ética, ética e trabalho e ética empresarial. Pelas respostas obtidas,
percebe-se que os acadêmicos, em sua maioria, concordaram totalmente ou em partes com a
definição de ética proposta pela teoria deste trabalho, demonstrando compreensão acerca do
tema.
Outro passo foi a verificação de um condicionamento apresentado pelos acadêmicos,
se possuem uma conduta ética. Através da análise da Escala EACÉ verificou-se pelas médias
oriundas dos fatores pesquisados que sim, que há um condicionamento ético por partes dos
acadêmicos futuros administradores.
No que tange ainda a este escopo, buscou-se demonstrar através da escala de faces
contida no questionário da Escala EACÉ, um sentimento por parte dos acadêmicos que
pudesse refletir como os mesmos se sentiam quanto ao seu comportamento, sua conduta ética.
O resultado obtido refletiu-se positivamente, pois quase todos os acadêmicos demonstraram
estar contentes com relação as suas respectivas condutas. Relaciona-se então como o
demonstrado através de suas respostas, onde evidenciaram possuírem um condicionamento
positivo no contexto geral.
Estes resultados evidenciam a necessidade de estudos futuros para este tema, bem
como ampliação desta pesquisa. As informações que se puderam obter através da coleta dos
dados não foram todas vislumbradas neste trabalho, haja vista que este centrou em responder

ao seu objetivo. Estudos futuros podem vir a corroborar sobre este tema da ética, tão
importante no contexto educacional, empresarial e social.
O estudo realizado tem sua contribuição social, pois ética e administração podem ser
diferencial para os gestores do futuro, considerando a enorme relevância dada hoje no
contexto organizacional para a questão da sustentabilidade em seus fatores: econômico,
ambiental e, principalmente, social.
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