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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é explorar as diferentes atitudes dos indivíduos em relação ao 

consumo e ao comportamento ético de empresas multinacionais e sua influência no 

gerenciamento de projetos nas organizações. Foi realizada uma investigação empírica através 

da aplicação de um questionário com a participação de 250 respondentes. A questão de gênero 

não demonstra significância neste estudo e não há indicação da influência da renda em 

nenhuma das atitudes individuais a favor ou contra o comportamento das empresas. Há um 

pequeno destaque para questão da idade, indicando que pessoas mais velhas possam ter uma 

relação maior quanto às intenções para comportamentos éticos, tais como participar de 

protestos ou manifestações contra empresas antiéticas e evitar produtos ou serviços de 

empresas antiéticas. Os resultados sugerem que as expectativas e o interesse dos diferentes 

grupos de stakeholders sobre ética e negócios vêm crescendo e gerenciar projetos envolve a 

avaliação dessas questões desde a fase de concepção e planejamento de uma forma estratégica 

e holística. 

   

Palavras-chave: Gestão de projetos. Ética empresarial. Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to explore the different attitudes of individuals related to 

consumption and the ethical behavior of multinational companies and their influence on project 

management in organizations. An empirical investigation was conducted through a 

questionnaire with the participation of 250 respondents. The gender issue does not show 

significance in this study and there is no indication of the influence of income in any of the 

individual attitudes for or against the behavior of firms. There is a small emphasis on the 

question of age, indicating that older people may have a greater respect for the intentions for 

ethical behavior, such as participating in protests or demonstrations against unethical 

companies and avoid products or services of unethical companies. The results suggest that the 

expectations and interests of different stakeholder groups about ethics and business are 

growing and managing projects involves an assessment of these issues from design and 

planning phase of a strategic and holistic way. 

  

KEYWORDS: Project Management. Business ethics. Stakeholders. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão de projetos e os estudos relacionados ao seu sucesso, cada vez mais exploram 

fatores que vão além da visão tradicional do triângulo de ferro: custo, tempo e qualidade 

(ATKINSON, 1999; MALACH PINES, 2009) e a literatura nessa área indica que as 

organizações e seus projetos precisam administrar observando uma variedade de fatores e 

interesses (PINTO & SLEVIN, 1987; HOEGL & GEMUENDEN, 2001; COOKE-DAVIES, 

2002; SHENHAR, 2002; MÜLLER, 2012). 

Critérios relacionados à ética nos negócios vêm sendo incluídos nessa conjuntura e o 

gerenciamento de projetos sendo direcionado a refletir além das questões técnicas e internas à 

organização e seus projetos, mas com a necessidade de avaliar também os impactos de suas 

ações, a satisfação e os benefícios gerados para os diferentes grupos de stakeholders de forma 

mais ampla (DONALDSON & PRESTON, 1995; MITCHELL, 1997; CLARKSON, 1995; 

FREEMAN & MACVEA, 2001; GRAY & LARSON, 2009; CLELAND & IRELAND, 2007).  

Envolver temas como ética, projetos e gestão de stakeholders é a proposta desta 

pesquisa, a partir da análise dos diferentes julgamentos dos indivíduos em relação ao 

comportamento ético das empresas. Para fins deste estudo, a empresa é considerada "ética" se, 

na opinião dos stakeholders, ela tem um comportamento "correto" e, por outro lado, ela é 

considerada "antiética”, se os stakeholders entendem que a empresa tem um comportamento 

"errado”.  

No contexto da gestão, os stakeholders de determinado projeto, podem ser 

caracterizados como as diversas partes interessadas de algum modo na execução de suas 

ações, dentre eles podem ser destacados empregados, fornecedores, governo, clientes, 

comunidade, entre tantos outros grupos que apresentam uma grande variedade e amplitude 

(ATKINSON, 1999; BELASSI & TUKEL, 1996; HOEGL & GEMUENDEN, 2001; VOS & 

ACHTERKAMP, 2006; GRAY & LARSON, 2009; OJIAKO, 2014). Cada um destes grupos 

envolvidos trazem diferentes especialidades, padrões, prioridades e pautas para o projeto, 

sendo importante entender a natureza da dependência entre esses grupos e como eles podem 

afetar o projeto (GRAY & LARSON, 2009). 

Foram avaliados os julgamentos de diferentes indivíduos a favor ou contra empresas 

consideradas éticas ou antiéticas a partir de comportamentos e atitudes como recomendar 
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produtos de uma empresa, evitar determinados serviços, participar de protestos contra 

empresas e até pagar mais como meio de recompensar empresas consideradas éticas.  

A pesquisa foi realizada com base na aplicação de um questionário que obteve um total 

de 250 respondentes. Também foram avaliadas variáveis demográficas como gênero, idade, 

escolaridade e renda, e sua influência em questões diversas relacionadas à ética nos negócios. 

A análise geral teve como base tanto uma avaliação de situações passadas como considerações 

de intenções futuras de atitudes e comportamentos dos participantes. A realização deste 

trabalho foi aprovada pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE (número do parecer: 

913.661). 

Como divisão na organização do texto, a esta introdução acrescenta-se a justificativa e 

os objetivos deste trabalho. No próximo capítulo está a revisão da literatura onde são 

apresentados conceitos relevantes relacionados ao estudo, seguido do capítulo sobre os 

aspectos da metodologia utilizada. Logo após é apresentado um detalhamento dos resultados 

com as análises descritivas e estatísticas de todas as questões abordadas, incluindo no final do 

capítulo uma seção com discussões sobre os principais temas abordados e suas inter-relações, 

e o último capítulo apresenta as considerações finais desta dissertação. 

 

1.1. Justificativa 

Historicamente diversos estudos tem mostrado fatores críticos de sucesso na 

implementação de projetos, tais como, definição clara de metas, competências da equipe e do 

gerente de projetos, alocação de recursos, comunicação, entre outros fatores (PINTO & 

SLEVIN, 1987; ATKINSON, 1999; HOEGL & GEMUENDEN, 2001; COOKE-DAVIES, 

2002; SHENHAR, 2002). Mesmo com tantos estudos sobre o tema, e mais de 60 anos de 

pesquisa, apenas uma parte dos projetos termina com sucesso (MÜLLER, 2012) o que 

justifica a importância de continuar com estudos nessa área. 

Novos temas, como a ética, tornam-se parte de diversos estudos já que sua influência nas 

organizações vem sendo indicada na literatura em diferentes contextos, no entanto, uma lacuna 

pode ser encontrada relacionando especificamente ética, projetos e gestão dos stakeholders. 

Dessa forma a intenção deste estudo é obter uma compreensão mais profunda relacionando 

esses temas e as diferentes atitudes e comportamentos dos indivíduos na avaliação do 

comportamento ético das empresas e analisar sua influência na gestão de projetos. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Geral 

Explorar as diferentes atitudes dos indivíduos com respeito ao comportamento ético de 

empresas multinacionais e sua influência na gestão de projetos. 

1.2.2. Específicos 

 Identificar na literatura relações entre os conceitos referentes às características dos 

projetos e seus fatores de sucesso, diferentes grupos de stakeholders e a ética empresarial;  

 Avaliar o comportamento ético das empresas multinacionais com base no julgamento 

ético dos diferentes participantes; 

 Identificar atitudes e comportamentos que os indivíduos podem ter a favor de empresas 

éticas ou contra empresas antiéticas; 

 Avaliar as perspectivas éticas de diversos grupos de indivíduos e sua influência na 

gestão de projetos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O objetivo desse capítulo é apresentar as principais bases teóricas do desenvolvimento 

deste trabalho envolvendo temas relacionados à ética, stakeholders e a gestão de projetos. 

Optou-se por dividir este capítulo em cinco seções, sendo elas: ética empresarial; consumo 

ético e reputação corporativa; gestão de stakeholders; gestão de projetos e fatores de sucesso 

em projetos. 

 

2.1. Ética empresarial 

Ética vem da palavra grega ethos que significa “costumes”, mas seu estudo ultrapassa esse 

sentido mais estrito, já que o fundamento do estudo ético está na natureza humana e na 

moralidade que brota dela (LA TAILLE, 2006; COIMBRA, 2002). A partir da revisão da 

literatura relacionada à temática da ética, destacam-se inicialmente os seguintes conceitos: 

 Ética: estudo dos valores morais (as virtudes) (...) ideias de liberdade, responsabilidade, 

dever, obrigação, etc. (CHAUI, 2000, p. 67). 

 Moral: forma correta de agir que orientam e justificam as ações dos agentes sociais. 

Correspondem às representações imaginárias que dizem aos agentes sociais o que se 

espera deles, quais os comportamentos são bem vindos e quais não (SROUR, 2003, p. 

31). 

 Valores: conceitos ou crenças sobre os estados ou comportamentos finais desejáveis que 

transcendem situações específicas guiando a seleção ou avaliação de comportamento e 

eventos, e que são ordenados pela importância relativa (SCHWARTZ & BILSKY, 1987, 

p.550). 

A partir das contribuições de Max Weber, pelo menos duas teorias éticas, focando 

diferentes referências morais podem ser destacadas: a ética da convicção, a partir da qual as 

decisões decorrem da aplicação de princípios ou ideais (respeito a preceitos, prescrições e 

normas) e a ética da responsabilidade na qual as decisões provêm de uma análise das 

circunstâncias, riscos, custos e benefícios (SROUR, 2003). 

No contexto dos negócios e do consumo, a ética está preocupada com o comportamento 

“certo ou errado” das empresas (O’FALLON & BUTTERFIELD, 2005; CRAFT, 2013) e 

questões de justiça nos negócios são cada vez mais difíceis e sutis, trazendo um dilema ético 
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(TOTA & SHEHU, 2012) nas relações de mercado: escolhas podem ser boas para um lado e 

não necessariamente para o outro, causando diferenças de expectativas entre as empresas e a 

sociedade, entre a empresa e seus funcionários, envolvendo aspectos de lucratividade e ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Expectativas da sociedade versus performance social dos negócios 

Fonte: Adaptado de CARROLL & BUCHHOLTZ (2014)  

Os problemas sociais, conforme apresentado na Figura 2.1, podem ser descritos como a 

lacuna entre as expectativas da sociedade sobre as condições sociais e a realidade social 

constatada, observando-se que as expectativas da sociedade estão continuamente crescendo. 

Do ponto de vista da empresa, normalmente esses problemas sociais ultrapassam a 

responsabilidade da instituição como negócio (CARROLL & BUCHHOLTZ, 2014).  

Conforme indica McIntyre-Mills (2008) com a visão da ética sistêmica, nossa 

sobrevivência mútua depende da governança cooperativa entre nós e o nosso meio ambiente, 

com um senso compartilhado de direitos e responsabilidades pensando nas gerações futuras. 

Outro ponto que vale ser ressaltado é a diferença entre moralidade e legalidade. A 

moralidade está fundamentada no respeito a um conjunto de regras de interesse comum numa 

dimensão cultural-simbólica, sujeita a sanções sociais; já a legalidade está baseada numa 

dimensão político-jurídica sendo uma ameaça com sanções legais (SROUR, 2003). As 

empresas que atuam em diversas partes do mundo precisam estar atentas a estas diferenças, 

acrescentando-se ainda a influência das distintas culturas e valores em relação aos aspectos 

éticos (ALAS, 2006; INGLEHART, 2000; SCHWARTZ, 2006).  
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“Empresas globais precisam entrar em acordo com a realidade de 

diferentes sistemas jurídicos e morais - ou sistemas aceitos de normas éticas 

- em diferentes sociedades e comunidades. Apesar de certas ações serem 

consideradas morais e legais em algumas comunidades, elas são 

absolutamente inaceitáveis ou mesmo ilegais em outros lugares.” 

(KACETL, 2014, p.876). 

 

Dependendo do país onde a empresa atua algumas ações podem ser consideradas como 

práticas antiéticas, mas não necessariamente constituírem ações ilegais, ou seja, algumas ações 

mesmo consideradas “erradas” por alguns grupos podem estar de acordo com a legislação 

local. Algumas práticas empresariais são apresentadas na Tabela 2.1 com exemplos de ações 

que podem ser consideradas éticas e antiéticas por diferentes grupos e indivíduos. 

Tabela 2.1: Práticas empresariais questionáveis 

Práticas empresariais questionáveis 

Os subornos para dirigir licitações públicas ou os 

pedágios para obter pagamento das respectivas 

faturas. 

Os furtos de matérias-primas, equipamentos e 

mercadorias por funcionários. 

A sonegação fiscal. A pirataria de bens simbólicos. 

Os danos ao meio ambiente. O uso de informações privilegiadas. 

A espionagem industrial ou econômica. As propinas para obter contratos internacionais. 

A manufatura de produtos clones. Os ataques de hackers. 

A contratação de gestores por empresas concorrentes 

sequiosas por informações confidenciais. 

As extorsões sofridas por empresas em troca das boas 

graças de autoridades. 

A falsificação de medicamentos, de alimentos ou de 

roupas de grife. 

As “gratificações” pagas a juízes, fiscais e policiais. 

A manipulação do valor das ações por diretores para 

assumir o controle acionário das empresas que 

comandam. 

As “doações” para financiar campanhas eleitorais 

com suas respectivas contrapartidas em 

favorecimento. 

A lavagem de dinheiro proveniente de operações 

ilegais. 

A adulteração de pesos e das medidas dos bens. 

As fraudes de balanços contábeis. As evasões de divisas. 

A exploração do trabalho infantil. O tráfico de influência. 

O contrabando de armas, software e produtos. O desfalque em empresas e em fundos de pensão. 

A falsificação de documentos. O calote em dívidas. 

As fraudes em aplicações financeiras. O superfaturamento ou o subfaturamento. 

Fonte: SROUR (2003, p.26).  
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2.2. Consumo ético e reputação corporativa 

Ao falar em consumo ético e sua influência no comportamento do consumidor alguns 

temas acabam em destaque: a influência do tipo e da quantidade de informação; a influência de 

fatores normativos como a religião associada positivamente com a conscientização do 

comércio justo; variáveis como o preço, no controle do comportamento e com impactos sobre 

as ações dos indivíduos; e questões relacionadas a emoções no consumo ético através da 

preocupação com os níveis de consumo e ações para sua redução (SHAW & CLARK, 1999). 

