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Resumo 

 

A sociedade nos dias de hoje demanda das empresas um comportamento que não 

esteja exclusivamente voltado para maximização dos lucros a qualquer custo. A 

ética é um tema que tem permeado as questões dos negócios. Para alguns autores, 

ética e negócios não se misturam (tese da separação), para outros não existe 

separação entre ética e negócios. Esta pesquisa considera os aspectos subjetivos e 

põe foco nos empresários empreendedores e suas interações com stakeholders, 

considerando a complexidade social em que os negócios se realizam. Neste 

sentido, consideramos a seguinte questão de pesquisa: como os empresários lidam 

com dilemas de dignidade na gestão das empresas? O objetivo é compreender 

como os empresários lidam com dilemas da dignidade na gestão das empresas. A 

investigação foi conduzida a partir dos procedimentos metodológicos da Teoria 

Fundamentada nos Dados. Os dados foram coletados baseados em entrevistas com 

nove empresários considerados empreendedores de empresas estabelecidas 

analisadas com o apoio do software NVIVO 8. A categoria central que emergiu dos 

dados foi nomeada como Recompensas do Empreender. Os empresários que 

apresentaram sensibilidade aos dilemas morais Priorizam Recompensas Simbólicas 

caracterizadas por prestígio social, satisfação pessoal, exercício do poder pessoal e 

reconhecimento profissional. Para tal propósito, buscam construir Empresas Dignas 

e estabelecem estratégias para lidar com dilemas que afetam a dignidade dos 

stakeholders. Por outro lado, empresários que demonstraram sensibilidade para o 

dilemas operacionais Priorizam Recompensas Financeiras, buscando com isso a 

melhoria do padrão de vida familiar e, portanto, construindo empresas lucrativas 

baseados em ajustes da operação da empresa. 

 

Palavras-chave: dilema moral de dignidade; dilema operacional; dignidade; 

grounded theory; tese da separação; 
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Abstract 

 

The society claims for a  kind of organization that does not aim only for revenues 

without pay attention in costs involved. Ethic is important subject for business and 

organizations, some authors say that ethic and business could not be related issues, 

and other authors say that we can not separate ethic from business. This research 

consider the subjective aspects and focus on businessmen entrepeneur and their 

interactions with stakeholders, considering the social complexity within business. 

The research problem is how the businessmen entrepeneur deal with dilemmas of 

dignity in the organization management. This research utilizes the grounded theory 

procedures. The data has been collected based on interviews with nine 

businessmen entrepeneur of established companies and has been analyzed in 

NVIVO 8. The central category emerged from the data was named Prioritazion of 

Symbolic Rewards.The businessmen entrepeneur who has presented sensitivity to 

moral dilemmas, prioritize symbolic rewards, the characteristics are: social prestige, 

personal satisfaction, personal power, and professional recognition, building a dignity 

enterprise and strategies to treat dilemmas that affects the stakeholder dignity. The  

executives that have presented sensitivity to operational dilemmas, Prioritize 

Financial Rewards, aiming to improve the family way of living, building companies 

that prioritize revenues based on company operational focus. 

Keywords: moral of dignity dilemma; operational dilemma; dignity, grounded theory; 

Dilemma; dignity; the separation thesis; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Parece não haver mais lugar para uma visão simplista das organizações, onde 

conhecimentos sobre processo de planejamento, controle e proteção de mercado 

sejam suficientes para administração das empresas.  

 

As empresas são criações humanas e refletem os valores e a visão de mundo 

predominante em seu tempo e espaço. No século passado, particularmente até os 

anos novecentos e setenta, quando ocorreu a primeira crise do petróleo, as 

organizações encaravam o mercado enfatizando o controle (ver PORTER, 1979). A 

visão de ambiente considerava os atores numa guerra entre competidores, 

buscando força de barganha com clientes e fornecedores em busca de melhor 

posicionamento competitivo, desconsiderando impactos sociais e ambientais. 

 

No entanto, após a 2ª. Guerra mundial, paralelamente ao crescimento econômico, o 

mundo começa a assistir a uma profunda alteração de valores, tornando a 

sociedade mais crítica e exigente em relação às organizações empresariais. Nos 

anos novecentos e sessenta, nasce o movimento do consumerismo. Um movimento 

social que tem por objetivo aumentar os direitos e o poder dos compradores e que 

atua se instituído por meio da criação de instituições e da conquista de apoio legal, 

exigindo então das empresas uma nova postura, com as suas funções e 

responsabilidades interrelacionadas com os demais segmentos sociais (BARTELS, 

1974). 

 

A consciência gradativa da finitude dos recursos naturais, somada à nova ambiência 

tecnológica, social, política e econômica, reposicionando valores e alterando 

atitudes, exige, particularmente, a partir dos anos novecentos e oitenta, uma nova 

demanda sobre a forma de atuar das organizações (BADOT; COVA, 1992).  
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Nos últimos 40 anos, houve crescimento da preocupação em relação aos direitos 

dos cidadãos (GASTER; HERNES, 2009). As constantes crises nos sistemas 

empresariais aumentaram a sensibilidade das pessoas quanto às regras morais e 

dos direitos do cidadão. Na última crise no sistema financeiro americano, onde 

foram desvendadas práticas moralmente questionáveis que causaram uma 

sequência de impactos globais. 

 

A atenção da sociedade sensibiliza o sistema judicial contra condutas corporativas 

(GASTER; HERNES, 2009) ao mesmo tempo em que o indivíduo pode ter voz em 

mídias sociais como mini blogs, blogs e correio eletrônico, que têm o poder de 

mobilizar milhares de pessoas para reivindicar uma postura que considera os 

interesses e a moral destes indivíduos. 

 

A teoria de stakeholders propõe que os gestores tenham atenção simultânea dos 

interesses de todos os stakeholders em todos os eventos e práticas organizacionais 

(DONALDSON; PRESTON, 1995; EVAN; FREEMAN, 1993). Evan e Freeman 

(1995) indicam que o propósito da empresa é servir de veículo de coordenação dos 

interesses dos stakeholders. A crítica de Sundaram e Inkpen (2004) indica que 

qualquer stakeholder pode virar acionista e, portanto, estaria resolvida a questão da 

gestão de interesses, desqualificando, com isso, o papel de coordenador dos 

interesses dos stakeholders. O problema desta crítica é que ela pressupõe que as 

ações são centradas na empresa, desconsidera o posicionamento dos stakeholders 

e seus interesses e o aspecto relacional da teoria de stakeholders, enfatizando o 

aspecto da governança corporativa.  

 

Esta perspectiva apontada pela teoria de stakeholders (DONALDSON; PRESTON, 

1995; EVAN; FREEMAN, 1993) considera a organização inserida na sociedade e 

nas necessidades dos indivíduos. Neste contexto, as empresas precisam investir 

em ampliação da consciência que considere os efeitos sociais e humanos da 

atuação empresarial. Uma forma de ampliar essa consciência é compreender quais 

as diferentes perspectivas morais da sociedade e, com isso, buscar o entendimento 
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com os possíveis dilemas, principalmente aqueles gerados pelas práticas 

organizacionais de mercado e com o conflito de interesses entre stakeholders 

(EVAN; FREEMAN, 1993). 

 

Freeman (1994) indica em sua tese da separação que as empresas separam ética e 

moral da realização de negócios, baseados na ideia que ética e negócios não 

podem se misturar, pois poderia não gerar os resultados esperados para o 

acionista. O autor indica que a tese da separação é um falso dilema. Pois, para 

Freeman (1994), as empresas podem gerar resultados e terem uma postura ética 

simultaneamente. Este fato justifica o papel da empresa como coordenadora dos 

interesses dos stakeholders, pois ela teria sensibilidade moral para lidar com estes 

interesses. A perspectiva da teoria de stakeholders concilia geração de resultados e 

sensibilidade moral para interação com todos os stakeholders envolvidos. Uma 

pergunta importante para esta tese é: realmente este é um falso dilema? Do ponto 

de vista da gestão de negócio, nos parece uma proposição válida. Porém, a 

empresa é um empreendimento humano e, portanto, exposto às questões subjetivas 

e às psicossociais dos gestores do empreendimento. No nível individual do 

empresário empreendedor existe realmente o falso dilema? 

 

Esta tese defende que dilemas são decorrentes da interação do indivíduo com a 

sociedade na questão posta da moral e do processo de subjetivação e objetivação 

(ver BERGER; LUCKMANN, 2008), e, portanto, para o referido falso dilema existe 

quando o indivíduo empresário o vivencia. 

 

As análises da literatura envolvendo ética e negócios apontaram que o termo ética 

nos negócios mostrou que o mesmo é empregado intercambiadamente, embora a 

ética consista num ramo da filosofia que trata da conduta humana e a moral diga 

respeito à conduta aprovada por um determinado grupo social (ABBAGNAMO, 

1998) e até grupos que agem contra a sociedade como um todo, possuem uma 

moral. A sociedade demanda o respeito ao que é considerado por Habermas (2010) 

associado à dignidade, que dá significado à moral implícita nos direitos básicos dos 
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indivíduos e cidadãos. O conceito de dignidade assume uma concepção de 

moralidade e respeito para todas as pessoas e cidadãos que deriva do auto-

respeito, no fato de ser reconhecido por todos os outros cidadãos e por estar sujeito 

a todos os direitos (HABERMAS, 2010). Isto nos leva considerar mais adequado 

discutir a moral e ética sobre a perspectiva da dignidade humana.  