A ética nos negócios tem se mostrado um ponto significante na decisão de compra e o 

chamado ‘produto ético’ inclui um conjunto de elementos que podem ser avaliados pelos 

consumidores como a segurança dos produtos, os impactos ambientais, o bem-estar dos 

empregados, ações comunitárias, doações de caridade, etc. (CRANE, 2001).  

O consumo ético envolve múltiplas considerações por vezes até contraditórias e de 

forma geral, os consumidores têm pouco e até confuso conhecimento sobre a conduta antiética 

das corporações.  Carrigan & Attalla (2001), por exemplo, em estudo realizado com 808 

consumidores belgas, verificaram em pesquisa realizada com grupos de consumidores que 

mesmo alguns grupos tendo informações ruins contra uma empresa como a Nike, eles 

continuavam a comprar a marca, sugerindo dessa forma que só haveria espaço para o consumo 

ético se não houvesse custos adicionais ao consumidor como aumento de preço ou redução de 

qualidade. Já De Pelsmacker (2005) analisando a possibilidade dos consumidores pagarem 

mais por um café do comércio justo, verificaram que esses consumidores estariam dispostos a 

pagar um bônus de 10% no preço médio do café desse comércio justo e que 10% da amostra 

estaria preparada para pagar até mais 27% no valor do café.  

Percebe-se um crescimento do ativismo em relação ao consumo e a inclusão de critérios 

éticos nas ações de compra. Isso pode ser exemplificado por meio de situações como boicotes 

a produtos e empresas (CARRIGAN & ATALLA, 2001; CRANE, 2001).  Páginas sobre 

boicotes podem ser encontradas na internet contra empresas específicas, como sites contra a 

Nike (http://www.saigon.com/nike/) e o McDonald’s (http://www.mcspotlight.org/help.html). 

Além disso, existem atividades de ONG’s que informam a população sobre as ações de 

empresas e buscam pressioná-las inclusive para que assumam compromissos para melhorar os 

impactos gerados no planeta, um exemplo é a ONG Oxfam e sua campanha “Por trás das 

marcas” (http://www.behindthebrands.org/pt-br). 
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Por outro lado, há uma concordância no sentido de que se uma empresa produz algo que 

o consumidor gosta e sempre compra, dificilmente fará um boicote a esse produto, indicando 

que os aspectos que influenciam as compras estão mais ligados a itens como preço, 

valor/custo, qualidade e familiaridade com a marca (BOULSTRIDGE & CARRIGAN, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Atitudes dos consumidores em relação ao consumo ético 

  Fonte: Adaptado de Carrigan & Attalla (2001. Pg. 572) 

A Figura 2.2 mostra diferentes categorias em que os consumidores poderiam ser 

classificados de acordo com suas atitudes em relação ao consumo ético, sendo os 

consumidores que agem com intenções éticas e buscam informações sobre responsabilidade 

social, ainda considerados minoria.  

Novos fatores estão influenciando a decisão de compra dos consumidores como a ética 

já esperada no comportamento das empresas. Também uma forma de recompensa por um 

comportamento ético através da vontade de pagar preços mais elevados por um produto da 

empresa onde, embora os consumidores possam comprar de uma empresa antiética, eles 

querem fazê-lo devido a preços mais baixos, que, de alguma forma, pune o ato antiético 

(CREYER & ROSS, 1997). 

Outro tópico ligado às decisões de compra é a reputação corporativa. A gestão da 

reputação tornou-se uma preocupação significativa por conta do papel determinante que a 

mídia desempenha e escândalos acabam abalando a confiança coletiva o que não é um bom 

fator para os negócios. Por outro lado, uma boa reputação pode ser um fator potencial de 

vantagem competitiva apresentando-se como uma barreira contra os concorrentes; um escudo 
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contra as crises; um aumento do valor de mercado e um elemento facilitador no 

relacionamento com os stakeholders (SROUR, 2003). 

Na literatura não há um consenso sobre a relação entre atitudes e comportamentos dos 

consumidores no sentido de reputação corporativa, mas há uma crença que se as percepções 

são positivas, a reputação será reforçada e os stakeholders favoráveis. Assim, a reputação 

corporativa poderia reforçar decisões, não sendo, no entanto, um substituto para a qualidade. 

Vale destacar que a reputação corporativa pode ser percebida de forma diferente por cada 

stakeholder, no entanto, percepções passadas inevitavelmente influenciam as expectativas 

futuras de cada stakeholder e seu comportamento de compra (BOULSTRIDGE & 

CARRIGAN, 2000). 

A reputação da empresa engloba crenças do público em geral com base em distintas 

variáveis, a partir da experiência sobre seu comportamento, sobre seus produtos, além do que 

as pessoas têm ouvido e lido sobre a empresa. Boulstridge & Carrigan (2000) indicam que o 

interesse em reputação corporativa pode ser justificado, mas só pode ser apropriado para 

certas variáveis e envolve diversos fatores como performance financeira, capacidade de 

inovação, qualidade dos produtos, serviços e marketing e demais fatores mostrados na Figura 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 2.3: Variáveis da reputação corporativa 

Fonte: Adaptado de Boulstridge & Carrigan (2000, p. 357). 
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Nos estudos relacionados ao indivíduo, relações de consumo e tomada de decisão 

(O’FALLON & BUTTERFIELD, 2005; CRAFT, 2013) são encontradas diversas pesquisas 

relacionando questões demográficas como idade, renda, escolaridade e gênero. Por outro lado 

também há na literatura indicações que questões demográficas por si só não são suficientes 

para definir e identificar o consumidor ético e são fracos preditores para as visões sobre ética 

(DE PELSMACKER, 2005; ROBERTS, 1996). De toda forma, alguns exemplos envolvendo 

ética e questões demográficas estão destacadas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Ética e questões demográficas 

Tsalikis e Ortiz-

Buonafina, (1990) 

Os resultados indicam que os dois grupos tem crenças éticas semelhantes e que o 

processamento de informação ética não seria influenciado pelo gênero. 

Sikula e Costa 

(1994) 

Indicam significantes diferenças entre o gênero feminino e masculino, onde a noção de 

que as mulheres são mais éticas do que os homens, provavelmente, pode ser apoiada 

estatisticamente. 

Roberts (1996) Indicam uma baixa eficácia de variáveis demográficas (idade, sexo, escolaridade, 

ocupação, renda) como preditores do comportamento socialmente responsável, já que 

apenas 8% da variação do comportamento da amostra poderia ser explicado pela 

demografia. 

Os resultados sugerem que o gênero feminino, nível de renda mais baixo e idades 

maiores são ligeiramente relacionados com a probabilidade de seus comportamentos 

socialmente consciente, sem relações significativas com educação e ocupação. 

Carrigan & Attalla 

(2001) 

Não há indicações de que da influência do gênero nas atitudes dos participantes, mas 

os autores sugerem que pode haver perspectivas éticas diferentes de acordo com a 

idade dos grupos analisados. 

Dickson (2001). Constataram que não havia diferenças significativas relacionadas à idade, renda e 

situação de emprego entre grupos que atribuem ou não importância a rótulos 

socialmente conscientes (relacionados a vestuário).  

Já em relação a educação e gênero, verificaram uma diferença significativa de maior 

importância ao rótulo socialmente responsável quando o nível de escolaridade era 

menor e eram do gênero feminino. 

Diamantopoulos 

(2003) 

Testaram hipóteses relacionadas ao consumidor e o mercado “verde”. Há relações 

significantes com as variáveis de idade, nível educacional, classe social e não 

significantes para gênero e status civil.  

De Pelsmacker 

(2005) 

São realizadas considerações relacionando a idade, onde os indivíduos considerados 

amantes do comércio justo e mais idealistas tinham uma idade entre 31 e 44 anos. 

Fonte: Autor (2015) 

 

Dentre os modelos no processo de decisão de compra pode ser destacado o modelo de 

Hunt-Vitell – HV (VITELL, 2001; HUNT & VITELL, 2006) que avalia a influência no 

processo de decisão a partir de características culturais, organizacionais e pessoais tais como 
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religião, sistemas de valores e crenças e sensibilidade ética. Nesse modelo para auxiliar a 

análise da tomada de decisão individual envolvendo problemas éticos são apresentadas tanto as 

tradições éticas deontológicas da teoria do dever e da obrigação, como as teorias teleológicas 

do estudo dos fins/objetivos.  

O modelo HV “aborda a situação em que um indivíduo se depara com um problema 

percebido como tendo um conteúdo ético” (HUNT & VITELL, 2006, p.144) e a partir daí, 

envolve a percepção das várias possíveis ações que podem ser tomadas para resolver o 

problema ético. Destaca-se ainda que neste modelo é levado em conta que a religião pessoal de 

um indivíduo influencia a tomada de decisão ética, onde a priori, em comparação com pessoas 

não religiosas, as pessoas altamente religiosas teriam mais claramente definidas normas 

deontológicas e que tais normas iriam desempenhar um forte papel nos julgamentos éticos. 

Para finalizar esta seção, na Tabela 2.3 são apresentadas algumas implicações gerenciais 

relacionadas aos estudos sobre o consumo ético e detalhadas ao longo desse tópico que 

mostram muitas vezes uma lacuna no interesse do consumidor sobre questões éticas, mas que 

nem sempre são convertidas em intenções reais de compra ou levam esses consumidores a 

evitar produtos ou serviços, indicando ainda que itens como preço, qualidade e valor tendem a 

superar os critérios éticos. 

Tabela 2.3: Implicações gerenciais 

Implicações gerenciais em relação ao consumo ético 

Embora os consumidores possam expressar um desejo de apoiar empresas éticas e punir empresas antiéticas, 

seu comportamento de compra real, muitas vezes não é afetado por preocupações éticas. 

Ter conhecimento sobre o comportamento antiético não necessariamente levam o consumidor a boicotar 

empresas antiéticas ou seus produtos. 

Muitos consumidores permanecem desinformados sobre o comportamento antiético das empresas, e tem um 

conhecimento limitado sobre o comportamento antiético. No entanto, para ser eficaz, futuras informações 

éticas de marketing tem que ser transmitida de uma maneira que não mais confundam ou alienem os 

consumidores. 

Consumidores expressam sua vontade de comprar eticamente, mas não querem ser incomodados a fazê-lo. 

Muitos consumidores são motivados por interesses próprios sobre a diferenciação por razões éticas entre as 

empresas. As empresas precisam encontrar maneiras de convencer os consumidores sobre a sua integridade 

ética. 

Preço, qualidade e valor superam critérios éticos no comportamento de compra dos consumidores. 

Os consumidores precisam ser convencidos de que seu comportamento de compra pode fazer a diferença em 

termos éticos, a fim de ser convencidos a comprarem. 

Fonte: Baseado em Carrigan & Attalla (2001, p.575). 
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2.3. Gestão de stakeholders 

(stakeholders) any grou or individual who is affected by or can affect the 

achievement of na organization’s (FREEMAN & MACVEA, 2001, pg.2). 

  

A utilização do termo stakeholder cresceu a partir dos anos 60 com um trabalho pioneiro 

na Stanford Research Institute, atualmente SRI International (FREEMAN & MACVEA, 

2001). É comum na literatura sobre gestão, a utilização do termo stakeholder sem 

necessariamente usar a tradução para o português, e utiliza-se também como referência às 

partes interessadas no contexto organizacional. Nos estudos sobre o tema, o autor mais citado 

é Edward Freeman, bastante referenciado pela sua publicação na área de estratégia, em 1984 

(FREEMAN, 1984), com uma abordagem mais detalhada sobre os stakeholders e o conceito 

relacionando-o a qualquer grupo ou indivíduo que é afetado ou que pode afetar a organização. 

Outras diversificadas definições podem ser encontradas na literatura: Mitchell (1997, 

p.858) traz uma revisão cronológica dos principais conceitos desde 1963, presentes no 

Stanford memo, no qual os stakeholders são grupos que sem o seu apoio, a organização deixa 

de existir, até 1995, com Clarkson (1995) que apresenta os stakeholders como pessoas ou 

grupos que têm, ou reivindicam, propriedade, direitos, ou interesses em uma corporação e suas 

atividades, no passado, presente ou futuro.  

Podem ser exemplos de stakeholders os empregados, os investidores, os clientes, a 

comunidade, e todos aqueles de alguma forma interessados na empresa (DONALDSON & 

PRESTON, 1995), onde os stakeholders com interesses, reivindicações ou direitos 

semelhantes, podem ser classificados como pertencentes ao mesmo grupo (CLARKSON, 

1995). 

A partir de uma visão mais ampla para uma mais restrita, uma das questões destacadas 

nesse contexto é identificar quem são os stakeholders e quais são os grupos específicos para 

uma determinada organização ou projeto.  

A Figura 2.4 mostra uma proposta geral de diagrama de stakeholders. Conforme 

apresentado por Freeman (2007), este é um modelo genérico que por estar ligado à gestão e 

aos negócios, sugere a empresa no centro, mas não necessariamente precisa ser desta forma, já 

que variam de acordo com o tipo de análise realizada, sendo necessária uma avaliação de quais 

partes interessadas incluir ou excluir, havendo assim, muitas possibilidades para adaptar esta 

visão demonstrada a seguir: 
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Figura 2.4: Mapa dos stakeholders 

Fonte: Adaptado de Freeman (2007, p.10) 

Conforme apresentado por Clarkson (1995), os stakeholders primários formam um 

grupo, sem cuja participação contínua a empresa não pode sobreviver, havendo um alto nível 

de interdependência entre a organização e seus principais grupos de stakeholders que 

geralmente são compostos de acionistas e investidores, funcionários, clientes e fornecedores, 

governos e as comunidades. Os grupos de stakeholders secundários são definidos como 

aqueles que influenciam ou afetam ou são influenciados ou afetados pela corporação, mas não 

realizam operações diretas com a empresa, não sendo essenciais para a sua sobrevivência, no 

entanto tais grupos podem causar danos significativos à organização. São indicados como 

stakeholders secundários, os meios de comunicação, bem como uma ampla gama de grupos de 

interesses especiais, já que eles têm a capacidade de mobilizar a opinião pública a favor, ou em 

oposição ao desempenho da empresa. 

 

Cada indivíduo traz um conjunto singular de atributos pessoais para uma 

situação, o que faz com que diferentes pessoas ajam de diferentes maneiras 

na mesma situação (...). Contudo, os indivíduos não reagem simplesmente 

às características objetivas das situações e sim às interpretações subjetivas 

delas (ATKINSON, 2002 – pg. 628–629). 
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A busca pelo mapeamento dos stakeholders tem uma relação com a gestão, a partir da 

avaliação dos stakeholders e das possibilidades de influências que determinados grupos podem 

exercer na organização (SAVAGE, 1991; MITCHELL, 1997; ROWLEY, 1997; FROOMAN, 

1999). 

Mitchell (1997), baseando-se numa tipologia de identificação dos stakeholders, propõe 

um modelo para permitir o reconhecimento explícito de uma situação singular e de percepção 

gerencial para auxiliar os gestores a priorizar as relações com os stakeholders. As principais 

proposições foram realizadas com base na análise dos stakeholders e na suposição de que 

gerenciar a percepção das partes interessadas formam uma variável fundamental na 

determinação da alocação de recursos organizacionais em resposta a reclamações dos 

stakeholders.  

De acordo com esta proposta, denominada de “Teoria de saliência dos stakeholders” 

(stakeholder salience) são definidos sete tipos diferentes de stakeholders, conforme mostra a 

Figura 2.5, que emergem das várias combinações entre três atributos: poder, legitimidade e 

urgência. Dentre os tipos de stakeholders examinados apenas um possui estes três atributos, 

definido como stakeholder ‘definitivo’. Os stakeholders ‘perigoso’, ‘dominante’ e 

‘dependente’ possuem dois destes atributos e o ‘adormecido’, ‘discricionário’ e ‘exigente’, 

possuem apenas um atributo relevante. Pessoas físicas ou jurídicas que não possuam nenhum 

destes atributos são considerados como potenciais stakeholders ou non-stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Tipologia do stakeholder 

Fonte: Mitchell et al (1997, p. 874) 
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O modelo de Mitchell (1997) é bastante citado na literatura sobre o tema, mas 

adicionalmente outras tipologias podem ser avaliadas a partir dos estudos, por exemplo, de 

Savage (1991) que sugeriu a avaliação do potencial de cada stakeholder em ameaçar ou 

cooperar com a organização e assim os gestores podem identificar e gerir eficazmente seus 

stakeholders; Rowley (1997) construiu uma teoria de influência dos stakeholders a partir das 

Redes Sociais, que envolve múltiplas e interdependentes demandas dos stakeholders e como as 

empresas respondem a essa influência simultânea e não somente a cada stakeholder 

individualmente; Frooman (1999) relaciona os diferentes tipos de estratégias que os 

stakeholders tem disponível para influenciar a organização e quais os fatores que são 

determinantes na escolha dessas estratégias, baseado na relação entre os recursos através de 

uma matriz que relaciona poder e a interdependência entre a empresa e os stakeholders. 

 

As decisões empresariais não são inócuas, anódinas ou isentas de 

consequências: carregam um enorme poder de irradiação pelos efeitos que 

provocam. Em termos práticos, afetam os stakeholders, os agentes que 

mantêm vínculo com dada organização, isto é, os partícipes ou as partes 

interessadas. (SROUR, 2003, pg. 50). 

 

Para Srour (2003) as empresas acabam por hierarquizar os stakeholders em duas 

categorias: a primeira com aqueles que não convém manipular por razões estratégicas sob pena 

de colocar em risco a sobrevivência dos negócios (acionistas, gestores, clientes, trabalhadores 

qualificados) e a segunda categoria com os stakeholders com um risco calculado e que tendem 

a ser “driblados” por conveniência (fornecedores, sindicatos, concorrentes, credores, mídia, 

comunidade local, autoridades). 

 

2.4. Gestão de projetos 

Os projetos têm características específicas, que pela sua própria natureza única e 

temporária trazem continuamente desafios para o gerenciamento, para os gestores de projetos 

e para as organizações que trabalham com projetos (TURNER & MÜLLER, 2003; 

HELDMAN, 2006; CLELAND & IRELAND, 2007; KERZNER, 2002). 
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(Projeto é) Um esforço no qual os recursos humanos, materiais e 

financeiros são organizados de uma maneira nova, a empreender um 

escopo original do trabalho, de especificação determinada, dentro das 

restrições de custo e tempo, de modo a alcançar a mudança benéfica 

definida pelos objetivos quantitativos e qualitativos. (TURNER & 

MÜLLER, 2003). 

 

Os projetos relacionam atividades com um fim que é único e que tem natureza 

temporária, diferenciando-se da área de operações nas organizações, que envolvem atividades 

contínuas e repetitivas, sem data de término pré-definida (HELDMAN, 2006). Dentre as 

principais características, destacam-se nos projetos as seguintes questões (TURNER & 

MÜLLER, 2003): 

 UNICIDADE: Algo que nunca antes foi realizado da mesma forma; 

 PROCESSO: Definição de objetivos a serem atingidos por novos processos específicos; 

 TEMPO: Período bem definido no tempo, com início e fim estabelecidos. 

O processo de gerenciamento dos projetos pode ser dividido em fases, onde cada uma 

indica uma necessidade de diferentes níveis de pensamento e ação (CLELAND & IRELAND, 

2007). Como fases genéricas do ciclo de vida do projeto podem ser citadas: Iniciação 

(conceito); Planejamento; Implementação (execução e controle) e Finalização/Encerramento 

(VIEIRA, 2007; CLELAND & IRELAND, 2007; HELDMAN, 2006). O risco e a incerteza, 

os custos associados ao projeto para efetuar mudanças e até as percepções das partes 

interessadas vão sofrendo alterações com o passar do tempo ao longo do ciclo de vida do 

projeto (CLELAND & IRELAND, 2007). 

Com o passar do tempo, em geral, observa-se que o risco e a incerteza vão sendo 

reduzidos, bem como a capacidade de adicionar valor ao projeto. Já os custos com mudança 

aumentam ao longo do ciclo de vida do projeto. Assim, a curva do ciclo de vida normalmente 

tem a forma de S por representar projetos que começam lentamente, que logo depois se 

agilizam e em seguida diminuem o ritmo, ou seja, uma curva, mais plana no início e no final e 

mais inclinada no centro, quando observa-se a distribuição cumulativa em relação ao tempo de 

execução do Projeto (PMI, 2008). 

No que se refere ao âmbito de categorizar os projetos, diversas podem ser as 

classificações dadas, devido à diversidade de projetos, seus diferentes modelos de gestão, 
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especialidades, tamanho e complexidade (O’CONNEOR & YANG, 2004; RBC, 2005; GRAY 

& LARSON, 2009; MALACH-PINES, 2009; YANG, 2011). 

Uma classificação pode envolver a visão da organização em diferenciar projetos de seu 

portfólio entre projetos de conformidade ou emergência (obrigatórios), operacionais e 

estratégicos ou uma classificação de acordo com suas características, relacionando o tipo do 

projeto (desenvolvimento, marketing, construção); tamanho (valor monetário); número de 

funcionários; nível de tecnologia (baixa, média, alta, nova); estratégico ou de apoio (GRAY & 

LARSON, 2009). De acordo com o Referencial Brasileiro de Competência em gerenciamento 

de projetos (RBC, 2005), os projetos podem ser classificados pelo seu tipo, como: projetos de 

investimento, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de sistemas de informação, entre 

outros, ou por outros critérios como projetos internos/externos ou nacionais/internacionais. 

Outra forma de classificar os projetos pode ser categorizá-los de acordo com classes de 

variáveis (O’CONNEOR & YANG, 2004): setor industrial (construção, indústria ou 

infraestrutura); tamanho do projeto pelo custo total instalado (pequeno: <$5M, médio: >$5M 

e <$50M e grande: >$50M); tipo de projeto pelo uso da tecnologia (avançado ou 

típico/tradicional); pelo responsável (público ou privado); e situação inicial (novo, renovação 

ou expansão). Em estudo associando estilo de liderança, equipe e o sucesso de projetos, Yang 

(2011) utiliza esta classificação, adicionando três classes: tamanho da equipe (pequeno: <16 

membros; médio: entre 16 – 45 membros e grande: >45 membros); complexidade em relação a 

outros projetos (alta, média e baixa); envolvimento internacional (projetos internacionais ou 

locais). 

Dentre os stakeholders envolvidos nos projetos, podem ser encontrados na literatura 

interessados como o gerente de projetos, clientes, usuário final, alta gerência, equipe de 

projetos (ATKINSON, 1999; BELASSI & TUKEL, 1996; HOEGL & GEMUENDEN, 2001, 

VOS & ACHTERKAMP, 2006; OJIAKO, 2014). De acordo com a necessidade de cada 

análise, os stakeholders podem ser identificados através de brainstorm, onde cada grupo pode 

ser listado, ou outro modo seria perguntar as pessoas da organização para indicar quais 

stakeholders considerar, ou ainda utilizar uma lista genérica e fazer os devidos ajustes 

(JEPSEN & ESKEROD, 2009). 

Observa-se uma grande amplitude e complexidade no gerenciamento dos 

relacionamentos entre os stakeholders, já que cada um dos grupos envolvidos traz diferentes 

especialidades, padrões, prioridades e pautas para o projeto, sendo importante entender a 
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natureza da dependência entre esses grupos e como eles podem afetar o projeto (GRAY & 

LARSON, 2009). A Tabela 2.4 mostra como exemplo alguns grupos de stakeholders e seus 

diferentes interesses na realização dos projetos. Adicionalmente outros grupos como a 

sociedade e o governo também poderiam ser incluídos. 

Tabela 2.4: Diferentes interesses dos stakeholders do projeto 

Grupo de stakeholders Diferentes interesses dos stakeholders 

Equipe do projeto Obrigações com as atividades do 

projeto.  

Busca por contribuições do projeto para 

aspirações e objetivos pessoais. 

Alta gerência Interesse na eficiência, redução de 

custos e em atingir as metas do 

projeto. 

Avalia os impactos ambientais, com a 

comunidade e em toda organização. 

Clientes Preocupação com o nível de 

atendimento das suas necessidades e 

expectativas. 

Tensão entre as prioridades dos clientes 

e da equipe de projetos como o tempo 

disponível para atendimento. 

Fornecedores Reputação baseada na execução de 

seu trabalho. 

Busca equilíbrio entre margens de lucro 

e o atendimento de outros clientes. 

Gerentes de 

projetos 

Trabalham com restrições de tempo 

e recursos financeiros. 

Necessidade de atingir as metas de 

qualidade do projeto, compartilhar 

recursos e informações. 

Fonte: Autor (2015) – baseado em Gray & Larson, 2009; Walsh & Fowler, 1999; Atkinson, 1999. 

 

Na seção de identificação das partes interessadas, o PMI (2008) traz algumas 

alternativas na classificação dos stakeholders do projeto: grau de poder/interesse; grau de 

poder/influência; grau de influência/impacto e modelo de importância relativa, relacionando 

poder, legitimidade e urgência, no sentido de necessidade de atenção imediata.   

 

2.5. Fatores de sucesso em projetos 

Na literatura, historicamente diversos estudos tem mostrado fatores críticos de sucesso 

na implementação de projetos, tais como, definição clara de metas, competências da equipe e 

do gerente de projetos, alocação de recursos, comunicação, entre outros fatores (PINTO & 

SLEVIN, 1987; HOEGL & GEMUENDEN, 2001; COOKE-DAVIES, 2002; SHENHAR, 

2002).  Muitos estudos relacionando sucesso e fracasso em projetos consideravam fatores bem 

técnicos, como pode ser observado na Tabela 2.5 (PINTO & SLEVIN, 1987), no entanto, 

estudos indicam a necessidade de equilíbrio entre as questões “soft” (humanas) e “hard” 

(técnicas) (PANT & BAROUDI, 2008). 
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Tabela 2.5: Fatores críticos de sucesso na implementação de projetos 

MARTIN  

(1976) 

LOCKE  

(1984) 

CLELAND & KING  

(1983) 

SAYLES & 

CHANDLER 

(1971) 

BAKER ET AL 

(1983) 

PINTO & SLEVIN 

 (1987) 

Definir metas; 

Selecionar projetos na 

filosofia organizacional; 

Suporte gerencial geral; 

Organizar e delegar 

autoridade; 

Selecionar equipe de 

projetos; 

Alocar recursos 

suficientes; 

Prover mecanismos para o 

controle e informação; 

Requerer planos e 

revisões. 

Assumir compromissos 

de projetos conhecidos;  

Autoridade do projeto 

pelo topo; 

Nomear gerente de 

projetos competente; 

Estabelecer 

comunicações e 

procedimentos; 

Estabelecer mecanismos 

de controle; 

Reuniões progressivas. 

Resumo do projeto; 

Conceito operacional; 

Suporte da alta gerencia; 

Suporte financeiro; 

Requerimentos 

logísticos; 

Facilidade de suporte; 

Inteligência de Mercado; 

Cronograma de projeto; 

Desenvolvimento 

executivo e treinamento 

de pessoal; 

Mão de obra e 

organização; 

Canais de informação e 

comunicação; 

Revisão do projeto. 

Competências do gerente 

de projeto; 

Cronograma; 

Sistemas de controle e 

responsabilidade; 

Comunicação; 

Monitoramento e 

feedback; 

Contínuo envolvimento 

no projeto. 

Metas claras; 

Metas assumidas com a 

equipe de projetos; 

Gerente de projetos no 

local (on-site); 

Financiamento adequado 

para realização; 

Capacidade da equipe de 

projetos adequada; 

Estimativas de custo 

inicial precisas; 

Mínima dificuldade na 

inicialização (start-up); 

Técnicas de 

planejamento e controle; 

Orientação para tarefas 

(vs. Social); 

Ausência de burocracia. 

Missão do Projeto; 

Suporte da Alta; 

Gerência; 

Cronograma/ Plano do 

Projeto; 

Consulta ao Cliente; 

Recrutamento, seleção e 

treinamento de pessoal; 

Tarefas técnicas; 

Aceitação do Cliente; 

Comunicação; 

Monitoramento e 

feedback; 

Resolução de problemas. 

Fonte: Adaptado de Pinto & Slevin (1987, p. 23) 
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A visão do triângulo de ferro: custo, tempo e qualidade – ainda tem sido ligada com as 

definições de sucesso no gerenciamento de projetos (ATKINSON, 1999), onde a maioria dos 

gerentes vê seu trabalho como concluído com êxito quando terminam o projeto no prazo, 

dentro do orçamento e especificações que é a visão tradicionalmente encontrada na literatura 

de gestão de projetos (MALACH PINES, 2009).  No entanto, evidências conclusivas ou de 

comum acordo não foram alcançadas e o tema de sucesso e fracasso em projetos têm sido 

objeto de muitos estudos (SHENHAR, 2002). 