 

As reflexões sobre o falso dilema apontado por Freeman (1994) e a concepção da 

moralidade sob a perspectiva da dignidade humana, como mostra, por exemplo, 

Habermas (2010), nos levaram ao estudo do seguinte problema de pesquisa: Como 

os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão das empresas?  

Buscamos tratar nesta tese dos dilemas que o empresário empreendedor enfrenta 

ao vivenciar práticas de mercado com implicações para dignidade do stakeholders. 

Esta tese defende que dilemas são decorrentes da interação do indivíduo com a 

sociedade na questão posta da moral e do processo de subjetivação e objetivação 

(ver BERGER; LUCKMANN, 2008). 

 

Como objetivo a ser alcançado, assumimos compreender como os empresários 

lidam com dilemas de dignidade na gestão das empresas. Entendemos que o 

empresário como ser humano tem necessidades de superar os dilemas que 

vivencia, tendo em vista a preservação do seu equilíbrio emocional. Os empresários 

podem enfrentar dilemas quando precisam fazer escolhas que podem colocar em 

risco a dignidade dos stakeholders na coordenação de seus interesses.  

 

No próximo capítulo apresentamos o referencial teórico, buscando trazer à tona a 

voz dos autores sobre os conceitos de dilemas, moral ética e dignidade. Este último 

tanto no âmbito da pessoa, como no organizacional. Neste capítulo também 

trazemos autores que tratam dos conceitos da teoria de stakeholders, discutindo 

entre outros, o caráter normativo, descritivo e instrumental da teoria. 
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No capítulo 3 (três) e 4 (quatro) respectivamente, apresentamos o desenvolvimento 

do problema de pesquisa e o percurso metodológico. Nesse último, são 

demonstrados os procedimentos metodológicos baseados na Teoria Fundamentada 

em Dados, bem como a definição da área substantiva, a escolha dos entrevistados, 

o procedimento da análise de dados e a descrição do software NVIVO 8, que 

auxiliou na organização da análise dos dados. 

 

A experiência do empresário empreendedor com dilemas de dignidade na gestão 

das empresas é tratada no capítulo 5 (cinco), onde foram descritos os processos de 

análise dos dados, de onde emergiram as categorias e a estrutura da árvore 

conceitual. No capítulo apresentamos as descobertas inspiradas em proposições 

orientadoras e os corolários decorrentes do processo de análise.  

 

No capítulo 6 (seis), desenvolvemos a avaliação da teoria baseada nas etapas e 

questões sugeridas por Corbin e Strauss (2008) e Charmaz (2006), buscando 

consolidar as descobertas do processo de investigação desta  pesquisa qualitativa. 

 

No capítulo 7 (sete), discutimos os resultados da pesquisa e a literatura apresentada 

na referêncial teórica, no sentido de identificar lacunas, confirmações e 

necessidades de futuros desenvolvimentos. No capítulo 8 (oito), apresentamos a 

considerações finais e as reflexões decorrentes.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Dilemas de dignidade no âmbito das organizações 
 

No dicionário de filosofia de Abbagnano (1998) o termo dilema, do latim dilemma e 

do grego dilemma (que significa “premissa dupla”) é empregado por gramáticos e 

lógicos a partir do séc. II para indicar raciocínio difícil de solucionar. No dicionário de 

Português Michaelis dilema (2007) é uma situação embaraçosa entre duas soluções 

fatais, ambas difíceis ou penosas. 

 

Dificuldades em identificar dilemas podem gerar riscos para gestão com preços a 

serem pagos, tendo em vista a segurança e a reputação do negócio (MACLAGAN, 

2003).  

 

Os gestores apresentam falta de repertório das possibilidades e consequências 

morais de suas decisões e a habilidade de imaginar estas consequências e 

soluções. Alguns gestores focados em lidar com o seu papel na organização falham 

em considerar regras morais simples (WERHANE, 1999). 

 

O conteúdo situacional onde ocorrem os dilemas pode estar influenciado pelos 

sistemas de pensamento que geram dilemas gerenciais e que surgem dentro de um 

sistema com elementos interdependentes, subsistemas e redes de relacionamento e 

padrões de interação (WERHANE, 2002). 

 

Werhane (2002) sugere que o executivo deve suspender o julgamento e 

compreender uma situação, procurando compreender o modelo mental ou o 

esquema dominante da situação, e visualizar os possíveis conflitos morais ou 

dilemas que podem aparecer no contexto ou nos resultados do esquema dominante.   

 

O executivo com capacidade de lidar com paradoxos e dilemas relacionados aos 

stakeholders da organização tem condições de construir credibilidade e lidar com as 

questões de integridade, liderança e estratégia corporativa em relação que é 
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fundamental para a gestão de empresas nos dias de hoje (WHEELER; FABIG; 

BOELE, 2003).  

 

2.1.1 O indivíduo entre a subjetivação e objetivação: a origem dos dilemas 
 

Para buscar o entendimento de dilemas, precisamos compreender a relação deste 

indivíduo com a sociedade. Para Berger e Luckmann (2008), o conhecimento social 

é produzido nos cotidianos informais de sociabilidade, que podem ser entendidos 

como núcleos de informação socialmente construídos. A maior parte das 

informações que estão nesses núcleos é do senso comum, do cotidiano, e tem 

papel fundamental na educação do indivíduo. Este conhecimento do indivíduo é 

construído considerando tanto aspectos objetivos, como subjetivos na construção 

social da realidade (BERGER; LUCKMANN, 2008). Nesse sentido, os autores 

sustentam que as condições materiais e objetivas se entrelaçam com as condições 

subjetivas. Ou seja, o indivíduo está envolvido num constante processo educacional 

da moral e das regras de negócio, porém se relaciona e contribui para construção 

de um conhecimento social que considera suas subjetividades, história, linguagem e 

relações sociais num verdadeiro entrelaçamento entre aspectos objetivos e 

subjetivos em seu cotidiano. A realidade se apresenta a nós na vida cotidiana como 

um mundo intersubjetivo, o indivíduo participa deste mundo junto com outros. 

(BERGER; LUCKMANN, 2008). 

 

Berger e Luckmann (2008) posicionam o conhecimento social na experiência 

cotidiana. A experiência cotidiana do executivo não é diferente daquela apontada 

por estes autores, pois o executivo, como indivíduo, traz na sua experiência 

cotidiana, na sua historicidade e educação, conteúdos sociais que não foram 

construídos dentro da empresa somados, evidentemente, àqueles conhecimentos 

adquiridos. 

 

Berger e Luckmann (2008) se dedicam a discutir os processos de socialização 

vivenciados pelo indivíduo, distinguindo entre a socialização primária, em que o 

indivíduo se torna membro de uma sociedade, e o processo de socialização 

secundária, o qual introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo 

objetivo. Toda a construção social do conhecimento do empresário na experiência 
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em conviver com seus pais na infância e na adolescência, na relação com o 

trabalho e com a comunidade, até sua relação com os filhos, interagindo com uma 

sociedade em rede e ao mesmo tempo se relacionando com a instituição empresa, 

constitui o repertório para o empresário representar seu papel. Desta forma, 

podemos considerar que não é possível reduzir o executivo à sua experiência 

empresarial, mesmo sendo esta a maior parte do seu espaço cotidiano.   

 

Esse conhecimento e experiências são baseados na dinâmica da relação do 

objetivo e do subjetivo na experiência cotidiana, onde, por exemplo, as rupturas das 

identidades ou o restabelecimento dos ciclos de contato advém, muitas vezes, a 

partir de situações que criam condições para novas ressocializações com forte 

carga afetiva (BERGER; LUKMANN, 2008). O empresário se relaciona com sua 

função como objeto, ao mesmo tempo em que projeta o seu mundo subjetivo e 

experiências históricas nesse relacionamento.  

 

Sobre a realidade objetiva, Berger e Luckmann (2008) assinalam que as instituições 

são partilhadas e construídas no curso de uma história. Nesse sentido, o empresário 

é o sujeito da construção dessa realidade e não apenas influenciado por ela.  

 

A cristalização das instituições, segundo Berger e Luckmann (2008), ocorre da 

seguinte forma: padrões de conduta; apropriação da conduta do outro fazendo dela 

modelo padrão de condutas reciprocamente tipificadas; situação social duradoura 

com ações individuais entrelaçadas (reciprocamente tipificadas); e existência de 

instituições históricas experimentadas como independentes dos indivíduos que 

corporificam instituições que adquirem realidade própria na condição de fato exterior 

e coercitivo.  Berger e Luckmann (2008 p. 98) afirmam que  

 

“[…]os significados institucionais devem ser impressos poderosa e 

inesquecivelmente na consciência do indivíduo por meio de um processo 

educacional ou por meios coercitivos”.  

 

Por outro lado, a história do indivíduo e por causa da imperfeição da socialização 

(BERGER; LUCKMANN, 2008) existe espaço para subjetivação do indivíduo que 

pode se deparar com uma percepção divergente da tipificação institucional. Berger e 
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Luckmann (2008) apontam que a objetividade do mundo institucional é construída e 

produzida pelo homem, portanto exposta à subjetividade do indivíduo. À luz de 

(BERGER; LUCKMANN, 2008), quanto mais for cristalizada a institucionalização e o 

propósito das instituições e isto estiver em desacordo com o que o indivíduo pensa, 

maior será a chance para emergir o dilema. 

 

Para Berger e Luckmann (2008) o indivíduo amplia a sua capacidade de enfrentar a 

complexidade do mundo à medida que amplia sua capacidade de conviver com o 

pluralismo cultural, normalmente encontrado em ambiente de rápida mudança 

social. Para estes autores, o pluralismo ajuda a diminuir as resistências do 

conservadorismo ou definições tradicionais da realidade. Diante do pluralismo, o 

indivíduo pode se sentir à vontade com a diversidade social, pois tem o seu 

repertório ampliado para lidar com o mundo social (BERGER; LUCKMANN. 2008). 