Uma das críticas em relação ao tema de sucesso em projetos refere-se à abordagem 

universalista frequentemente usada em estudos de gerenciamento de projetos, segundo a qual 

todos os projetos vão sendo assumidos similares com a dificuldade na definição de fatores 

gerais. Outro problema abordado é a questão da subjetividade, que por vezes é fracamente 

definida nas medidas de sucesso. Além do mais, outra preocupação é o número limitado de 

variáveis gerenciais que são examinadas em cada estudo (SHENHAR, 2002). 

 

Esses fatores (de sucesso) são inerentemente mais ‘organizacionais e 

comportamentais’ do que questões técnicas, mas é essencial que o gerente 

de projetos seja capaz de entender, medir e monitorá-los (PINTO & 

SLEVIN, 1987, p.22). 

 

Duas considerações também são realizadas neste contexto (COOKE-DAVIES, 2002): a 

primeira em relação à distinção entre o sucesso do projeto (em relação aos objetivos gerais do 

projeto) e o sucesso do gerenciamento de projeto (com as medidas generalizadas e tradicionais 

de desempenho em relação a custo, tempo e qualidade). E a segunda distinção está na 

diferença entre os critérios de sucesso (as medidas pelas quais o sucesso ou o fracasso de um 

projeto serão julgados) e fatores de sucesso (os insumos para o sistema de gestão que levam 

diretamente ou indiretamente ao sucesso do projeto ou negócio). 

Assim, novos estudos buscam incluir dimensões e medidas diferenciadas para o sucesso 

do projeto incluindo itens tais como critérios autodefinidos de sucesso do projeto e benefícios 

para comunidade de stakholders (ATKINSON, 1999; MÜLLER, 2012). 
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Figura 2.6: Square Route 

Fonte: Adaptado de Atkinson (1999) 

Atkinson (1999), relacionado ao tema de fatores de sucesso em projetos, propõe o 

Square Route, conforme Figura 2.6, que inclui três categorias: (1) força técnica do sistema 

resultante, (2) benefícios para a organização resultante (benefícios diretos) e (3) benefícios 

para a comunidade dos stakeholders (benefícios indiretos). 

Tabela 2.6: Fatores de Sucesso I 

Triângulo 

de ferro 

O sistema de 

informação 

Benefícios (organização) Benefícios (comunidade de 

stakeholders) 

Custo Manutenção Melhoria da eficiência Satisfação dos usuários 

Qualidade Confiabilidade Melhoria da eficácia Impacto ambiental e social 

Tempo Validade Aumento dos lucros Desenvolvimento pessoal 

 Qualidade da 

informação usada 

Aprendizagem 

organizacional 

Aprendizagem profissional, 

lucros contratados 

  Metas estratégicas 

Reduzir desperdício 

Fornecedores de capital, 

capacidade da equipe de 

projetos, impacto econômico 

para comunidade envolvida 

 Fonte: Adaptado de Atkinson (1999) 

 

Müller (2012) estudou mais especificamente a relação entre as competências de 

liderança dos gerentes de projeto e seu sucesso em projetos, considerando os critérios da 

Tabela 2.7. 

 

 

O triângulo de ferro O Sistema de informação 

Rota Quadrada 

(Square Route) 

Benefícios 

(organizacionais) 
Benefícios 

(comunidade de sakeholders) 
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Tabela 2.7: Fatores de sucesso II 

Fatores 

Satisfação do usuário final Atender os requerimentos dos usuários 

Satisfação dos fornecedores  Alcançar os objetivos do projeto 

Satisfação da equipe Satisfação do cliente 

Satisfação dos outros stakeholders Negócios recorrentes  

Performance em termos de tempo, custo e qualidade Critérios autodefinidos de sucesso do projeto 

Fonte: Müller (2012). 

 

Vale destacar que a visão de ‘sucesso e fracasso’ depende ainda do olhar o observador, 

ou seja, ‘sucesso e fracasso’ podem ser percebidos de maneiras diferentes pelas diversas partes 

interessadas no projeto e pode variar inclusive de acordo o período do ciclo de vida que é 

avaliado. Por exemplo, se um projeto que não cumpriu os objetivos de custo e prazo, mas 

atingiu outros resultados esperados pode ser considerado pelo usuário um sucesso, no entanto, 

ser visto como um fracasso pelos demais stakeholders interessados prioritariamente em custo 

ou prazo (CLELAND & IRELAND, 2007).  

Em estudo de caso para um projeto de Sistema de Informação (SI), Fowler & Walsh 

(1999) destacam que uma boa comunicação entre os membros da equipe do projeto pareceu 

promover uma visão comum dos requisitos do sistema. Em contraste a isso, verificou-se que 

na ausência de informação adequada sobre o projeto, indivíduos de fora da equipe tinham 

muito menos clareza sobre os objetivos reais e, criavam assim, em alguns casos, suas próprias 

explicações de acordo com suas percepções particulares, existindo, portanto, um 

desalinhamento da percepção entre os membros da equipe de SI e os membros de fora da 

equipe. 

Outra incompatibilidade nas percepções entre a equipe de SI e a empresa, é em relação 

às quais seriam os usuários do sistema. Os membros de fora da equipe de SI tinham uma visão 

muito mais clara de quem seriam os usuários a utilizar o sistema. Outra questão entre os 

provedores de sistema e a empresa, é sobre para quais usuários o sistema tinha sido concebido 

para atender. Já em relação à participação do usuário, a equipe do projeto reconhece a 

necessidade de envolver os usuários, mas, na prática, um balanço é feito entre o nível de 

envolvimento e a necessidade de alcançar um progresso rápido e parece que este compromisso 

provavelmente contribuiu significantemente no entendimento de deficiências no sucesso final 
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do projeto, medida por inadequações na percepção entre os fornecedores de sistemas e 

usuários finais (FOWLER & WALSH, 1999). 

Assim, o tema de fatores de sucesso em projetos é diversificado já que múltiplos fatores 

e modelos relacionados ao sucesso podem ser encontrados na literatura em mais de 60 anos de 

pesquisa (PINTO & SLEVIN, 1987; ATKINSON, 1999; HOEGL & GEMUENDEN, 2001; 

COOKE-DAVIES, 2002; MÜLLER, 2012). De acordo com Shenhar (2002) diferentes fatores 

influenciam o sucesso de diferentes tipos de projeto e os pesquisadores em gerenciamento de 

projetos tem que se adaptar a uma abordagem mais específica para identificar as causas exatas 

do sucesso e falha do projeto através de um modelo multidimensional, já que os resultados são 

avaliados por vários stakeholders com diferentes interesses e pontos de vista. 

Com esta seção sobre projetos finaliza-se o capítulo de revisão da literatura, onde os 

principais temas a serem utilizados relacionam ética, gestão de projetos e gestão de 

stakeholders. No próximo capítulo segue a explanação sobre a metodologia utilizada nesta 

pesquisa.  
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento deste estudo. Está detalhado o processo de planejamento da pesquisa, a 

definição da população e amostra, bem como informações sobre o instrumento de coleta de 

dados e sobre as análises estatísticas. 

 

3.1. Planejamento da pesquisa  

3.1.1. Classificação da pesquisa 

 

Já que são variadas as abordagens e as classificações de pesquisas (MARCONI & 

LAKATOS, 2007; STRAUSS & CORBIN, 2008, GIL, 2009; KÖCHE, 2003), algumas 

subdivisões são apresentadas para melhor visualizar a proposta deste trabalho. 

De acordo com os objetivos (GIL, 2009), esta pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, já que proporciona uma maior familiaridade com o problema enfrentado pelo 

pesquisador para torná-lo mais compreensível e descritiva, pois envolve a descrição das 

características da população estudada.  

Quanto à abordagem do problema, essa pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa 

quantitativa já que conforme aponta Silva & Menezes (2001) este tipo de estudo considera a 

quantificação dos dados analisados, ou seja, a tradução em números de opiniões e informações 

para classificá-las e analisá-las, através do uso de recursos e de técnicas estatísticas 

(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc). 

 

3.1.2. Procedimentos técnicos 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa podem ser destacados a 

pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados. A realização da pesquisa bibliográfica 

(KÖCHE, 1997) teve como principal objetivo conhecer e analisar as principais contribuições 

teóricas existentes, já o levantamento de dados (GIL, 2009) teve o objetivo de conhecer o 
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comportamento das pessoas por meio da interrogação direta com a aplicação de um 

questionário. 

Vale destacar como vantagem do levantamento de dados a possibilidade do 

conhecimento direto da realidade, com economia, rapidez e possibilidade de quantificação para 

análises estatísticas, em contrapartida, como desvantagens relacionam-se os aspectos 

perceptivos dos entrevistados com uma pequena profundidade no estudo da estrutura e dos 

processos sociais, já que os levantamentos oferecem uma visão estática do fenômeno estudado 

(GIL, 2009). 

 

3.1.3. População 

A população é composta pelos alunos e funcionários (técnico-administrativo) da 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE de todos os centros acadêmicos. 

A UFPE tem 33.616 alunos (semestre 2014.1) e 2.768 funcionários técnico-

administrativos (sem considerar o hospital das clínicas com 1.416 servidores), considerando os 

três campis (UFPE, 2015). 

 

3.1.4. Amostra 

Neste estudo, principalmente pelo tempo disponível, a amostra definida foi não 

probabilística e intencional, mas buscando da melhor forma a representação da população, com 

a inclusão de representantes dos diversos centros acadêmicos e cursos da Universidade. 

A amostra final foi composta por 250 participantes. 

 

3.2. Coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado para este estudo é parte de uma pesquisa de 

cooperação entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) — Laboratório de Desenvolvimento e 

Gestão de Projetos (PMD) e a Universidade de Southampton, na Inglaterra. 

O questionário é composto por 16 questões: onde 6 questões envolvem comportamentos 

éticos e aspectos de religião, com escalas de 7 pontos (por exemplo de concordo plenamente 

até discordo plenamente) e 10 questões envolvendo um levantamento de dados demográficos 

dos participantes tais como idade, gênero e renda. 
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 Especificamente para esta pesquisa foi adaptada uma versão para aplicação de um survey 

on-line de forma autoadministrada: hospedado e disponibilizado em página da internet, através 

do Google docs. Esse tipo de survey caracteriza-se como um estudo transversal, onde os 

elementos são medidos uma só vez durante o processo de investigação (HAIR JR., 2005). 

Para o processo de captação das respostas, foi enviado um link específico da pesquisa 

para os funcionários e alunos da UFPE, por meio de e-mails e mídias sociais (facebook e 

skype), onde posteriormente estas respostas foram organizadas para análise de dados conforme 

detalhado no próximo item (3.3). 

 

3.3. Análise de dados 

Antes de iniciar a efetiva coleta de dados, foi realizado um estudo inicial, com a 

aplicação de um pré-teste com alunos relacionados à área de pesquisa (mestrado e doutorado) 

que alguns alunos após responderem o questionário enviaram sugestões de melhoria em 

relação ao texto ou informaram que não identificaram nenhum problema nas questões e as 

respostas destes questionários de pré-teste foram descartadas na composição final da amostra.  

A tabulação final com os dados de todos os questionários foi realizada no “Microsoft 

Excel”, que também foi utilizado para realização de Tabelas e gráficos. Como ferramenta para 

realização das análises estatísticas, apresentadas no próximo capítulo, foi utilizado o software 

“Statistica”. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a pesquisa de campo sobre as 

diferentes percepções e ações dos indivíduos em relação ao comportamento ético de empresas 

multinacionais. Inicialmente é apresentado o perfil dos participantes da pesquisa e o teste de 

confiabilidade do questionário e na sequência apresentadas as análises estatísticas. Ao final são 

relacionadas às principais implicações desses resultados para a gestão de projetos. 

 

4.1. Perfil dos respondentes 

 A partir de um levantamento de características demográficas dos participantes deste 

estudo, a Tabela 4.1 apresenta um resumo da distribuição por idade, gênero, renda e 

escolaridade. 

Tabela 4.1: Distribuição dos participantes por idade, gênero, renda e escolaridade 

Frequência 

Absoluta

Frequência 

Acumulada

% Frequência 

Relativa
% Acumulado

Gênero

Masculino 156 156 62,40% 62,40%

Feminino 94 250 37,60% 100,00%

Idade

Até 20 anos 63 63 25,20% 25,20%

20 a 30 anos 139 202 55,60% 80,80%

30 a 40 anos 29 231 11,60% 92,40%

40 a 70 anos 19 250 7,60% 100,00%

Escolaridade

Médio/Grad. Incomp. 155 155 62,00% 62,00%

Grad. Completa 67 222 26,80% 88,80%

Mestrado/Doutorado 28 250 11,20% 100,00%

Renda Pessoal

Alta 30 30 12,00% 12,00%

Média 128 158 51,20% 63,20%

Baixa 92 250 36,80% 100,00%

Renda Familiar

Alta 53 53 21,20% 21,20%

Média 152 205 60,80% 82,00%

Baixa 45 250 18,00% 100,00%

Total 250 100%  

   Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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A amostra final foi composta por 250 respondentes e a distribuição das idades é 

apresentada na Figura 4.1. Os participantes tem uma idade média de 26 anos, com moda de 21 

anos. No geral, 62,4% são do gênero masculino e 37,6% do gênero feminino. 
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Figura 4.1: Idade dos participantes 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Este estudo foi realizado no Brasil, com alunos e funcionários (técnico-admnistrativo) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 224 participantes naturais do estado de 

Pernambuco, 25 participantes são nascidos em outros estados e 1 representante estrangeiro. 

Este público contempla um nível de escolaridade de ensino médio, graduação, mestrado e 

doutorado, como mostra a Figura 4.2: 62% dos respondentes têm ensino médio ou graduação 

incompleta, 26,8% tem graduação completa e 11,2% tem o nível de escolaridade de mestrado 

ou doutorado. 
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Figura 4.2: Escolaridade dos participantes 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Em relação ao nível de renda, a amostra tem representantes das diversas classes sociais, 

com a maioria em um nível médio de renda. Na Figura 4.3 podem ser observadas duas 

relações: os rendimentos médios pessoais e os rendimentos totais da família. 
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Figura 4.3: Renda dos participantes 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 Em relação à renda pessoal, comparando-se com a maioria das pessoas do país, 12% dos 

participantes declararam ter uma renda alta, já 51,2% considerou ter uma renda média e 36,8% 

uma renda baixa. Quando os respondentes comparam os rendimentos somando o total familiar, 

21,2% se declaram com renda alta, 60,8% com renda média e 18% com renda baixa. 