Portanto, a nosso ver, a convivência como pluralismo cultural e social amplia a 

capacidade de lidar com os dilemas. 

 

Outro motivo para o surgimento do dilema na escolha estratégica pelo empresário é 

a velocidade das transformações sociais que mudam as nossas identidades 

pessoais, abalando a ideia que temos de nós mesmos como sujeitos integrados. 

Hall (2006) argumenta que as identidades modernas estão sendo “descentradas”, 

fragmentadas pelo processo de globalização. A “crise de identidade” para o autor 

faz parte de um processo mais amplo de deslocamento de estruturas e processos 

das sociedades da era industrial fordista, abalando os quadros referenciais que 

ofereciam aos indivíduos uma ancoragem no mundo social.  

 

Portanto, o dilema pode se apresentar na busca de ser um sujeito integrado a partir 

de um processo de defesa do seu self e auto-estima. Por um lado temos as forças 

de descentramento (HALL, 2006), por outro lado, a tensão da busca da integração 

do self como defesa do ego. Nesses momentos são identificados os dilemas, pois o 

indivíduo é confrontado com abordagens e direções diferentes a respeito do mesmo 

evento. 

 

Se considerarmos as indicações de Hall (2006), o deslocamento de estruturas 

referenciais do indivíduo baseadas no fordismo, parte da identidade do indivíduo, é 



10 

 

uma realidade decorrente da globalização. O indivíduo, dentro de um processo 

dinâmico de busca por novas referências e defesa do ego e identidade, irá enfrentar 

dilemas e terá que lidar com questões do tipo: Qual a melhor escolha para que tanto 

a organização que ele representa quanto as pessoas e comunidades e pessoas 

impactadas sejam dignamente consideradas? A direção desta questão está voltada 

para a organização, as pessoas e as comunidades envolvidas, mas também como 

defesa do ego do indivíduo enquanto empresário. Por exemplo: se o empresário 

acredita que deve contribuir para maximizar a riqueza do acionista a qualquer custo 

e surgirem pressões sociais para que ele considere os impactos sobre os 

stakeholders em suas escolhas e isto afetar a empresa, ele pode se ver em um 

dilema. 

 

Por um lado, temos as afirmações de Berger e Luckmann (2008) que consideraram 

que quanto maior o repertório de interações, baseado no pluralismo, melhor o 

indivíduo consegue superar as definições tradicionais da realidade. Por outro lado a 

afirmação de Hall (2006) baseada nas forças do decentramento pela globalização e 

multiplicação dos estímulos, entende que o indivíduo enfrentará mais conflitos e 

dilemas e buscará se defender para defender o seu self. Essas afirmações nos 

levam a considerar que, como defesa emocional, o pluralismo pode, como força de 

decentramento e fragmentação, apontar para uma superação de dilemas em busca 

de uma proteção do self. 

 

Existem tipos diferentes de dilemas. Nesse trabalho, enfocamos os dilemas éticos 

também denominados por alguns autores como morais.  

 

 

2.1.2 Os dilemas éticos/morais 
 

A revisão da literatura sobre dilemas mostrou que para qualificar os dilemas 

envolvendo pessoas, os autores empregam – apesar de a moral e a ética não terem 

exatamente o mesmo significado, conforme indica Abbagnano (1998) – 

intercambiadamente as palavras ética e moral. Ora nomeiam dilema moral, ora o 

dilema ético.  
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Conforme Abbagnano (1998), a palavra ética vem do grego ethos, cujo significado é 

a interioridade do ato humano, remetendo para intenção e aparecendo a partir do 

sujeito moral: toda a ação subjaz uma ética. A ética consiste num ramo da filosofia 

que trata da conduta humana. A moral, na teoria geral do direito, é considerada 

como técnica de conduta, construída em grupos sociais (ABBAGNANO, 1998). O 

comportamento considerado correto ou incorreto está referendado pela moral 

construída socialmente. 

 

Para compreender os dilemas morais é importante diferenciá-los dos problemas 

morais. Maclagan (2003), citando Toffler (1986), apresenta estas diferenças: os 

dilemas aparecem em escolhas difíceis. É a situação em que o indivíduo se 

posiciona diante de uma questão moral em um sentido podendo: (A) fazer algo 

moralmente diferente; (B) escolher por uma terceira opção moral; (C) ou ainda por 

uma quarta; (D) porém não pode escolher estas opções simultaneamente (LURIE; 

ALBIN, 2006 p. 1). Já o problema moral não apresenta esta simultaneidade de 

escolhas. 

 

Maclagan (2003) separa os problemas morais do dia-a-dia, o que ele chama de 

quasi moral e dilemas morais agudos.  

 

Waters et al (1986), baseado numa pesquisa com 33 gestores, aponta que a maioria 

das situações enfrentadas pelos gestores no dia-a-dia são problemas morais, não 

se constituem em dilemas morais. 

 

Outros autores referem-se a dilemas éticos. Stedham et al (2007), baseado em 

Hosmer (1996), cita que normalmente nas empresas, dilemas éticos resultam da 

necessidade de contrabalançar desempenho econômico e desempenho social. 

Fritzsche e Becker (1983) e Maheshwari e Ganesh (2006) apontam que quando se 

encaram dilemas éticos é provável que consequências sérias, ao invés de 

consequências modestas, tendam a acontecer. 

 

Para superar os dilemas humanos é importante aprender a reconhecer os fatores 

que podem influenciá-los. No nível individual, a pessoa precisa conhecer sua 
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tendência à submissão, conformidade para conseguir se prevenir dos interesses dos 

outros e reconhecer dilemas em sua experiência. Segundo Maclagan (2003), a 

submissão é um “defeito moral”, pois mostra a não compreensão e conhecimento 

dos seus próprios direitos. 

 

Tanto a emoção quanto a razão são importantes para identificação e o tratamento 

do dilema moral. Em seus estudos, Coughlan e Connolly (2006) indicam que tanto 

emoções associadas como também os julgamentos para cada situação específica, 

ajudam nas escolhas na experiência de dilemas éticos. 

 

Outro ponto importante é quando o indivíduo determina a materialização da falha 

moral e a intensidade da percepção do dilema moral aumenta (DEVITT; VAN HISE, 

2002). Os indivíduos percebem o mundo de forma diferente. A questão da 

materialização do dilema ético depende do repertório objetivo e intersubjetivo, de tal 

forma que uma determinada materialização do dilema moral pode ser suficiente 

para um grupo de indivíduos e para outros não demonstrarem materialidade. 

Portanto, o indivíduo pode não perceber a falha moral, por não ter repertório para 

perceber a materialização do dilema. 

 

Para a identificação do dilema moral, por exemplo, é necessária a compreensão do 

contexto e do ambiente onde ocorre o dilema, pois não inclui apenas o local de 

trabalho. Outros fatores podem estar relacionados, como por exemplo, profissão, 

religião, sistema legal, comunidade e família (DEVITT; VAN HISE, 2002). 

 

Além disso, no ambiente empresarial também é necessário conhecer a configuração 

da dinâmica de stakeholders, pois por causa dos conflitos de interesses entre 

diferentes stakeholders, os gestores da empresa podem enfrentar dilemas para 

identificar a decisão correta que considerem os interesses destes stakeholders 

(MAHESHWARI; GANESH, 2006). 

 

Os dilemas surgem em processos difíceis de escolhas morais (MACLAGAN, 2003). 

Dilemas surgem quando numa situação difícil (exemplo: tratamento justo para 

alguns versus segurança de empregos para outros) há o conflito de dois ou mais 

valores na percepção do tomador de decisão, ou quando encontram outra escolha 
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moral (MACLAGAN, 2003). Os dilemas podem surgir em contraposição entre dois 

tipos de valores. Por exemplo: Universalismo e Particularismo. (MOON; 

WOOLLIAMS, 2000) ou então em contraposição entre valores de idealismo e 

valores referentes ao relativismo, que também pode provocar dilemas morais éticos 

(EASTMAN; EASTMAN; TOLSON, 2001). Nesse sentido, o reconhecimento do 

dilema depende da sensibilidade para os valores morais existentes. As pessoas não 

têm a mesma percepção das questões morais, mesmo porque como a moral é 

construída, pode variar de um grupo para outro (MACLAGAN, 2003). 

 

Hunt e Vitell (1986) indicam que o processo de decisão ética moral também é 

influenciado por situações: como o dilema ético moral é percebido; como as 

alternativas éticas são percebidas; e como as consequências éticas são percebidas. 

Portanto, o dilema ético moral precisa ser avaliado considerando o conteúdo 

situacional, as práticas envolvidas e a moral vigente de um determinado grupo de 

pessoas (JAKOB et al. 1998).  

 

Existem concepções diferentes para tratar os dilemas éticos. A concepção da teoria 

utilitarista – que propõe que os indivíduos devem avaliar o comportamento em 

termos de consequências sociais justificada pelos fins – tem como objetivo produzir 

o melhor para o maior número de pessoas. A concepção das teorias que enfatizam 

os direitos dos indivíduos e, finalmente, a concepção da teoria que tem como foco a 

justiça, tendo efeitos em ações sociais (CAVANAGH et al., 1981; SAMA; SHOAF, 

2002). Sama e Shoaf (2002) indicam a concepção da justiça distributiva ou 

igualitária que objetiva prover benefícios igualitariamente em termos de custo e 

benefício; direitos morais da perspectiva do homem, baseado em leis universais 

como a dos direitos humanos; e relativismo ético, baseado na comparação com 

outros que passaram pela mesma situação.   
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2.1.3 Dilemas éticos morais sob a perspectiva da dignidade humana. 
 

2.1.3.1 Dignidade: conceito 

 

O significado etimológico de dignidade humana vem da palavra latina “dignítas, 

dignitátis”, que significa “merecimento, valor, nobreza”. Ela gera a expressão “dign(i) 

dade”, adotada no século XIII, dignidade, ou ainda dignidade, e denidade. 

 

Segundo Sarlet (2009), o conteúdo do conceito da noção de dignidade da pessoa 

humana e os conceitos normativos têm contornos vagos e abertos, necessitando de 

uma constante delimitação baseada nas práticas jurídicas e na sociedade. Além 

disso, a sociedade evolui e a atenção para dignidade humana deve ser algo 

constante, no sentido de acompanhar as mudanças no mundo. Os exemplos são os 

avanços da tecnologia em várias áreas como biomédicas, ou então, nas interações 

sociais na internet que envolvem produção de conteúdo, ou em outras áreas 

influenciadas pela engenhosidade humana. Portanto, a atenção deve ser constante, 

com ampliação dos diálogos sobre os impactos na dignidade dos indivíduos em 

sociedade no desenvolvimento de conceitos normativos buscando a melhoria das 

interações humanas. 

 

Para Habermas (2010), historicamente a dignidade tem o seu primeiro foco da 

dignidade social no sentido da honra da pessoa. 

 

Este significado, associado aos romanos na palavra dignitas, vem do prestígio de 

oficiais que serviam a república. A distinção para os “dignitários” e notáveis 

contrasta com a dignidade constitucional atual que garante igualdade a todos os 

cidadãos (HABERMAS, 2010). 

 

Habermas (2010) aponta que, primeiramente, a dignidade tinha um sentido 

relacionado ao respeito social, ao ser membro de organizações e grupo sociais. 

Segundo, no sentido de honra social, participando de uma hierarquia, de onde 

deriva o respeito pessoal, por exemplo, um código de honra de uma determinada 

profissão, de um espírito corporativo. 
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Esta dignidade para todas as pessoas preserva a conotação de auto-respeito que 

depende do reconhecimento social. Portanto, nesse sentido a dignidade humana 

está ancorada no status social. Nesse caso, o status deve ser igual para todas as 

pessoas (HABERMAS, 2010). 

 

Neste sentido, o conceito de dignidade assume uma concepção de moralidade e 

respeito para todas as pessoas e cidadãos que deriva do auto-respeito, no fato de 

ser reconhecido por todos os outros cidadãos e por estar sujeito a todos os direitos 

(HABERMAS, 2010). 

 

O status gerado na noção de reconhecimento social da dignidade dos outros gerou 

a ponte entre a ideia moral de respeito para todos e os direitos humanos e a 

importância jurídica (HABERMAS, 2010). 

 

Para Sarlet (2007 e 2009), a dimensão ontológica da dignidade é vinculada à 

concepção da dignidade na qualidade intrínseca da pessoa humana, uma dádiva ou 

advindo da própria natureza humana, que é inalienável e irrenunciável. 

 

Para Sarlet (2009), a ideia do valor intrínseco da pessoa humana já estava nas 

raízes do pensamento clássico e cristão. De fato, no antigo testamento encontram-

se referências de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e, 

portanto, não apenas os cristãos são dotados de um valor intrínseco, não podendo 

ser transformados em mero objeto ou instrumento. 

 

No pensamento do Papa São Leão Magno (440 a 461 – primeira fase do 

cristianismo), a religião oficial do império indicava que os seres humanos possuíam 

dignidade pelo fato que Deus os criou à sua imagem e semelhança (SARLET, 2009 

p.33). O autor aponta que já na idade média com Anicio Manlio Severino Boécio, e 

depois por São Tomás de Aquino, formulou-se um novo conceito de pessoa que 

influenciou a noção contemporânea de dignidade da pessoa humana ao definir 

pessoa como substância individual de natureza racional. 
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Embora Habermas (2010) entenda que o primeiro entendimento de dignidade se 

constituiu a partir do seu sentido social, Sarlet (2009) destaca que no pensamento 

estóico, a dignidade já era considerada como uma qualidade inerente ao ser 

humano que o distinguia de outras criaturas, e que todos estes seres humanos eram 

dotados desta dignidade. 

 

No entanto, foi a partir das formulações de Cícero em Roma, que se iniciou o 

desenvolvimento de compreensão da dignidade desvinculada da posição social, 

reconhecendo o sentido moral (em virtude do mérito, integridade, lealdade, entre 

outras), ou seja, na acepção estóica (SARLET, 2009). 

 

Porém, é em Kant que a dignidade como valor intrínseco ao ser humano é 

consolidada. Para Kant, onde a concepção de dignidade está baseada na 

autonomia ética do ser humano – considerada como fundamento da dignidade da 

pessoa humana – o ser humano não pode ser tratado como objeto. Em Kant o 

processo de secularização da dignidade se completa, abandonando suas 

características sacras. Evidentemente não desconsidera a influência da 

fundamentação teológica do pensamento cristão, especialmente aquele 

desenvolvido por São Tomás de Aquino (SARLET, 2009). 

 

Segundo Sarlet (2009), Hegel, todavia, refuta a concepção estritamente ontológica 

da dignidade, pois para ele o indivíduo torna-se digno na condição de cidadão. 

Nesse sentido, a dignidade tem uma concepção do reconhecimento por alguém, 

que pode ser entendido que cada pessoa deve respeitar os outros como pessoa. 

Para Hegel apesar de se afastar de Kant, não é possível verificar uma 

contraposição em suas concepções de dignidade. 

 

Com base nesses autores é possível considerar que o conceito de dignidade da 

antiguidade até a idade moderna levou em conta duas concepções: a de dignidade 

social e dignidade intrínseca ao seu humano. 
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2.1.3.2 Dignidade: materialidade 

 

Habermas (2010) indica que a segunda guerra mundial fez com que o conceito 

filosófico de dignidade humana viesse à tona, apesar de o conceito já existir na 

antiguidade e a expressão Kantiana dignidade ser encontrada nos textos jurídicos 

internacionais e, recentemente, em constituições nacionais. Nas últimas décadas 

tem ocupado papel central nas discussões jurídicas internacionais. 

 

Para Habermas (2010), as catástrofes morais, como o holocausto, por exemplo, são 

momentos onde a dignidade humana é colocada à prova e, também, quando a 

história apresenta fatos irrevogáveis na construção de uma moral que evite os 

efeitos prejudiciais à dignidade humana. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é um dos documentos que explicitam a qualidade moral exigida pela 

sociedade que sofre os efeitos destas catástrofes. 

 

Por outro lado, Sarlet (2009) indica que a noção de dignidade não deve ser diluída 

no apelo ético, mas sim no seu conteúdo determinado no contexto da situação 

concreta no comportamento de cada pessoa humana. O autor traça uma distinção 

entre dignidade humana, reconhecida a todos os seres humanos, independente de 

sua condição social concreta e dignidade da pessoa humana, no contexto do 

desenvolvimento social e moral. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos oferece à economia critérios práticos 

para lidar com os problemas (JOAQUIM, T.,1999; ZAMAGNI, 2002; JACOBSON, 

2008; KOEHN; LEUNG, 2008).  

 

A leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos permite identificar as 

seguintes dimensões da dignidade: Liberdade, Relação cidadão/ã nação, Educação, 

Proteção contra qualquer discriminação e Trabalho. Estas dimensões foram 

identificadas a partir das seguintes constatações naquele documento.  

 

a. Dignidade e liberdade 
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A perda da liberdade causada por razões políticas, religiosas, ideológicas, 

degradação física, abandono familiar, ou por degeneração a que levam a certas 

doenças terminais, são situações que podem impactar a dignidade humana, 

independente da ótica que encaramos. Podemos incluir as capacidades de 

autonomia, de autenticidade e de liberdade a partir do reconhecimento do outro. O 

ser humano pode questionar o sentido real dos eventos que impactam a sua vida. 

Portanto, a dignidade é o efeito de questionar e o reconhecimento recíproco para 

adquirir capacidade de ser livre. 

 

b. Dignidade na relação Cidadania - Nação 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz indicações sobre a relação do 

cidadão com a sua nação. A importância da nacionalidade para o cidadão/ã e 

reconhece os Direitos adequados das pessoas e da sua família quanto à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua 

de suas condições de vida. Como também as violações atrozes da dignidade 

humana como o ato da tortura, que destrói a dignidade e prejudica a capacidade 

das vítimas de retomarem suas vidas e atividades.  

 

O texto discorre sobre a importância da nacionalidade para o cidadão/ã e reconhece 

os Direitos adequados das pessoas e da sua família quanto à alimentação, 

vestimenta e moradia adequadas, assim como da melhoria contínua de suas 

condições de vida. Discorre ainda sobre as violações atrozes da dignidade humana 

como o ato da tortura, que destrói a dignidade e prejudica a capacidade das vítimas 

de retomarem suas vidas e atividades. 

 

c. Dignidade e Educação 

 

Indica que toda pessoa tem direito à instrução educacional. A instrução será 

gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 

será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 

a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução também será orientada no 

sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 
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respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 

promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 

grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 

da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 

instrução que será ministrada aos seus filhos.  

 

d. Dignidade e a proteção contra qualquer discriminação 

 

Indica que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à 

igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer 

discriminação que viole a Declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação, garantindo que os direitos nele anunciados serão exercidos sem 

discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 

nascimento ou qualquer outra situação.  