Comparando estes dois itens há um pequeno aumento nas categorias de renda familiar alta e 

média e uma consequente redução da renda familiar baixa. 

  

4.2. Teste de confiabilidade do questionário 

 A consistência interna e confiabilidade das escalas utilizadas no questionário desta 

pesquisa foram avaliadas através do Alfa de Cronbach. Este índice varia entre 0 e 1 e de modo 

geral, o teste é considerado com uma confiabilidade apropriada se o α é maior que 0,70 

(CRONBACH,1951; MAROCO & GARCIA-MARQUES, 2006). A partir das respostas do 

questionário foi realizado o teste Alfa de Cronbach que teve como resultado um α de 

0.808715. 
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 As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam itens que foram avaliados no questionário desta 

pesquisa, todos com escalas de sete pontos, detalhados no item 4.3 — Análise Descritiva e os 

resultados do teste Alfa de Cronbach apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.2: Resumo: empresas multinacionais éticas 

Acredito que as empresas multinacionais devem: 

Permitir que preocupações éticas afetem 

negativamente o desempenho financeiro. 

Comprometer-se com princípios éticos bem definidos. 

Certificar-se que o respeito aos princípios éticos 

tem prioridade sobre o desempenho financeiro. 

Evitar comprometer os padrões éticos para alcançar 

os objetivos da empresa. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.3: Resumo: comportamento das empresas multinacionais 

Atitudes passadas Intenções Futuras 

Recomendei a meus amigos e familiares 

produtos ou serviços de empresas 

multinacionais que acreditei que se 

comportaram eticamente. 

Recomendarei a meus amigos e familiares produtos 

ou serviços de empresas multinacionais que acredite 

que se estejam se comportando eticamente. 

Evitei os produtos ou serviços de empresas 

multinacionais que acreditei que não se 

comportaram eticamente. 

Evitarei os produtos ou serviços de empresas 

multinacionais que acredite que não estão se 

comportando eticamente. 

Participei de protestos ou manifestações contra 

empresas multinacionais que acreditei que não 

se comportaram eticamente. 

Participarei de protestos ou manifestações contra 

empresas multinacionais que acredite que não estão 

se comportando eticamente. 

Paguei mais (10% ou mais) por produtos ou 

serviços de empresas multinacionais porque 

acreditei que se comportaram eticamente.  

Pagarei mais (10% ou mais) por produtos ou serviços 

de empresas multinacionais se sentir que elas têm se 

comportado de forma ética. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

 Maroco & Garcia-Marques (2006), destacam duas consequências de uso de dados caso 

tivesse sido detectada uma fraca confiabilidade: elevada probabilidade da medida não ser válida 

e assim, o resultado não auxiliar o constructo que se pretendia medir, ou o estudo ter um erro 

de medida elevado, onde a variabilidade observada afetaria o poder de qualquer teste 

estatístico realizado, aumentando a probabilidade de resultados não significativos. 
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Tabela 4.4: Teste de confiabilidade 

Alfa de Cronbach 

Preocupações éticas 0,807431

Princípios éticos como prioridade 0,800171

Princípios éticos bem definidos 0,805775

Padrões éticos 0,818261

Recomendei prod. ou serviços 0,795654

Evitei prod. ou serviços 0,794938

Participei de Protestos 0,781290

Paguei mais por prod. ou serviços 0,787418

Recomendarei prod. ou serviços 0,794110

Evitarei prod. ou serviços 0,782776

Participarei de Protestos 0,786600

Pagarei mais por prod. ou serviços 0,778392  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Outras escalas avaliadas foram as relacionadas à questão da religião que também utilizou 

uma escala de sete pontos: frequência de participação em atividades religiosas e frequência 

com que os participantes oram/rezam. Neste caso, o Alfa de Cronbach teve como resultado 

um valor de 0,755541. 

Pelo valor do teste com um α (alfa) considerado alto (α = 0,81) e a partir dos resultados 

da Tabela 4.4 e de questões sobre religião (α = 0,76), não há indicação de problemas, 

demonstrando confiabilidade e consistência interna. 

 

4.3. Análise descritiva 

 Nesta seção, serão apresentados os gráficos com os resultados onde cada questão que 

contempla as respostas de todos os 250 participantes, demonstradas a partir de frequências 

relativas onde todas as questões apresentam sete opções de resposta que são detalhadas 

individualmente em cada gráfico.  

 Para fins de demonstração dos resultados, as questões foram subdivididas em três grupos 

de acordo com os principais temas envolvidos. Inicialmente é abordado o tema da ética em 

empresas multinacionais de forma mais geral, em seguida itens relacionados a atitudes e 

comportamentos dos indivíduos e por fim, um item sobre religião. 
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4.3.1. Ética em empresas multinacionais 

Neste item, quatro ações principais são detalhadas relacionando o que as pessoas, de 

forma geral, acreditam que as empresas multinacionais devem fazer: (1) permitir que 

preocupações éticas afetem negativamente o desempenho financeiro da empresa; (2) Certificar-

se que o respeito aos princípios éticos tem prioridade sobre o desempenho financeiro; (3) 

Comprometer-se com princípios éticos bem definidos; (4) Evitar comprometer os padrões 

éticos para alcançar os objetivos da empresa. 

O primeiro item descreve se as pessoas acreditam que as empresas devem permitir que 

preocupações éticas afetem negativamente o desempenho financeiro da empresa, o que gera 

certa divisão entre o nível geral de concordância dos respondentes onde aqueles que 

concordam plenamente, concordam e concordam parcialmente, somam 56%, conforme Figura 

4.4. 
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Figura 4.4: Preocupações éticas afetando negativamente o desempenho financeiro   

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Também relacionando ética e desempenho financeiro, quando os participantes foram 

questionados se eles acreditam que a empresa deve certificar-se que o respeito aos princípios 

éticos tem prioridade sobre o desempenho financeiro: 46% concordam plenamente com esta 

afirmação; 32% concordam e 13% concordam parcialmente. Conforme mostra a Figura 4.5, há 

um baixo nível de discordância para este item. 
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Figura 4.5: Princípios éticos como prioridade sobre o desempenho financeiro 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Outro ponto avaliado foi questionar se os participantes concordam que as empresas 

devem comprometer-se com princípios éticos bem definidos. Foi constatado que este item teve 

o maior nível de concordância: 63% declararam que concordam plenamente e 30% que 

concordam com essa declaração, como indica a Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Princípios éticos bem definidos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 O último item avaliado nesta seção indica o nível de concordância dos participantes sobre 

o entendimento e se as empresas devem evitar comprometer os padrões éticos para alcançar os 

seus objetivos. Conforme detalhado na Figura 4.7, de forma geral, as pessoas concordam com 

esse tema, observando-se que 48% concordam plenamente; 28% concordam e 6% concordam 

parcialmente, sendo baixo o nível de discordância. 
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Figura 4.7: Evitar comprometer os padrões éticos para alcançar objetivos 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

  De acordo com os itens avaliados nesta parte do trabalho, os participantes de modo 

geral, concordam que as empresas multinacionais devem relacionar negócios e ética, buscando 

uma relação entre respeitar princípios éticos e alcançar os objetivos da empresa. Nos tópicos 

seguintes são demonstradas avaliações de atitudes que os indivíduos em geral podem ter a 

favor ou contra empresas multinacionais que eles acreditem ser éticas ou antiéticas, tais como 

recomendar ou evitar produtos e serviços, participar de protestos e pagar mais por produtos e 

serviços de empresas que eles considerem éticas. 

 

4.3.2. Recomendar produtos e/ou serviços 

  Como pode ser observado na Figura 4.8, 45% dos respondentes indica que sempre 

(20%) ou frequentemente (25%) recomendam a amigos e familiares produtos ou serviços de 

empresas multinacionais consideradas por eles éticas. Observando as intenções futuras desses 

mesmos indivíduos, a possibilidade de recomendar produtos e serviços de empresas que se 

comportam eticamente é alta, conforme Figura 4.9: 34% concordam plenamente; 44% 

concordam e 14% concordam parcialmente. 
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Figura 4.8: Recomendar produtos ou serviços: atitudes passadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

34%

44%

14%

6%

0% 1% 1%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

 

Figura 4.9: Recomendar produtos ou serviços: intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.3.3. Evitar produtos e/ou serviços 

  Conforme Figura 4.10, 46% dos respondentes indica que já evitaram (sempre – 22%; 

frequentemente – 24%) produtos ou serviços de empresas consideradas antiéticas e 27% 

indicaram a opção “às vezes”. Conforme Figura 4.11, apenas 10% discordam em avaliar a ideia 

de evitar no futuro produtos ou serviços de empresas antiéticas (discordo plenamente –3%; 

discordo – 2% e discordo parcialmente – 5%). 

 



Capítulo 4  Resultados e Discussões 

 47 

22%
24%

27%

6% 7% 6%
8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 

Figura 4.10: Evitar produtos ou serviços: atitudes passadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Figura 4.11: Evitar produtos ou serviços: intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

4.3.4. Participar de protestos e/ou manifestações 

  Outra forma de rejeição a empresas multinacionais antiéticas é a realização de protestos 

ou algum tipo de manifestação contra estas empresas. Conforme Figura 4.12, 70% dos 

respondentes indicam que nunca participaram de protestos ou manifestações, por outro lado 

observando as possibilidades futuras, muitos indicam que poderiam realizar esse tipo de ação 

em algum momento, ou seja, participariam de protestos ou manifestações contra empresas 

antiéticas, conforme informações mostradas nas Figuras 4.13. 
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Figura 4.12: Participar de protestos ou manifestações: atitudes passadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Figura 4.13: Participar de protestos ou manifestações: intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.3.5. Pagar mais por produtos e/ou serviços 

  Os participantes demonstram estar dispostos a pagar mais por produtos ou serviços de 

empresas multinacionais que eles considerem éticas e alguns afirmam já terem em algum 

momento tomado uma atitude como essa, conforme retratado na Figura 4.14. Já a atitude de 

pagar mais por produtos ou serviços de empresas éticas pode ser observada na Figura 4.15, 

demonstrando um crescimento em relação à intenção ética dos participantes. 
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Figura 4.14: Pagar mais por produtos ou serviços: atitudes passadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

14%

19%
23%

18%

8%
9% 11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 

Figura 4.15: Pagar mais por produtos ou serviços: intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.3.6. Religião 

  Inicialmente foi indagado se os participantes tinham alguma religião. 169 responderam 

que sim (68%) e 81 declararam não ter nenhuma religião (32%). 

 Analisou-se o nível de participação dos respondentes em serviços religiosos e de oração, 

verificando com que frequência eles participavam de atividades religiosas, além de casamentos 

e funerais. As respostas para esta questão podem ser observadas na Figura 4.16. 
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 34% dos participantes afirmam participar de atividades religiosas regularmente: 

16% com atividades mais de uma vez por semana e 18% em atividades pelo menos 

uma vez por semana.  

 15% estão envolvidos com atividades religiosas com menor frequência: 8% uma 

vez por mês; 3% em dias santos e 4% em média uma vez por ano.  

 51% formam o maior grupo com aqueles que indicaram que participam com pouca 

frequência, 21% e nunca ou praticamente nunca, 30%. 
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  Figura 4.16: Participação em atividades religiosas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

  Também foi questionada a frequência com que os participantes oram/rezam, além dos 

momentos em casamentos e funerais. Como está destacado na Figura 4.17, a maioria dos 

participantes, que totalizam 60% dos dados, indicam que rezam/oram mais de uma vez por 

semana e do lado oposto, 18% indicam que nunca ou praticamente nunca rezam/oram. 
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Figura 4.17: Frequência de oração 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

  Nesta seção 4.3 foram apresentadas descritivamente as respostas ao questionário 

aplicado com os 250 participantes deste estudo. Na próxima seção 4.4 serão iniciadas as 

análises estatísticas deste estudo, onde serão destacadas algumas relações através da análise 

fatorial, seguida das análises de correlações, teste de hipóteses e finalizando com a análise de 

correspondência. 

 

4.4. Análise Fatorial 

Buscou-se analisar as relações entre as questões apresentadas e para isso utilizou-se da 

análise fatorial já que esta é uma técnica multivariada que busca sintetizar as relações 

observadas entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, buscando identificar fatores 

comuns (FAVERO, 2009). Neste estudo, esta técnica apresenta-se como uma análise fatorial 

confirmatória, já que o objetivo é a verificação empírica da independência na estrutura das 

questões. 

Inicialmente foi realizado o gráfico Scree, para identificar os fatores que podem ser 

extraídos da análise, conforme Figura 4.18. Pelo critério da raiz latente (critério de Kaiser) foi 

verificada a extração de 2 fatores que apresentaram autovalores (eigenvalues) maiores que 1, 

conforme Tabelas 4.5 e 4.6. 
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Figura 4.18: Gráfico Scree 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.5: Correlação: ética e atitudes passadas 

Valor Eigenvalue
Eigenvalue 

Cumulativo

% 

Cumulativo

1 2,543 2,543 31,790

2 1,636 4,179 52,240  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Tabela 4.6: Correlação: ética e intenções futuras 

Valor Eigenvalue
Eigenvalue 

Cumulativo

% 

Cumulativo

1 2,966 2,966 37,070

2 1,302 4,267 53,342  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Foram analisados os componentes relacionados ao comportamento ético das pessoas e 

das empresas multinacionais, detalhados na Tabelas 4.7.  
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Tabela 4.7: Questões avaliadas: Análise fatorial 

1a Permitir que preocupações éticas afetem negativamente o desempenho financeiro. 

1b Certificar-se que o respeito aos princípios éticos tem prioridade sobre o desempenho financeiro. 

1c Comprometer-se com princípios éticos bem definidos. 

1d Evitar comprometer os padrões éticos para alcançar os objetivos da empresa. 

2a Recomendei a meus amigos e familiares produtos ou serviços de empresas multinacionais que 

acreditei que se comportaram eticamente. 

2b Evitei os produtos ou serviços de empresas multinacionais que acreditei que não se comportaram 

eticamente. 

2c Participei de protestos ou manifestações contra empresas multinacionais que acreditei que não se 

comportaram eticamente. 