 

e. Dignidade e trabalho 

 

Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas 

e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa que 

trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 

como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que 

sejam acrescentados, se necessário, outros meios de proteção social. Toda pessoa 

tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 

interesses.  Aponta também que toda pessoa tem direito a um padrão capaz de 

assegurar a sua família saúde, bem estar e, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  

 

A dignidade é algo real vivenciada por cada ser humano (na sua integridade física, 

intimidade, propriedade, etc.) e, portanto, necessita ser protegida em sua condição 

jurídico-normativa (SARLET, 2007). Para Sarlet (2009), sempre haverá como 

sustentar a dignidade da pessoa humana, ainda mais em épocas de 
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reconhecimento da proteção do meio ambiente com valor fundamental, que é mais 

uma das causas da vida humana na preservação dos recursos naturais, incluindo 

todas as formas de vida do planeta. Em última análise, a exigência da vida humana 

com dignidade. 

 

 

2.1.3.3 Dignidade: dimensões 

 

Em se tratando da dimensão comunitária ou social, as pessoas devem ser 

reconhecidas como iguais em direitos e dignidade, baseado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pela condição de estarem em 

comunidade. O significado ontológico da dignidade é assumido nesse contexto 

intersubjetivo das relações humanas, como também nos seus valores (SARLET, 

2007 e 2009). Esta dimensão intersubjetiva implica na obrigação do respeito pelas 

pessoas, pelo valor intrínseco, indispensável para o humano. 

 

A dimensão intersubjetiva e relacional da dignidade é básica do ser humano nos 

relacionamentos, ao invés do homem singular, pois na verdade o homem vive em 

comunidade e, desta forma, o respeito nas interações é parte essencial desta 

dimensão. (SARLET, 2007; HABERMAS, 2010). 

 

Considerando (SARLET, 2007), a dignidade da pessoa, na concepção jurídica 

moral, está vinculada à simetria das relações humanas, resultante das relações 

interpessoais marcadas pela reciprocidade. 

 

Nesse sentido de proteção e reconhecimento surge a dimensão política da 

dignidade. Para tal a pluralidade é a condição da ação humana e política, a 

consideração do Estado e da comunidade no respeito a esta pluralidade (SARLET, 

2009). 

 

A dignidade da pessoa humana também possui uma dimensão cultural (SARLET, 

2007 e 2009). Para o autor, esta dimensão se entrelaça à dimensão natural e, de tal 
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forma, interagem e consideram as diversas gerações e a humanidade em seu todo, 

principalmente pela ação concreta dos indivíduos. 

 

A dignidade também possui uma dimensão dupla, que se manifesta de forma 

simultânea na expressão da autonomia da pessoa humana, bem como na 

necessidade de proteção e assistência por parte da comunidade e do estado, 

quando incapaz de agir autonomamente (SARLET, 2009 e 2007). 

 

Sarlet (2009 e 2007), citando Dworkin (1998 e 1990), indica que a dignidade tem 

tanto a voz ativa quanto a voz passiva e que ambas se encontram conectadas, e 

que é no valor intrínseco da vida humana, onde mesmo aquele que já perdeu a 

consciência da própria dignidade merece tê-la, considerada e respeitada. A 

eutanásia é um exemplo desta dimensão. A dignidade da pessoa não pode 

desconsiderar a história e o corpo do indivíduo na experiência dos seres humanos 

(CHAN, 2010). 

 

Habermas (2010), buscando relacionar dignidade humana à moral, menciona que 

os direitos humanos são produto da resistência ao despotismo, opressão e 

humilhação. Para o autor, a história dos direitos humanos remonta ao século 17 e, 

mais recentemente, a dignidade foi e está sendo codificada moralmente nas leis 

internacionais e nacionais, o que indica que a sensibilidade às questões da 

dignidade humana sensibilizam a humanidade a codificar moralmente os direitos 

humanos nas leis. 

 

Além disso, os direitos humanos são uma resposta específica à violação da 

dignidade humana, portanto, à construção de uma moral para tratar a dignidade 

humana, que considera valores como igualitarismo e universalismo em termos 

jurídicos (HABERMAS, 2010). 

 

Habermas (2010) indica que a dignidade humana não é meramente uma expressão 

classificatória ou um termo vazio. Na verdade, considera uma multiplicidade de 

fenômenos que dão significado à moralidade implícita nos direitos básicos. A 

dignidade é a base da construção dos direitos humanos, tanto no seu componente 

racional quanto nos direitos subjetivos. 
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A ideia de dignidade humana é a ligação conceitual que conecta a moralidade ao 

respeito com todas as pessoas, tanto para lei positiva como para a democracia 

(HABERMAS, 2010).  
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2.1.3.4 Dignidade: dilemas 

 

O documento dos direitos humanos é uma resposta específica à violação da 

dignidade humana e é uma construção moral para tratar a dignidade, considerando 

valores como igualitarismo e universalismo em termos jurídicos (HABERMAS, 

2010). O dilema ético/moral está relacionado à dignidade humana quando o 

indivíduo reconhece que uma possível decisão ou ação pode infringir a dignidade do 

outro indivíduo num aspecto moral que nasce de um acordo social para proteção 

desta dignidade. 

 

O significado ontológico da dignidade é assumido nesse contexto intersubjetivo de 

relações humanas, como também nos valores que o permeiam (SARLET, 2007 e 

2009). Esta dimensão intersubjetiva implica na obrigação de respeito pelas pessoas, 

pelo valor intrínseco, indispensável para o ser humano. Este significado justifica a 

necessidade da proteção da dignidade da pessoa humana. 

 

Habermas (2010) indica que o conceito filosófico de dignidade humana, baseado na 

expressão Kantiana, é encontrado nos textos jurídicos internacionais e 

recentemente em constituições nacionais. Nas últimas décadas tem papel central 

nas discussões jurídicas internacionais e nacionais. De tal forma que essas 

discussões buscam uma construção moral que proteja a dignidade, em seu 

conteúdo determinado, no contexto da situação concreta no comportamento de 

cada pessoa humana (SARLET, 2009). Portanto, o dilema de dignidade pode ser 

identificado por dilema moral de dignidade, pois a moralidade é uma construção 

social para proteger a dignidade da pessoa humana. Esta moralidade codificada nos 

textos jurídicos, e não apenas nesses, é identificada pela a ação social sensível à 

dignidade dos indivíduos. 

 

À luz de Maclagan (2003), o dilema moral de dignidade é a experiência perceptiva 

de uma simultaneidade de escolhas morais e que tem implicações para a dignidade 

dos indivíduos. Por outro lado, no dilema moral de dignidade, os aspectos 

normativos envolvidos com uma situação não são suficientes para solucionar outros 
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eventos. Fazer o que deve ser feito, segundo os critérios morais normativos pode 

não ser uma solução de uma única via, como nos problemas morais, pois quando 

existe uma simultaneidade de interesses sociais e efeitos na dignidade humana, os 

indivíduos, entidades, ou empresas, podem enfrentar dilemas morais (MACLAGAN, 

2003) em suas escolhas e gerar implicações para dignidade dos indivíduos 

envolvidos. Nesse momento, qual seria a escolha correta segundo os preceitos 

morais normativos? Para compreender como os empresários lidam com os dilemas 

de dignidade na gestão da empresa, primeiro entendemos dignidade como – 

apontado por Habermas (2010) – uma multiplicidade de fenômenos que dão 

significado à moralidade implícita nos direitos básicos. Nesse sentido, consideramos 

nesta tese o conceito de moral relacionada à dignidade que está implícita nos 

direitos básicos segundo as indicações de Habermas (2010). O dilema moral de 

dignidade emerge quando os indivíduos se deparam com diferentes alternativas 

morais de dignidade, porém baseado na situação, são impelidos a escolher apenas 

uma das alternativas morais que envolvem dignidade. 

 

2.2. Dignidade âmbito organizacional 
 

Além do documento dos Direitos Humanos como um documento central para as 

questões da dignidade, é necessário avançar nas discussões sobre o tema em 

diferentes âmbitos, mesmo porque os conceitos normativos necessitam de evolução 

constante devido às evoluções da sociedade, como o mundo organizacional, e o 

produto das inovações tecnológicas.  

 

No âmbito organizacional, autores como Margolis (1997) propuseram “condições 

para dignidade” no ambiente organizacional que contemplem: autonomia, respeito 

às contribuições e à oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento. O que pode 

trazer resultados tanto para o indivíduo como para a organização. Hodson (2001) 

propôs um conceito de dignidade no trabalho que se assemelha ao conceito de 

Margolis (1997). Para Hodson (2001), dignidade no trabalho é a capacidade de 

estabelecer uma consciência de auto-respeito e o respeito aos outros, necessários 

para a vida humana. Trabalhar com dignidade é parte fundamental para alcançar o 

bem-estar. É evidente que o ambiente profissional pode apresentar obstáculos por 
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causa do mau gerenciamento. Assegurar a dignidade dos profissionais também é 

importante para as organizações poderem usufruir do capital humano destes 

profissionais. Os trabalhadores são agentes no que se refere à dignidade na sua 

própria vida. E é a partir do papel ativo que os trabalhadores concretizam dignidade 

no trabalho e, desta forma, encaram vários os desafios (HODSON, 2001).  

 

Outros estudos focaram os efeitos das práticas empresarias na dignidade dos 

indivíduos no âmbito do trabalho, como por exemplo, Bertland e Alexander (2009); 

Melé (2003); Shahinpoor e Bernard (2007). Para eles, as instituições precisam 

contribuir para que as pessoas tenham a oportunidade de desenvolver sua 

capacidade livremente e, ao introduzir a consciência ética, ampliar o senso de 

dignidade. Para Bowie (1985), é importante reconhecer e considerar o respeito à 

dignidade humana nas negociações entre sindicatos e empresas. Sandhu e Metha 

(2008) apontam para práticas de gestão de talentos e respeito à dignidade dos 

indivíduos independentemente do gênero. Para Sirgy (1999), dignidade está ligada 

ao tratamento com respeito e justiça, oferecendo informações a respeito de 

assuntos que podem afetar a vida dos indivíduos, acesso a recursos, proteção à 

privacidade dos outros, crédito, e assegurando segurança. A dignidade pode estar 

relacionada à condição de desempoderamento do funcionário. O 

desempoderamento, como desconsideração e falta de respeito, afeta de tal forma o 

indivíduo, que debilita suas respostas em relação à empresa (KANE; 

MONTGOMERY, 1998). Becker (2007) posiciona dignidade na relação entre o líder 

e o subordinado, tanto dos comportamentos do líder para com o subordinado, como 

dos comportamentos do subordinado para com o líder, onde a relação dignidade é a 

base para se pensar a capacidade competitiva da organização. 

 

Recentemente, outros estudos dedicados a organizações estudaram dignidade. 

Teixeira (2008) faz cinco proposições em seu ensaio teórico abordando dignidade 

organizacional. Indica que dignidade organizacional depende da congruência entre 

valores organizacionais esposados e compartilhados. As práticas organizacionais 

relativas à stakeholders refletem a dignidade organizacional praticada. A dignidade 

organizacional está associada à cultura organizacional, mas não exclusivamente, 

aos valores e a visão de mundo dos gestores. Na última proposição aponta que 

dignidade organizacional está associada à participação e acordos baseados em 
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entendimentos entre os membros da organização entre si e entre stakeholders - nas 

escolhas que afetam a sua vida. Teixeira (2008) aborda dignidade baseado nas 

relações com stakeholders e pautada pela ação comunicativa.  

 

Outro aspecto importante para esta tese é a consideração da empresa com ator 

social. Normalmente os estudos organizacionais desconsideram a organização 

como protagonista e tendem a considerar as organizações como agregados de 

indivíduos. 

 

Conforme o conceito de dignidade organizacional exposto por Teixeira (2008), esta 

tese se baseia na empresa e suas interações com stakeholder. 

 

Portanto, esta pesquisa busca compreender como o empresário empreendedor lida 

com os dilemas de dignidade na gestão de sua empresa, que aponta para a 

responsabilidade empresarial, pois o empresário principal executivo da empresa tem 

influência fundamental em elementos empresarias como: missão, produtos, 

estratégia e definição da liderança, que moldam e determinam a capacidade 

interacional da empresa com a sociedade, inclusive as interações que afetam a 

dignidade dos stakeholders envolvidos com a empresa. 

 

2.3 As organizações empresariais e relações com stakeholders. 
 

A ideia da teoria de stakeholders nas organizações é tema comum na literatura de 

estudos organizacionais como também na literatura profissional. Desde o livro 

seminal de Freeman, Strategic Management: The Stakeholder Approach (1984), 

vários artigos foram publicados abordando a teoria de stakeholders (DONALDSON; 

PRESTON, 1995; FREEMAN, 2000). O que caracteriza gestão de stakeholders num 

tema importante para negócios e sociedade (DONALDSON ; PRESTON, 1995).   

 

2.3.1 A teoria de stakeholders e o propósito das organizações 
 

Para alcançarmos o objetivo desta tese é necessário compreender e entender a 

relação das organizações empresariais com seus stakeholders. A teoria de 
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stakeholders se apresenta adequada para a compreensão das relações com os 

stakeholders, as comunidades de stakeholders e os públicos que se relacionam com 

a empresa.  

 

A essência da teoria dos stakeholders está no tato de que o sucesso da empresa 

depende de como a organização gerencia as relações com os diversos públicos que 

podem influenciar, afetar ou serem afetados pela realização de um propósito da 

organização. (FREEMAN; WICKS; PARMAR, 2004). A teoria de stakeholder propõe 

uma nova alternativa de fazer negócios quando considera outras dimensões como: 

social, ambiental e econômico contrapondo-se a uma visão que focaliza unicamente 

os resultados financeiros.  

 

As relações atuais entre empresas e sociedades são diferentes do estágio inicial da 

história das organizações. As organizações empresariais necessitam considerar o 

trabalhador, o consumidor e o público em geral, assim como os acionistas – as 

visões e as necessidades para todos estes quatro stakeholders nas suas escolhas. 

(STORMER, 2004).  

 

Precisamos entender o propósito da organização empresarial não apenas como 

maximizadora de riqueza do stakeholder, mas também como gestora dos interesses 

de todos os stakeholders envolvidos com empreendimento empresarial. Nesse 

sentido, o empresário tem papel central, pois a participação nas decisões que 

poderá afetar grande número de stakeholder inclusive ele propriamente dito. 

 

Conforme (FREEMAN, 1994), o foco da teoria de stakeholders é articular duas 

questões fundamentais: 

 

Primeiramente, qual o propósito da empresa? O foco desta questão é identificar o 

que encoraja os executivos articularem e compartilharem o senso de valor criado e 

trazerem à tona o que é fundamental para a gestão dos stakeholder ou grupo de 

stakeholders. Evan e Freeman (1993) indicam que o propósito da empresa é servir 

de veículo de coordenação dos interesses dos stakeholders. Por exemplo: os 

bancos têm papel fundamental na relação com todos os stakeholders. Se um 

determinado banco empresta dinheiro para uma empresa que prejudica o meio 
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ambiente, este passa a ser responsável indireto pela degradação do meio ambiente. 

Portanto, precisa exercer o seu papel empresarial de coordenação dos interesses 

dos stakeholders, identificar qual o serviço que agregue valor à empresa que 

necessita de empréstimos para gerar valor, como também ao meio ambiente, que 

não pode ser degradado, como também toda a cadeia de eventos na rede de 

relações de stakeholders dando, por conseguinte, um caráter relacional à teoria. 

 

Em segundo lugar, qual a responsabilidade que o executivo tem para com os 

stakeholders? A importância desta segunda questão é encontrar o que direciona os 

executivos a articularem e como realizarem negócios.  

 

Que tipo de relação os gestores querem ter com stakeholders para realizar o 

propósito organizacional? (FREEMAN, 1994). Os executivos devem desenvolver 

relações que inspirem os stakeholders e criem sentido de comunidade onde todos 

queiram fazer o melhor para realizar a promessa organizacional. (FREEMAN, 1994). 

 

Em concordância com Freeman (1994), esta é a responsabilidade que entendemos 

ser pertinente aos executivos das empresas. 

 

A teoria de stakeholders direcionou vários estudos em diferentes áreas, como por 

exemplo: estabelecimento da justificativa normativa para o a gestão de stakeholders 

(DONALDSON; PRESTON 1995; DUNHAM et al 2006); ou para examinar as 

implicações da teoria no modelo de governança corporativa (GOODPASTER, 1991; 

BOATRIGHT, 1994; DUNHAM et al 2006); explorar também a responsabilidade 

corporativa social e desempenho  (WOOD; JONES, 1995; WADDOCK; GRAVES, 

1997; DUNHAM et al 2006); e para integrar a teoria de stakeholders às abordagens 

de gestão estratégica (HARRISON; ST. JOHN, 1994; DUNHAM et al 2006). 

 

A teoria de stakeholders encoraja considerar na escolha estratégica tanto fatores 

econômicos como não econômicos em decisões nas empresas, porém quando essa 

escolha é considerada na teoria econômica neoclássica, este encorajamento 

apenas focaliza o aspecto econômico (VELAMURI; VENKATARAMAN, 2005).  
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2.3.2 Os indivíduos e comunidades de stakeholders 
 

Freeman (1984) apud Dunhan, Freeman e Liedtka (2006) define stakeholders como 

qualquer grupo ou indivíduo que afeta e é afetado pelos objetivos da empresa. Esta 

definição significa que os executivos devem ter atenção aos grupos externos, sem 

se importar se eles simpatizam ou não com estes grupos, ou se estão dispostos a 

se comunicarem ou não com eles. Os gestores precisam ganhar adesão daqueles 

que diretamente afetam os resultados. Mas também devem entender como a 

empresa pode afetar os outros, que podem inclusive gerar ações de retaliação. 

 

Existem duas perspectivas, conforme Freeman (2004), para a teoria de 

stakeholders. A primeira ele denomina como ampla em oposição à segunda, de 

Clarkson (1994), denominada perspectiva restrita. Segundo a perspectiva ampla, os 

stakeholders são entidades sociais – individuais e coletivas – que possuem 

influência que pode afetar os objetivos da empresa. 

 

Driscoll e Stick (2004) defendem o meio ambiente como stakeholder, enquanto 

Philips e Reichart (2000) entendem que a natureza não representa uma entidade 

social, portanto ela não pode ser considerada um stakeholder. Por outro lado, o 

ambiente é afetado por organizações humanas e as empresas são apontadas como 

contribuintes para os problemas da natureza, como as mudanças climáticas e 

poluição tóxica (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008).  Philips (2003), dentro de uma visão 

ampla de stakeholders, analisa que tanto os concorrentes, mídia e até terroristas 

devem ter a atenção e serem reconhecidos pelos gestores. Esta tese adota a 

perspectiva ampla da teoria de stakeholders. 