2d Paguei mais (10% ou mais) por produtos ou serviços de empresas multinacionais porque acreditei 

que se comportaram eticamente  

3a Recomendarei a meus amigos e familiares produtos ou serviços de empresas multinacionais que 

acredite que se estejam se comportando eticamente. 

3b Evitarei os produtos ou serviços de empresas multinacionais que acredite que não estão se 

comportando eticamente. 

3c Participarei de protestos ou manifestações contra empresas multinacionais que acredite que não estão 

se comportando eticamente. 

3d Pagarei mais (10% ou mais) por produtos ou serviços de empresas multinacionais se sentir que elas 

têm se comportado de forma ética. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

A Figura 4.19 demonstra a confirmação da interdependência entre as questões avaliadas, 

bem como a relação próxima entre os itens avaliados em cada questão, demonstrando assim a 

formação de 2 fatores: representando a questão 1  (1a, 1b, 1c, 1d)  e a questão 2 (2a, 2b, 2c, 

2d).  
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Figura 4.19: Relação entre fatores: atitudes passadas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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  Adicionalmente foram avaliadas as relações entre as questões 1 (1a, 1b, 1c, 1d)  e 3 (3a, 

3b,3c, 3d) destacados como 2 fatores mostrados na Figura 4.20, havendo a confirmação da 

interdependência entre estes itens. 
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Figura 4.20: Relação entre fatores: intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

4.5. Análise de correlações 

  Esta seção exibe as correlações entre as atitudes e comportamentos dos indivíduos com 

os tópicos relacionados à ética, divididos em três tópicos: comportamentos e atitudes pessoais, 

ética empresarial e religião. As análises foram realizadas utilizando o coeficiente de correlação 

de Spearman. 

 

4.5.1. Comportamentos e atitudes pessoais 

  Conforme detalhado nas Tabelas 4.8 e 4.9, são apresentadas as correlação entre atitudes 

pessoais (recomendar e evitar produtos e/ou serviços, participar de protestos, pagar mais por 

produtos e/ou serviços) e variáveis de gênero, idade, escolaridade e renda. Não há indicações 

de altos índices de correlação entre esses itens e as variáveis demográficas, com pequeno 

destaque para questão de idade e escolaridade. 
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 Tabela 4.8: Correlação: variáveis demográficas versus atitudes passadas 

 

Recomendei 

prod. ou serviços

Evitei prod. ou 

serviços

Participei de 

Protestos

Paguei mais por 

prod. ou serviços

Gênero -0,076 -0,091 -0,031 -0,060

Idade 0,090 0,144* 0,217** 0,178**

Escolaridade 0,062 0,096 0,142* 0,165**

Renda Pessoal 0,007 0,071 -0,045 0,004

Renda Familiar -0,005 0,097 -0,018 0,002  

  **Correlações significantes para p<0,01 

  *Correlações significantes para p<0,05 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 Tabela 4.9: Correlação: variáveis demográficas versus intenções futuras 

 

Recomendarei 

prod. ou serviços

Evitarei prod. ou 

serviços

Participarei de 

Protestos

Pagarei mais por 

prod. ou serviços

Gênero -0,124 -0,143* -0,003 -0,031

Idade 0,141* 0,228** 0,165** 0,188**

Escolaridade 0,123 0,179** 0,049 0,214**

Renda Pessoal -0,121 -0,057 -0,079 0,078

Renda Familiar 0,100 -0,045 -0,032 0,060  

  **Correlações significantes para p<0,01 

  *Correlações significantes para p<0,05 

  Fonte: Esta pesquisa (2015) 

   

  Foram analisados todos os itens que relacionam ações já adotadas no passado pelos 

participantes, bem como as intenções futuras dos respondentes em continuar apoiando ou 

rejeitando empresas consideradas éticas ou antiéticas. Os resultados, conforme Tabelas 4.10 e 

4.11, sugerem que os quatro itens analisados são significantemente correlacionados 

positivamente: recomendar ou evitar produtos ou serviços, participar de protestos ou 

manifestações e pagar mais por produtos ou serviços de empresas consideradas éticas. 

Tabela 4.10: Correlação: atitudes passadas 

 

Recomendei 

prod. ou serviços

Evitei 

prod. ou serviços

Participei de 

Protestos

Paguei mais por 

prod. ou serviços

Recomdei 1,000

Evitei 0,430** 1,000

Participei de protestos 0,320** 0,397** 1,000

Paguei mais 0,406** 0,451** 0,410** 1,000  

**Correlações significantes para p<0,01 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Tabela 4.11: Correlação: intenções futuras 

 

Recomendarei 

prod. ou serviços

Evitarei prod. ou 

serviços

Participarei de 

Protestos

Pagarei mais por 

prod. ou serviços

Recomendarei 1,000

Evitarei 0,551** 1,000

Participarei de protestos 0,286** 0,487** 1,000

Pagarei mais 0,388** 0,392** 0,423** 1,000  

**Correlações significantes para p<0,01 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

  Adicionalmente foi investigada a existência de correlação entre alguns comportamentos 

já efetivados pelos participantes em situações passadas e a continuidade da intenção de 

continuar com esses comportamentos, por exemplo, já ter evitado um produto ou serviço e ter 

a intenção de no futuro continuar evitando um produto ou serviço de uma empresa 

considerada antiética.  

  Os quatro itens analisados são resumidos na Tabela 4.12: os maiores índices de 

correlação foram apresentados nessa avaliação, onde o maior índice foi encontrado na ação de 

pagar mais por produtos ou serviços de empresas consideradas éticas, com um índice de 

correlação de 0,664. 

Tabela 4.12: Correlação: atitudes passadas versus intenções futuras 

Comportamento 

Passado

Intenção 

Futura

Recomendar produtos ou serviços

Comportamento Passado 1,000

Intenção Futura 0,471** 1,000

Evitar produtos ou serviços

Comportamento Passado 1,000

Intenção Futura 0,629** 1,000

Participar de protestos ou manifestações

Comportamento Passado 1,000

Intenção Futura 0,616** 1,000

Pagar mais por produtos ou serviços

Comportamento Passado 1,000

Intenção Futura 0,664** 1,000  

    **Correlações significantes para p<0,01 

    Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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4.5.2. Ética empresarial 

  Conforme mostrado na análise descritiva, há um alto nível de concordância que as 

empresas devem ter um compromisso com princípios éticos bem definidos, respeitar esses 

princípios e evitar comprometer seus padrões éticos para alcançar seus demais objetivos. De 

acordo com os dados da Tabela 4.13, há uma indicação de correlação entre todos esses itens. 

Tabela 4.13: Correlação: ética 

Preocupações 

éticas

Princípios éticos 

como prioridade

Princípios éticos 

bem definidos
Padrões éticos

Preocupações éticas 1,000

Princípios éticos como 

prioridade 0,418** 1,000

Princípios éticos bem 

definidos 0,248** 0,368** 1,000

Padrões éticos 0,271** 0,310** 0,403** 1,000  
  **Correlações significantes para p<0,01 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

 

4.5.3. Religião 

  Inicialmente foram verificadas as correlações entre temas relacionados à religião e 

questões sobre a ética empresarial: preocupações éticas e desempenho financeiro; princípios 

éticos como prioridade; princípios éticos bem definidos; padrões éticos e objetivos da empresa. 

Conforme dados apresentados na Tabela 4.14, ter uma religião, participar de atividades 

religiosas e orar/rezar, não sugerem alta correlação entre esses itens citados e aspectos 

relacionados à ética empresarial. 

Tabela 4.14: Correlação: religião versus ética empresarial 

Preocupações 

éticas

Princípios éticos 

como prioridade

Princípios éticos 

bem definidos
Padrões éticos

Ter religião -0,133* 0,062 0,049 -0,005

Participar de atividades religiosas -0,110 0,130* 0,112 -0,030

Orar/Rezar -0,156* 0,054 0,075 -0,038  

*Correlações significantes para p<0,05 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

  Também foi avaliada a relação entre religião e as atitudes e comportamentos dos 

indivíduos: recomendar produtos ou serviços; evitar produtos ou serviços; participar de 
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protestos e manifestações e pagar mais por produtos ou serviços. Conforme dados 

apresentados nas Tabelas 4.15 e 4.16, não há indicação de correlação significante a serem 

considerados entre essas variáveis, neste estudo. 

Tabela 4.15: Correlação: religião versus atitudes passadas 

Recomendei 

prod. ou serviços

Evitei 

prod. ou serviços

Participei de 

Protestos

Paguei mais por 

prod. ou serviços

Ter religião 0,080 -0,105 -0,084 -0,035

Participar de atividades religiosas 0,085 -0,083 -0,048 -0,016

Orar/Rezar 0,099 -0,132* -0,075 -0,039  

*Correlações significantes para p<0,05 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.16: Correlação: religião versus intenções futuras 

Recomendarei 

prod. ou serviços

Evitarei prod. ou 

serviços

Participarei de 

Protestos

Pagarei mais por 

prod. ou serviços

Ter religião 0,135* 0,039 -0,086 -0,011

Participar de atividades religiosas 0,154* 0,051 -0,040 -0,058

Orar/Rezar 0,089 0,021 -0,064 -0,060  
 

*Correlações significantes para p<0,05 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

4.6. Teste de Hipóteses: Qui-quadrado (x2
) 

A partir do teste de hipóteses podem ser feitas inferências sobre parâmetros 

populacionais com base nas informações da amostra e neste estudo optou-se pelo teste Qui-

Quadrado de independência que é baseado na frequência das respostas e mede a associação 

entre duas variáveis. Vale destacar que os dados obtidos na amostra são sujeitos a erros 

mesmo assim é possível dimensionar a probabilidade de aceitar ou rejeitar as proposições 

realizadas (MARTINS, 2009; DOANE, 2008).  

Com base em estudos anteriores sobre ética e questões demográficas, apresentados no 

capítulo 2 ‘revisão da literatura’, foram propostas hipóteses para este estudo que relacionam as 

intenções futuras dos respondentes em ações contra ou a favor de empresas éticas ou antiéticas 

e estão destacadas na Tabela 4.17. 
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Tabela 4.17: Hipóteses: Comportamentos e atitudes pessoais 

I H0: Recomendar produtos ou serviços é independente do gênero/ idade/ escolaridade/ renda pessoal/ 

renda familiar/ religião. 

II H0: Evitar produtos ou serviços é independente do gênero/ idade/ escolaridade/ renda pessoal/ renda 

familiar/ religião. 

III H0: Participar de protestos ou manifestações é independente do gênero/ idade/ escolaridade/ renda 

pessoal/ renda familiar/ religião. 

IV H0: Pagar mais por produtos ou serviços é independente do gênero/ idade/ escolaridade/ renda 

pessoal/ renda familiar/ religião. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

A estatística do teste Qui-quadrado é realizada comparando o valor calculado com um 

valor crítico da distribuição de probabilidade qui-quadrada (DOANE, 2008). Na avaliação 

deste teste é utilizada a seguinte regra de decisão: Se x2
 calculado > x2

 crítico então, rejeita-se 

H0, ou seja, não pode-se afirmar que as variáveis são independentes. 

 Foi construída a tabela cruzada (Tabela 4.18) inicialmente para os itens “recomendar 

produtos ou serviços” e “gênero”, com o auxílio do software statistica. O valor do teste Qui-

quadrado para esta tabela é de 8,89746 (valor p=0,179428). 

Para este exemplo tem-se 6 graus de liberdade [(quantidade de linhas -1)* (quantidade 

de colunas -1) = (2-1)*(7-1) = 6] e o valor crítico  para um nível de significância de 0,05 é de 

12,59 (teste unilateral à direita).  

Assim, pode-se verificar que x2
 calculado < x2

 crítico (8,89746 <12,59), chegando-se a 

conclusão de que não pode-se rejeitar H0, ou seja, as variáveis gênero e recomendar produtos 

ou serviços são independentes. 

Tabela 4.18: Tabela cruzada: recomendar produtos ou serviços versus gênero 

Concordo 

Plenamente
Concordo

Concordo 

Parcialmente

Nem 

concordo, 

nem disc.

Discordo 

parcialmente
Discordo

Discordo 

plenamente
Total

1 2 3 4 5 6 7

1 Frequência (real) 25,0 43,0 17,0 5,0 1,0 1,0 2,0 94,0

Frequência esperada 31,6 41,0 13,5 5,6 0,4 1,1 0,8 94,0

Frequência residual -6,6 2,0 3,5 -0,6 0,6 -0,1 1,2 0,0

2 Frequência (real) 59,0 66,0 19,0 10,0 0,0 2,0 0,0 156,0

Frequência esperada 52,4 68,0 22,5 9,4 0,6 1,9 1,2 156,0

Frequência residual 6,6 -2,0 -3,5 0,6 -0,6 0,1 -1,2 0,0

Frequência (real) 84,0 109,0 36,0 15,0 1,0 3,0 2,0 250,0

Frequência esperada 84,0 109,0 36,0 15,0 1,0 3,0 2,0 250,0
Total

Recomendarei prod. ou 

serviços

 
Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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A Tabela Cruzada 4.19 refere-se aos itens “recomendar produtos ou serviços” e “idade” 

e o valor do teste Qui-quadrado é de 25,5830 (valor p=0,109681). Neste caso tem-se 18 graus 

de liberdade e o valor crítico para um nível de significância de 0,05 é de 28,87. Para estas 

variáveis também chegamos à conclusão que as variáveis idades e recomendar produtos ou 

serviços são independentes (não é possível rejeitar H0;  x2
 calculado < x2

 crítico; 25,5830 

<28,87). 

Tabela 4.19: Tabela cruzada: recomendar produtos ou serviços versus idade 

Concordo 

Plenamente
Concordo

Concordo 

Parcialmente

Nem 

concordo, 

nem disc.

Discordo 

parcialmente
Discordo

Discordo 

plenamente
Total

1 2 3 4 5 6 7

Frequência (real) 15,0 29,0 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 63,0

Frequência esperada 21,2 27,5 9,1 3,8 0,3 0,8 0,5 63,0

Frequência residual -6,2 1,5 2,9 3,2 -0,3 -0,8 -0,5 0,0

Frequência (real) 47,0 64,0 19,0 5,0 1,0 1,0 2,0 139,0

Frequência esperada 46,7 60,6 20,0 8,3 0,6 1,7 1,1 139,0

Frequência residual 0,3 3,4 -1,0 -3,3 0,4 -0,7 0,9 0,0

Frequência (real) 12,0 12,0 2,0 1,0 0,0 2,0 0,0 29,0

Frequência esperada 9,7 12,6 4,2 1,7 0,1 0,3 0,2 29,0

Frequência residual 2,3 -0,6 -2,2 -0,7 -0,1 1,7 -0,2 0,0

Frequência (real) 10,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 19,0

Frequência esperada 6,4 8,3 2,7 1,1 0,1 0,2 0,2 19,0

Frequência residual 3,6 -4,3 0,3 0,9 -0,1 -0,2 -0,2 0,0

Frequência (real) 84,0 109,0 36,0 15,0 1,0 3,0 2,0 250,0

Frequência esperada 84,0 109,0 36,0 15,0 1,0 3,0 2,0 250,0

Recomendarei prod. ou 

serviços

Total

Até 20 

anos

20 a 

30 

anos

30 a 

40 

anos

40 a 

70 

anos

 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

 

Foram realizados estes mesmos procedimentos para todos os itens da Tabela 4.17 e 

seguem os resultados nas Tabelas 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23: 

Tabela 4.20: Qui-quadrado: recomendar produtos ou serviços 

Recomendarei prod. 

ou serviços

Graus de 

liberdade
ᵡ2

crítico ᵡ2
 calculado valor p Avaliação

Gênero 6 12,59 8,89746 0,179428 Não rejeita H0

Idade 18 28,87 25,5830 0,109681 Não rejeita H0

Escolaridade 12 21,03 10,2537 0,593713 Não rejeita H0

Renda Pessoal 12 21,03 13,1775 0,356270 Não rejeita H0

Renda Familiar 12 21,03 15,2152 0,229880 Não rejeita H0

Religião 6 12,59 9,77552 0,134429 Não rejeita H0  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Tabela 4.21: Qui-quadrado: evitar produtos ou serviços 

Evitarei prod. ou 

serviços

Graus de 

liberdade
ᵡ
2
crítico ᵡ

2
 calculado valor p Avaliação

Gênero 6 12,59 8,86510 0,181308 Não rejeita H0

Idade 18 28,87 23,7861 0,162162 Não rejeita H0

Escolaridade 12 21,03 13,2409 0,351779 Não rejeita H0

Renda Pessoal 12 21,03 9,59460 0,651478 Não rejeita H0

Renda Familiar 12 21,03 10,0990 0,607275 Não rejeita H0

Religião 6 12,59 5,54783 0,475695 Não rejeita H0  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.22: Qui-quadrado: participar de protestos ou manifestações 

Participarei de 

protestos ou manif.

Graus de 

liberdade
ᵡ2

crítico ᵡ2
 calculado valor p Avaliação

Gênero 6 12,59 5,95998 0,427688 Não rejeita H0

Idade 18 28,87 33,3757 0,015025 Rejeita H0

Escolaridade 12 21,03 22,3481 0,033799 Rejeita H0

Renda Pessoal 12 21,03 24,6887 0,016369 Rejeita H0

Renda Familiar 12 21,03 13,4373 0,338076 Não rejeita H0

Religião 6 12,59 5,59153 0,470464 Não rejeita H0  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.23: Qui-quadrado: pagar mais por produtos ou serviços 

Pagarei mais por 

prod. ou serviços

Graus de 

liberdade
ᵡ2

crítico ᵡ2
 calculado valor p Avaliação

Gênero 6 12,59 7,71551 0,259695 Não rejeita H0

Idade 18 28,87 27,0086 0,078834 Não rejeita H0

Escolaridade 12 21,03 21,4969 0,043561 Rejeita H0

Renda Pessoal 12 21,03 9,96454 0,619071 Não rejeita H0

Renda Familiar 12 21,03 9,85864 0,628361 Não rejeita H0

Religião 6 12,59 6,54534 0,364945 Não rejeita H0  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

De acordo com os testes Quadrado realizados envolvendo variáveis demográficas, 

religião e comportamentos e atitudes dos participantes, os itens em destaque para este estudo, 

podem ser observados na Tabela 4.22 e 4.23: 

 Pode-se afirmar estatisticamente que participar de protestos ou manifestações 

depende da idade, escolaridade e renda pessoal dos indivíduos, para um nível de 

significância de 0,05. 

 Há uma relação significante entre pagar mais por produtos ou serviços e o nível de 

escolaridade dos indivíduos.  
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Também foram avaliadas as atitudes e comportamentos passados dos participantes em 

relação a recomendar produtos ou serviços, evitar determinados produtos ou serviços, 

participar de protestos ou manifestações contra empresas antiéticas e pagar mais por produtos 

ou serviços de empresas consideradas éticas. Não foram encontradas relações significantes em 

relação às variáveis demográficas e a religião dos participantes. 

 

4.7. Análise de correspondência 

Optou-se por realizar uma avaliação das atitudes e comportamentos dos participantes 

com base na análise de correspondência já que esta é uma técnica de interdependência que 

permite pesquisar a associação entre variáveis qualitativas, com a possibilidade de criar mapas 

perceptuais que permitem a representação visual das percepções dos participantes em duas ou 

mais dimensões, auxiliando dessa forma a visualização das associações encontradas. Vale 

destacar que esta uma técnica multivariada exploratória e descritiva que não está focada na 

inferência de causa e efeito. 

Inicialmente foram analisados os resultados do teste Qui-quadrado apresentados no item 

4.6, com o objetivo de verificar a associação entre os comportamentos analisados, e nos casos 

onde foi possível rejeitar a hipótese nula de independência entre as variáveis existe a 

possibilidade de realizar a análise de correspondência.  

De acordo com os resultados do teste Qui-quadrado optou-se por realizar análise do 

item “participarei de protestos”. Optou-se pela relação com a idade, já que foi um dos itens 

com maiores índices de correlação encontrados, conforme detalhado no item “análise de 

correlações”. 

Através de uma tabela cruzada estão demonstrados os valores das frequências 

observadas, esperadas e a frequência residual que informa a diferença entre a frequência 

observada e esperada, conforme apresentado na Tabela 4.24.  Em relação ao item “participarei 

de protestos e/ou manifestações” observa-se certo equilíbrio entre as categorias, com maior 

destaque para categoria 1 (concordo plenamente). Em termos de idade a maior 

representatividade está na faixa de 20 a 30 anos. 
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Tabela 4.24: Tabela cruzada: idade versus participarei de protestos 

 

Até 20 

anos

De 20 a 30 

anos

De 30 a 40 

anos

De 40 a 70 

anos
Total

1 Frequência (real) 14,0 53,0 12,0 12,0 91,0

Frequência esperada 3,5 7,8 1,6 1,1 14,0

Frequência residual -1,5 -1,8 1,4 1,9 0,0

2 Frequência (real) 5,0 17,0 4,0 5,0 31,0

Frequência esperada 7,8 17,2 3,6 2,4 31,0

Frequência residual -2,8 -0,2 0,4 2,6 0,0

3 Frequência (real) 7,0 32,0 2,0 3,0 44,0

Frequência esperada 11,1 24,5 5,1 3,3 44,0

Frequência residual -4,1 7,5 -3,1 -0,3 0,0

4 Frequência (real) 11,0 34,0 6,0 4,0 55,0

Frequência esperada 13,9 30,6 6,4 4,2 55,0

Frequência residual -2,9 3,4 -0,4 -0,2 0,0

5 Frequência (real) 4,0 9,0 0,0 0,0 13,0

Frequência esperada 3,3 7,2 1,5 1,0 13,0

Frequência residual 0,7 1,8 -1,5 -1,0 0,0

6 Frequência (real) 21,0 23,0 5,0 1,0 50,0

Frequência esperada 12,6 27,8 5,8 3,8 50,0

Frequência residual 8,4 -4,8 -0,8 -2,8 0,0

7 Frequência (real) 13,0 18,0 9,0 3,0 43,0

Frequência esperada 10,8 23,9 5,0 3,3 43,0

Frequência residual 2,2 -5,9 4,0 -0,3 0,0

Frequência (real) 63,0 139,0 29,0 19,0 250,0

Frequência esperada 63,0 139,0 29,0 19,0 250,0

Participarei de protestos e/ou 

manifestações

Total
 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.25: Eigenvalues e dimensões: participar de protestos 

 

Número de 

dimensões

Valores 

Singulares
Eigenvalues

Perc. de 

inércia

Perc. 

Cumulativo

Qui-

quadrado

1 0,264084 0,069741 52,23900 52,23900 17,43513

2 0,242103 0,058614 43,90473 96,14370 14,65351

3 0,071751 0,005148 3,85626 100,0000 1,28706

Tabela de entrada (Linhas x Colunas): 7 x 4

Inércia total: 0,13350    Qui-quadrado:33,376    df=18    p=0,01506

 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Avaliando os valores singulares (singular values) verificam-se duas principais dimensões, 

sugerindo certo equilíbrio entre elas para explicar o comportamento dos resultados, dado que a 

dimensão 1 apresenta 52,24%  da inércia total e a dimensão 2 com 43,9% da inércia, conforme 

observado na Tabela 4.25. Os valores do Qui-quadrado (chi-square) são o resultado do eigen-

value multiplicado pelo tamanho da amostra (0,0697 x 250 = 17,43). 
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  Os scores das linhas, que representam as sete opções de respostas (de concordo 

plenamente a discordo plenamente), mostrados na Tabela 4.26 e os scores das colunas, na 

Tabela 4.27, que indicam os 4 grupos de idade (até 20 anos, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos 

e de 40 a 70 anos) indicam as coordenadas dos pontos das linhas e colunas na representação 

espacial. 

  Na Tabela 4.26, em relação a variável linha, o item 6 “discordo” constitui a categoria 

predominante da dimensão 1, contribuindo com 0,453 da inércia e as linhas 3 “concordo 

parcialmente” e 7 “discordo plenamente” são as categorias dominantes na dimensão 2. 

Tabela 4.26: Escores das linhas: nível de concordância 

Número da 

linha

Coord. 

Dim 1

Coord. 

Dim 2
Massa Qualidade

Inércia 

relativa

Inercia 

Dim1

Cosine
2 

Dim1

Inercia 

Dim2

Cosine
2 

Dim2

1 -0,520 0,366 0,056 0,982 0,173 0,217 0,656 0,128 0,326

2 -0,342 0,058 0,124 0,928 0,121 0,208 0,902 0,007 0,026

3 -0,106 -0,345 0,176 0,997 0,172 0,028 0,086 0,357 0,911

4 -0,072 -0,099 0,220 0,818 0,030 0,016 0,285 0,036 0,533

5 0,298 -0,384 0,052 0,993 0,093 0,066 0,374 0,130 0,619

6 0,398 0,094 0,200 0,970 0,258 0,453 0,919 0,030 0,051

7 0,064 0,325 0,172 0,920 0,154 0,010 0,035 0,311 0,885

Coordenadas das linhas e contribuições da inércia

Tabela de entrada (Linhas x Colunas): 7 x 4

Padronização: Perfis das linhas e colunas

 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Tabela 4.27: Escores das colunas: grupo de idades 

Número da 

linha

Coord. 

Dim 1

Coord. 

Dim 2
Massa Qualidade

Inércia 

relativa

Inercia 

Dim1

Cosine
2 

Dim1

Inercia 

Dim2

Cosine
2 

Dim2

1 -0,655 0,223 0,076 0,948 0,288 0,468 0,849 0,065 0,099

2 -0,131 0,491 0,116 0,939 0,239 0,029 0,063 0,476 0,876

3 -0,049 -0,198 0,556 0,988 0,175 0,019 0,057 0,371 0,931

4 0,366 0,143 0,252 0,977 0,299 0,484 0,848 0,088 0,130

Coordenadas das colunas e contribuições da inércia

Tabela de entrada (Linhas x Colunas): 7 x 4

Padronização: Perfis das linhas e colunas

 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

   

  Conforme Tabela 4.27 que em termos da variável coluna, as categorias 1 e 4, 

representando as idades de 40  a 70 anos e até 20 anos respectivamente, são as principais na 

dimensão 1 e na dimensão 2 as categorias predominante são 2 e 3 (de 30 a 40 anos e de 20 a 

30 anos). 



Capítulo 4  Resultados e Discussões 

 65 

 

concordo totalmente

concordo

concordo parcialmente

nem concordo nem discordo

discordo parcialmente

discordo

discordo totalmente

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Dimensão 1

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

D
im

e
n

s
ã

o
 2

concordo totalmente

concordo

concordo parcialmente

nem concordo nem discordo

discordo parcialmente

discordo

discordo totalmente

 

Figura 4.21: Mapa perceptual: participar de protestos – intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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Figura 4.22: Mapa perceptual: grupos de idades 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

  A representação conjunta das variáveis em relação a percepção dos respondentes e os 

respectivos grupos de idades pode ser visto na Figura 4.23. De acordo com este mapa é 

possível verificar que existe uma associação entre o grupo na faixa etária de ‘40 a 70 anos’ 

com o nível de concordância em “participar de protestos”. As categorias de discordância 

(discordo e discordo plenamente) estão associadas às idades de ‘até 20 anos’ e ‘de 30 a 40 

anos’. Ainda observando a Figura 4.23, para o grupo entre ‘20 a 30 anos’ tem-se uma 

associação entre ‘participar de protestos’ com as respostas ‘concordo parcialmente’, ‘nem 

concordo/nem discordo’ e ‘discordo plenamente’. 
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Figura 4.23: Mapa perceptual: idade versus participar de protestos – intenções futuras 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Com a análise de correspondência finalizam-se as análises estatísticas realizadas para este 

estudo. Na próxima sessão são realizadas algumas relações entre os dados emergentes deste 

estudo e as indicações já existentes na literatura, bem como implicações relacionadas à área de 

gestão de projetos. 

 

4.8. Discussões: ética e gestão de projetos 

A estrutura desta pesquisa foi delineada baseando-se em três principais temas: ética 

(ética empresarial, consumo ético e reputação empresarial), projetos (gestão de projetos e 

fatores de sucesso) e gestão de stakeholders.  

Os estudos relacionados ao sucesso de projetos vão bem além da visão tradicional do 

triângulo de ferro: custo, tempo e qualidade (ATKINSON, 1999; MALACH PINES, 2009) e 

conforme apresentado na revisão de literatura muitos outros fatores vem sendo estudados e um 

ponto a ser destacado é a crescente importância dos stakeholders nesse contexto, já que desde 

a fase de concepção e planejamento dos projetos precisa ser dado destaque ao gerenciamento e 

identificação das partes interessadas (MITCHELL, 1997; FREEMAN, 2007; CLARKSON, 

1995), além da necessidade de relacionar uma visão estratégica para o sucesso (FREEMAN, 

1984; PORTER, 1991). 