 

A abordagem restrita adotada por Clarkson (1994) e Carroll (1993) indica que os 

stakeholders são aqueles que afetam ou são afetados pelos objetivos das 

organizações empresariais, incluindo investidores ou funcionários, que influenciam 

fazendo o seu trabalho, ou que sofrem as consequências das ações da empresa. 

 

Freeman (1984) apud Dunhan, Freeman e Liedtka (2006) categoriza os 

stakeholders em: funcionários, clientes, financiadores, fornecedores e comunidades. 

Destas categorias, a comunidade é a mais difícil de compreender. Os clientes, 
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funcionários, fornecedores e financiadores são mais fáceis de identificar, pois as 

relações com a organização estão aparentes (FREEMAN, 1984 apud DUNHAN; 

FREEMAN; LIEDTKA, 2006).  

 

Podemos incluir também os próprios empresários como uma categoria de 

stakeholders. Atualmente, além de representar a empresa, os empresários também 

lidam com seus interesses, que podem estar relacionados com sua reputação, 

ganhos salariais e qualidade de vida.  

 

Para Dunhan, Freeman e Liedtka (2006), os stakeholders podem estar organizados 

em comunidades. Estas podem ser caracterizadas por três fatores: geografia, 

interação e identidade (DUNHAN; FREEMAN; LIEDTKA, 2006). As comunidades 

caracterizadas pela geografia representam as pessoas que residem nas mesmas 

regiões ou geografia, que podem ou não ter relação entre si. As comunidades de 

interação representam uma configuração social representada pelo relacionamento 

entre os stakeholders. As comunidades caracterizadas pela identidade representam 

grupos que compartilham um senso de pertencimento, valores, experiências, e 

nesse sentido, os indivíduos não precisam estar vivendo no mesmo espaço físico. 

 

Para os tipos de interação entre comunidades, Dunhan, Freeman e Liedtka (2006) 

indicam quatro subcategorias de comunidades a serem compreendidas. As duas 

primeiras são de lugar e de interesse e as duas outras, grupos de oposição virtual e 

comunidades de prática. 

 

Comunidade de lugar caracteriza-se pela proximidade dos membros definidos pela 

comunidade. As interações podem ser desde não existentes até alta interação como 

em pequenas vizinhanças (DUNHAN; FREEMAN; LIEDTKA, 2006).  

 

Comunidades de interesse estão organizadas em torno de um propósito que pode 

ser um hobby, afiliação a religião, atividades cívicas ou grupos de ações políticas 

(DUNHAN; FREEMAN ; LIEDTKA, 2006).  

 

As comunidades de grupos de oposição virtual são formadas no senso de oposição, 

nem tanto por uma ação compartilhada de um grupo focado numa agenda comum 
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ou no sentido de identidade grupal. Atualmente, os clientes poderão estar 

organizados nesse tipo de comunidade quando organizados em torno de blogs, 

sites na internet, onde a reclamação de um cliente pode aglutinar outros clientes 

com problemas semelhantes. Não apenas reclamações, mas também por 

necessidades, por exemplo: um grupo de clientes que não pode consumir produtos 

com glúten relaciona-se em rede e pode identificar fornecedores em qualquer lugar 

do mundo, o que caracteriza este grupo em uma comunidade virtual não 

necessariamente de oposição.  

 

Já a comunidade de prática é nova para percepção dos pesquisadores, formada por 

profissionais unidos por certo senso de compartilhamento de interesses, valores e 

propósitos. Estes grupos são marcados por forte senso de identidade e obrigação 

mútuas e aberturas para facilitar a aprendizagem e processos de mudança nas 

organizações. (DUNHAN; FREEMAN; LIEDTKA, 2006).  

 

Consideraremos nesta tese as comunidades de interação como os stakeholders da 

empresa. 

 

2.3.3 Caráter normativo descritivo e instrumental da teoria de stakeholder 
 

Para Donaldson e Preston (1995), o caráter normativo e descritivo da teoria dos 

stakeholders estaria inter-relacionado da seguinte forma: o aspecto descritivo seria 

a camada externa da teoria, ou seja, apresentaria e explicaria os relacionamentos 

observados no mundo externo; o aspecto instrumental da teoria, por sua vez, 

apoiaria o aspecto descritivo por meio da realização de pesquisas empíricas que 

relacionassem práticas e desempenhos organizacionais, enquanto o núcleo da 

teoria estaria no aspecto normativo.  

 

A teoria de stakeholders descritiva identifica e define como se dão as interações e o 

gerenciamento dos grupos de interesse das organizações (TEIXEIRA, DOMENICO, 

2008). Os primeiros a propor uma teoria descritiva de stakeholders foram Brenner e 

Cochran (1991), que buscaram compreender como os stakeholders eram 

percebidos pelas empresas e como influenciavam comportamento nas interações. 
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Sob o ponto de vista descritivo Carroll (1994) e Clarkson (1994), estudaram as 

formas de como as empresas lidam com os seus stakeholders e propuseram quatro 

alternativas: pró-ação, acomodação, defesa e reação. A pró-ação se refere a 

antecipar em satisfazer os stakeholders. Já a acomodação visa ao atendimento dos 

seus interesses sem se preocupar em se antecipar. Cumprir a legislação seria a 

alternativa de defesa e reação que se traduz em ações de oposição no ataque aos 

interesses dos stakeholders. 

 

As teorias descritivas estão preocupadas em mostrar como o mundo é. Em 

contrapartida, as teorias organizacionais instrumentais buscam relacionar os meios 

aos fins. O objetivo é buscar vantagem competitiva por meio da ação gerencial 

sobre recursos (TEIXEIRA; DOMENICO, 2008). 

 

Jones (1995) argumenta que existem comportamentos que podem controlar o 

comportamento oportunístico e que podem resultar em melhores desempenhos das 

empresas e, consequentemente, alcançar vantagens competitivas por meio de 

alguns comportamentos de gestores, fornecedores e empregados. O ponto central 

da teoria instrumental de Jones (1995) é o oportunismo. O autor propõe medidas 

que estimulem a confiança entre empresas e seus stakeholders para neutralizar o 

comportamento oportunístico. Nesse ponto, podemos considerar que o 

comportamento que fere a dignidade humana ou a percepção sobre dignidade 

humana pode ampliar comportamentos oportunísticos e vice-versa e, portanto, 

dificultar a capacidade de gerar melhores desempenhos e vantagens competitivas. 

 

Pelo caráter normativo, a teoria seria utilizada para interpretar a função da empresa, 

incluindo a identificação de princípios morais e filosóficos que norteassem as 

operações e a administração das organizações DONALDSON; PRESTON (1995) 

Os autores enfatizam que o aspecto normativo seria o que mais facilmente 

justificaria a teoria dos stakeholders, já que nele não se assume qualquer hipótese, 

como no aspecto instrumental, mas sim afirmações categóricas envolvendo 

questões éticas e valores morais. Evan e Freeman (1988) adotam a postura 

normativa para justificar a teoria dos stakeholders, pois os autores, seguindo a linha 

kantiana de pensamento filosófico, afirmam que cada grupo de stakeholder teria o 
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direito de ser tratado como um fim em si mesmo e não como um meio para outro 

fim, como, por exemplo, a maximização da riqueza dos acionistas.  

 

Para Eltzioni (1998), as corporações são criações essencialmente sociais e o 

argumento da teoria de stakeholder aceita a legitimidade moral do shareholder por 

também ser stakeholder. Todos os que de alguma forma são impactados, 

influenciam e investem na organização e devem ter seus direitos considerados.  

Para o mesmo autor, o principal argumento do ponto de vista moral do conceito de 

justiça aplicado para todos os stakeholders e não apenas os shareholders é que 

todos os stakeholders investem algum recurso na corporação. Todos esperam 

algum retorno que não é garantido. Daí o cuidado na relação com todos os 

stakeholders que ajudam a garantir que os interesses de todos estejam alinhados 

com o propósito organizacional.  

 

Freeman (1994) afirmou que a questão normativa central da teoria dos stakeholders 

se apóia nas propostas de Evan e Freeman (1993) em que o propósito da empresa 

é servir de veículo de coordenação dos interesses dos stakeholders. Interesses 

estes que estão relacionados com a criação de valor financeiro, social e ambiental 

para todos os stakeholders envolvidos, buscando uma equação onde todos 

ganham. Desta forma, Freeman (1994) aponta para ampliação do propósito 

organizacional, onde este propósito empresarial além da riqueza dos stakeholders 

inclui a coordenação dos interesses econômicos, sociais e ambientais, fato que 

justifica a importância desta tese.  

 

O ponto fundamental que diferencia a teoria de stakeholders das outras teorias 

organizacionais é que é preciso manter um equilíbrio entre os interesses dos 

stakeholders envolvidos (EVAN; FREEMAN, 1993). Ogdem e Watson (1999) 

chamam a atenção para o fato que uma empresa bem sucedida é aquela que 

emprega estratégias que facilita a manutenção entre os diferentes interesses de 

todas as partes envolvidas, ratificando o pensamento de Freeman (1999). 

 

Esta tese assume esta perspectiva ao considerar as organizações empresariais que 

têm como objetivo coordenar o equilíbrio entre os interesses dos stakeholders 

envolvidos. 



34 

 

 

“[…] o pressuposto da teoria de stakeholder na essência da concepção normativa, 

presume que gestores e outros que estão na ação, se o interesse dos stakeholder 

tem valor intrínseco, o reconhecimento destes valores morais e obrigações dão à 

teoria de stakeholder uma base normativa fundamental” (DONALDSON; 

PRESTON, 1995 p. 74). 