Os estudos indicam que as organizações e seus projetos precisam cada vez mais 

administrar suas atividades além das questões técnicas e internas, avaliando os impactos de sua 
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operação, os benefícios gerados e a satisfação da comunidade dos stakeholders de forma mais 

ampla (ATKINSON, 1999; MÜLLER, 2012). 

Neste contexto, as expectativas e o interesse dos stakeholders sobre as relações de 

negócios e questões sociais vêm crescendo (Figura 2.1) e consequentemente gerando 

mudanças nas atitudes e comportamento das pessoas, o que pode afetar a organização e a 

realização de seus projetos, como o desenvolvimento de um novo produto ou a mudança de 

um processo produtivo.  

As decisões tomadas pelas organizações, e que muitas vezes não chegavam ao 

conhecimento público ou que não eram causas de conflitos, atualmente são questionadas e 

podem ter um impacto negativo na reputação das organizações (BOULSTRIDGE & 

CARRIGAN, 2000) e nas relações de consumo com seus clientes atuais e/ou futuros. 

Exemplos dessas ações questionáveis são os danos ao meio ambiente, o pagamento de 

propinas e a exploração do trabalho infantil (SROUR, 2003). 

Neste estudo, dos 250 participantes, 169, ou seja, 68% afirmaram ter alguma religião e 

81 participantes, 32%, declararam não ter nenhuma religião. Foi levantado também o nível de 

participação em serviços religiosos e de oração e a frequência com que eles oram/rezam, mas 

sem resultados que configurem uma relação expressiva entre religião, comportamentos e 

atitudes éticas dos participantes. Conforme Tabelas 4.12, 4.13 e 4.14, não foram encontradas 

indicações altamente significativas de correlação entre religião e atitudes éticas. 

 Inicialmente foram avaliadas se questões demográficas como gênero, idade, escolaridade 

e renda tinham influência nas ações dos indivíduos pesquisados. Na literatura, conforme 

destacado na Tabela 2.2, não há consenso sobre a relação com estas variáveis, havendo alguns 

estudos com indicação de influência de gênero, idade, escolaridade e renda no comportamento 

mais consciente sobre aspectos éticos. Particularmente, nesta pesquisa realizada, nenhum 

destes aspectos mostrou altos índices de correlação, conforme apresentado nas Tabelas 4.6 e 

4.7: 

 A questão de gênero não demonstra significância neste estudo; 

 Não há indicação da influência da renda em nenhuma das atitudes individuais a favor ou 

contra o comportamento das empresas; 

 Há um pequeno destaque para questão da idade, indicando que pessoas mais velhas possam 

ter uma relação maior quanto às intenções para comportamentos éticos, tais como participar 
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de protestos ou manifestações contra empresas antiéticas e evitar produtos ou serviços de 

empresas antiéticas. 

 

Na literatura também são destacadas questões de influência de fatores pessoais como a 

religião associadas com conscientização e temas éticos (CRANE, 2001; VITELL, 2001; 

HUNT & VITELL, 2006) que também foram avaliados neste trabalho. Hunt & Vitell (2006) 

destacam que em seu modelo (HV) a religião pessoal de um indivíduo é considerada no 

processo de tomada de decisão ética, considerando que a priori, em comparação com pessoas 

não religiosas, as pessoas altamente religiosas teriam mais claramente definidas normas 

deontológicas e que tais normas iriam desempenhar um forte papel nos julgamentos éticos. 

Neste estudo, dos 250 participantes, 169, ou seja, 68% afirmaram ter alguma religião e 

81 participantes, 32%, declararam não ter nenhuma religião. Foi levantado também o nível de 

participação em serviços religiosos e de oração e a frequência com que eles oram/rezam, mas 

sem resultados que configurem a relação entre religião, comportamentos e atitudes éticas dos 

participantes. Entretanto, conforme as Tabelas 4.12, 4.13 e 4.14, não foram encontradas 

indicações altamente significativas de correlação entre religião e atitudes éticas. 

Quanto aos conflitos éticos na realização das atividades empresariais e seus dilemas 

(TOTA & SHEHU, 2012) envolvendo: os objetivos diversos das empresas que buscam 

maximizar lucros; os funcionários que desejam uma maior remuneração; e os clientes que 

desejam uma melhor qualidade com preço baixo.  

Ao analisar a opinião das pessoas sobre como a empresa deve atuar, conforme 

demonstrado na Figura 4.24: 95% dos participantes estão de acordo que empresas 

multinacionais éticas devem comprometer-se com princípios éticos bem definidos; 90% 

entendem que é necessário respeitar os princípios éticos como prioridade em relação ao 

desempenho financeiro; 82% dos participantes entendem que as empresas devem evitar 

comprometer os padrões éticos para alcançar os objetivos da empresa; e empresas podem até 

permitir que preocupações éticas afetem negativamente o desempenho financeiro para 56% 

dos respondentes. 
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Figura 4.24: Quão éticas as empresas multinacionais devem ser 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Os ganhos com um comportamento ético das empresas em geral não são tão simples de 

demonstrar e muitas vezes são questionáveis. Vantagens apontadas relacionam a proteção e 

melhoria da imagem, reputação e satisfação da comunidade onde a ética nos negócios tem se 

mostrado um ponto significante na decisão de compra (CRANE, 2001) e clientes indicam 

situações que estariam dispostos até pagar mais por produtos de empresas consideradas éticas 

(DE PELSMACKER, 2005, CREYER & ROSS, 1997). 

Neste estudo foram avaliadas quatro principais atitudes, significativamente relacionadas, 

conforme demonstrado nas Tabelas 4.10 e 4.11: I – recomendar produtos e/ou serviços; II – 

evitar produtos e/ou serviços; III – participar de manifestações ou protestos; IV – pagar mais 

por produtos e/ou serviços.  

 45% dos respondentes indica que sempre ou frequentemente recomendam a amigos e 

familiares produtos ou serviços de empresas multinacionais consideradas por eles éticas 

(Figura 4.5); 

 46% indicaram que já evitaram (sempre/frequentemente) produtos ou serviços de empresas 

consideradas antiéticas (Figura 4.7); 

 9% informaram que já participaram de protestos ou manifestações (sempre/frequentemente) 

contra empresas consideradas por eles antiéticas (Figura 4.9); 

 27% dos participantes afirmaram (sempre/frequentemente) já ter pago mais por produtos ou 

serviços de empresas multinacionais que se comportaram eticamente (Figura 4.11 ). 

Em todos esses itens há indicação de que os participantes já realizaram uma ou mais 

destas ações a favor de empresas que eles considerem éticas ou contra aquelas consideradas 

antiéticas, variando a frequência, conforme mostrado acima. Adicionalmente, há uma forte 
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indicação de concordância (concordo plenamente/concordo), detalhada nas Figuras 4.6, 4.8, 

4.10 e 4.12, e o desejo de realizar estas ações no futuro: 

 78% – Recomendar a amigos e familiares produtos ou serviços de empresas multinacionais 

consideradas por eles éticas (Figura 4.5); 

 71% – Evitar produtos ou serviços de empresas consideradas antiéticas (Figura 4.7); 

 18% – Participar de protestos ou manifestações contra empresas consideradas antiéticas 

(Figura 4.9); 

 33% – Pagar mais por produtos ou serviços de empresas multinacionais com 

comportamento ético (Figura 4.11). 

 

Vale destacar, conforme indicado na literatura, aspectos como o preço ou a familiaridade 

com a marca são fatores importantes na decisão de compra (BOULSTRIDGE & CARRIGAN, 

2000; CRANE, 2001). Entretanto, preocupações com o meio ambiente ou temas sociais não se 

traduzem diretamente no comportamento do consumidor (ROBERTS, 1996). Especificamente 

nesta pesquisa, os resultados indicam que há um crescente interesse das pessoas por questões 

éticas que podem gerar mudanças no comportamento das pessoas em situações tanto 

negativas, como boicotes ou protestos, ou positivas como maior valorização de empresas 

éticas. 
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Figura 4.25: Ações de apoio ou contra empresas antiéticas 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Dentre as atitudes avaliadas (Figura 4.25), parte deles acredita que é provável que ações 

como recomendar produtos ou serviços (80%), evitá-los (71%), pagar mais (52%) ou realizar 

protestos ou manifestações (56%) pode forçar ou persuadir os responsáveis das empresas 

multinacionais a se esforçarem para garantir que suas empresas se comportem mais eticamente. 
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Os projetos, conforme destacado por Turner & Müller, (2003), envolvem um conceito e 

processos novos, ou seja, algo que nunca foi realizado antes e por isso mesmo precisa de 

atenção em todas as fases do gerenciamento desde a conceituação/planejamento até sua 

finalização (VIEIRA, 2007; CLELAND & IRELAND, 2007; HELDMAN, 2006).  Projetos 

envolvem ações de mudança que podem trazer consequências tanto positivas como negativas 

para as organizações: o lançamento de um novo produto com destaque ao respeito ao meio 

ambiente pode ser um diferencial e auxiliar na imagem e reputação da empresa, no entanto, a 

construção de uma nova instalação de uma fábrica, numa área onde moradores tenham sido 

despejados, pode ter um impacto imprevisível com a comunidade na qual estará inserida.  Não 

há uma relação exata nesses contextos, já que muitas variáveis estão envolvidas, mas vale 

destacar que os gerentes de projetos precisam dar atenção a identificar as partes interessadas, 

determinar sua importância e gerenciar as expectativas dos stakeholders (JEPSEN & 

ESKEROD, 2009). 

  Há uma crescente demanda por transparência e probidade, seja no setor público ou 

privado (SROUR, 2003) e conforme destaca Mitchell (1997) gerenciar a percepção das partes 

interessadas formam uma variável fundamental na determinação da alocação de recursos 

organizacionais em resposta a reclamações dos stakeholders. E no caso dos projetos, 

identificar quem são as partes interessadas em cada novo projeto que muitas vezes vão bem 

além do gerente de projetos, clientes, alta gerência e equipe de projetos. Esses “outros 

stakeholders” podem ter um papel bastante importante no sucesso do projeto.  

Para um contexto de mudança nos caminhos da ética, destaca-se a necessidade de iniciar 

pelo reconhecimento de que nenhum produto pode ser completamente ético, pois sempre 

haverá espaço para argumentações negativas ou dificilmente situações em que todos os 

consumidores estejam satisfeitos. Buscar converter um produto em ético pode ser uma 

atividade complexa e demorada sendo necessário envolver todos os aspectos da operação que 

vão além dos limites organizacionais (CRANE, 2001). Assim, o gerenciamento de projetos 

precisa cada vez mais avaliar muitas questões envolvidas com a ética empresarial, desde a fase 

de concepção e planejamento de uma forma estratégica e holística. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atenção a questões éticas e os stakeholders envolvidos com a organização e seus novos 

projetos, desde a fase de concepção dos projetos, pode ser mais um fator a ser considerado 

para o sucesso no gerenciamento de projetos. 

A partir da análise dos diferentes julgamentos dos indivíduos, em relação ao 

comportamento ético das empresas, os objetivos previstos foram alcançados e foi possível, 

neste estudo, identificar atitudes e comportamentos que os mesmos podem ter a favor de 

empresas éticas ou contra empresas antiéticas, como evitar produtos ou serviços, participar de 

protestos ou manifestações, recomendar e pagar mais por produtos ou serviços de empresas 

consideradas éticas. 

Diferentes perspectivas éticas de diversos grupos de indivíduos puderam ser observadas 

e a análise desses comportamentos revela uma necessidade crescente de atenção por parte das 

organizações e na gestão de seus projetos sobre questões éticas como, por exemplo, no 

lançamento de um novo produto ou serviço à avaliação de quais grupos direta ou 

indiretamente estão afetando ou serão afetados pelo projeto e as inter-relações entre esses 

grupos e a empresa. 

A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário, com uma amostra 

final de 250 respondentes onde foram avaliadas variáveis demográficas como gênero, idade, 

escolaridade, renda e sua influência em questões diversas relacionadas à ética nos negócios. 

A análise geral teve como base tanto uma avaliação de situações passadas como 

considerações de intenções futuras de atitudes e comportamentos dos participantes. Não foram 

encontradas relações altamente significantes entre questões demográficas e questões éticas, 

com um pequeno destaque para relação de idade, escolaridade, renda e a participação em 

protestos ou manifestações contra empresas antiéticas e a relação entre escolaridade e 

possibilidade de pagar mais por produtos ou serviços de empresas éticas. 

Não há indicação de influência significativa da religião nas atitudes e comportamentos 

éticos dos participantes e os resultados sugerem que as expectativas e o interesse dos 

diferentes grupos de stakeholders sobre ética e negócios vêm crescendo e gerenciar projetos 

envolve a avaliação dessas questões desde a fase de concepção e planejamento de uma forma 

estratégica e holística.  
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As limitações desse estudo incluem questões como: a representatividade da amostra, já 

que foram coletados dados especificamente de alunos e profissionais da universidade (UFPE), 

com um total de 250 participantes; a limitação de tempo, já que o estudo foi realizado em 

poucos meses, sendo um período pequeno e determinado; e a definição de variáveis, onde 

nesta análise foi baseado o julgamento ético no qual, em linhas gerais, a empresa é considerada 

ética se tem um comportamento “correto” e antiética, se considerada com um comportamento 

“errado”. Adicionalmente, sabe-se que quando os participantes sugerem certas atitudes ou 

crenças não há necessariamente prova que seus comportamentos reais seguem as diretrizes que 

eles indicaram. Dessa forma, como em muitas das investigações empíricas, devido a questões 

como estas apresentadas, os resultados são limitados e a replicação dos resultados pode não 

ser possível. 

Para dar continuidade à ampliação do conhecimento na área de investigação desta 

pesquisa, novos estudos podem ser propostos e como sugestão para futuras pesquisas pode-se 

identificar e analisar os diferentes stakeholders envolvidos nos projetos, tanto membros 

internos como externos à organização, e suas diferentes perspectivas em relação ao 

comportamento ético das empresas, especificando as possíveis diferenças e prioridades entre 

esses grupos.   
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