 

As fundações normativas do modelo centrado no investidor, que representam a 

tendência mais representativa do mundo empresarial, passaram a ser atacadas 

pelos defensores da concepção normativa da teoria de stakeholder.  (VELAMURI; 

VENKATARAMAN, 2005). Para considerar o stakeholder envolvido a concepção 

normativa da teoria de stakeholder propõe-se três medidas: (1) todos os 

stakeholders devem ter representação no board, e aqueles que detêm ativos 

específicos e podem ter riscos na operação devem ter direito de voto (FREEMAN; 

EVAN, 1990); (2) os gestores devem ser guardiões destas relações para todos os 

stakeholders (EVAN; FREEMAN, 1988); e (3) as empresas devem conceber 

contratos multilaterais entre todos os stakeholders (FREEMAN; EVAN, 1990). 

 

Para Valemuri e Venkataraman (2005), no caso de não haver legislação ou códigos 

detalhados de condutas ou regras para mitigar resultados não desejados para 

grupos de stakeholder, incluindo-se investidores, a capacidade de discernimento 

moral do gestor pode ser a única forma de guiá-los em decisões difíceis. Portanto, a 

capacidade do gestor e o discernimento moral podem ser o seu único guia de 

orientação para o gestor quando ele se depara com escolhas difíceis, muitas vezes 

se opondo às necessidades de diferentes stakeholders, como por exemplo: 

investidor e funcionário, ou então investidor e comunidade local. Tal afirmação 

parece adequada tendo em vista o propósito das organizações baseado nas 

afirmações de Freeman (1994). Desta forma, é necessário ampliar a atenção no 

indivíduo que assume funções de gestão, dos executivos e o seu envolvimento com 

a escolha estratégica, pois a escolha está baseada numa racionalidade limitada 

(SIMON, 1957 apud SIMON, 1997). O executivo da empresa utiliza o seu 

julgamento para definir e direcionar os assuntos corporativos tendo em vista a sua 

responsabilidade para com os stakeholders. 
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Frente à complexidade da realidade social, as novas demandas sociais relacionadas 

às empresas e ao propósito organizacional proposto por Evan e Freeman (1993), os 

empresários necessitam considerar esta complexidade nas decisões e todos os 

stakeholders envolvidos no empreendimento.  

 

2.3.4 Tendência: a Independência versus interdependência das relações 
 

A teoria de stakeholder traz à tona a importância de se considerar a 

interdependência das relações (STORMER 2004). No seu limite, a visão do controle 

da concorrência e de recursos reforça a tendência da busca da independência. O 

propósito organizacional que visa apenas à maximização da riqueza dos acionistas 

está baseado na busca da independência, ou seja, desconsidera a interdependência 

das redes de relações, pois o foco é a maximização de riqueza para o acionista e 

não os impactos na rede de relações de stakeholders. Neste contexto, o tomador de 

decisão na organização pode viver um dilema nas escolhas, se os processos 

educacionais coercitivos (BERGER; LUCKMAN, 2008) empresariais enfatizam a 

independência. Por outro lado, o empresário está inserido num cotidiano, onde a 

história pode apresentar a importância das redes de relações e a criação de valor, 

no sentido social, ambiental e financeiro e, portanto, enfatizar a interdependência 

das relações. Se a tendência é de independência, o tomador de decisão pode ser 

pressionado a escolhas que desconsiderem os stakeholders envolvidos, mesmo que 

tenha sensibilidade moral para considerar todos os indivíduos envolvidos. A pressão 

do ambiente pode levar o gestor a viver muitos dilemas.  

 

Por outro lado, empresários e organizações sensibilizados pela interdependência 

das relações, atentos às necessidades das redes sociais, podem alcançar melhores 

resultados financeiros e sociais (GRANOVETTER; BROOK, 2005). Podem 

estabelecer relações mais fortemente constituídas, podendo gerar inovações e 

compromisso com o propósito daquela configuração social (GRANOVETTER; 

BROOK, 2005). Zamagni (2002) defende uma economia de mercado que busca a 

reciprocidade e não o utilitarismo. Defende um modelo econômico humanizado que 

estimula comportamentos pró-sociais e, desta forma, reduz o custo da transação, o 

qual pode levar as pessoas a viverem mais felizes. A confiança é capaz de reduzir a 
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complexidade e também o custo da transação (WILLIAMSON, 1993; TEIXEIRA, 

2008). 

 

Um ponto criticado por estudiosos contrários à teoria de stakeholder se refere à 

responsabilidade que a empresa teria por todos os stakeholders envolvidos, aqueles 

afetados ou que afetam as operações da organização. Para Sternberg (1999), os 

envolvidos que são afetados pelo desempenho de uma empresa seriam os 

acionistas, pois estes assumiriam o risco residual. Esta tese considera que os 

afetados pelo desempenho são funcionários, clientes, fornecedores – organizados 

ou não em comunidades – e as redes de interação entre eles. Todos estes podem 

ser impactados e a crítica de Sternberg (1999) reforça a tendência à independência 

(STORMER, 2004). Sundaram e Inkpen (2004) e Sundaram (2006) criticam a teoria 

de stakeholders em função de que nas empresas de capital aberto facilmente 

qualquer stakeholder pode transformar-se em shareholder ao comprar ações no 

mercado e, na condição de acionista, ao participar das decisões da empresa via 

conselho. Ou seja, propõe que a governança corporativa pode resolver a discussão 

sobre os interesses dos stakeholder, pois qualquer stakeholder pode virar acionista. 

Isto parece um equívoco. Desta forma desconsideram-se comunidades como 

stakeholders, ou então o meio ambiente. O meio ambiente não poderá ser acionista, 

mas poderá ser impactado pelas escolhas da empresa. A preocupação destes 

autores está voltada para a governança corporativa que é um aspecto fundamental. 

Por outro lado, não enxergam o lado relacional da teoria de stakeholders. 

 

Jensen (2001) afirma que as empresas que adotam a teoria de stakeholders 

acabarão passando por conflitos, ineficiência, confusão gerencial e podem vir a 

fracassar. O autor afirma também que a teoria de stakeholders atende aos 

interesses pessoais dos empresários, ao deixá-los livres para escolhas com base no 

livre-arbítrio e não os obriga a serem avaliados com base em critérios objetivos. 

Segundo Jensen (2001), a teoria do equilíbrio dos interesses dos stakeholders não 

deve nem mesmo ser vista como uma concorrente da teoria da maximização do 

valor para os acionistas da empresa, pois não fornece uma especificação do 

propósito da corporação ou do objetivo da empresa. Marcoux (2003) também 

aponta que a teoria dos stakeholders é falha no aspecto moral uma vez que as 

obrigações fiduciárias estão restritas aos shareholders e, portanto, apenas estes 
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deveriam ter direito aos benefícios. Jensen (2001) e Marcoux (2003) estão no nível 

das regras e da ação moral em suas críticas. Freeman (2000) busca compreender a 

responsabilidade das organizações no seu aspecto relacional e ético, portanto, a 

crítica torna-se incompatível com as proposições da teoria de stakeholder. 

 

Esta tese defende que o propósito organizacional inclui tanto a riqueza para o 

acionista como também a coordenação dos interesses de todos os stakeholders 

envolvidos com a empresa na busca da criação de valor social, financeiro e 

ambiental, considerando as redes de relações e suas interdependências. As críticas 

da teoria de stakeholder desconsideram estas definições e estão preocupadas com 

a maximização de riqueza para os acionistas, que para esta tese é considerado 

insuficiente, pois se entende maximização de riqueza como o primeiro nível do 

propósito organizacional, ou seja, sem riqueza não é possível atender os outros 

níveis do propósito que aponta para importância da coordenação dos interesses de 

todos os stakeholders envolvidos. 

 

2.4 A liderança e os dilemas nas teorias de stakeholders 
 

Donaldson e Preston (1995) indicam que teoria de stakeholders é gerencial no 

sentido geral do tema. Eles não apenas descrevem situações existentes ou 

predizem as questões de causa efeito no relacionamento, como recomendam 

estruturas, atitudes e práticas que juntas constituem todo o processo de gestão de 

stakeholders. A gestão de stakeholder requer como atitude básica, atenção 

simultânea dos interesses legítimos de todos os stakeholders tanto no 

estabelecimento de estruturas organizacionais como todo evento de escolha de 

políticas organizacionais (DONALDSON; PRESTON, 1995).  

 

Jansen e Von Glinow (1985) descrevem que comportamentos, atitudes e normas 

são reforçados por sistemas de remuneração e algumas vezes podem conflitar com 

comportamentos atitudes e normas que correspondem a julgamentos 

organizacionais em direção aos stakeholders. Os conflitos indicados por Jansen e 

Von Glinow (1985) são intrínsecos ao papel gerencial. 
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As regras de negócios estão no cerne da teoria de stakeholders e é emergente a 

preocupação com liderança (WERHANE; FREEMAN, 1999). Freeman (2000) 

propõe outra tese com um propósito de diagnóstico. A tese da responsabilidade, 

onde a ideia central é que a moral tem significado para os envolvidos e estes devem 

tomar atitudes em direção à responsabilidade. 

 

Freeman (2000) apresenta quatro tipos de problemas principais da gestão: (1) 

Problema do significado – as pessoas passam a maior parte do tempo nas 

empresas, portanto estar no trabalho deve ter significado para a vida delas. O 

trabalho é a melhor forma de as pessoas conseguirem alimentação, dinheiro, 

encontrar significado, cuidar da própria saúde e de outros que precisam da sua 

ajuda. Tudo isso significa mais que maximizar shareholder value; (2) Problema da 

carreira – a necessidade de fazer tudo pela carreira, pelo crescimento profissional, o 

que pode separar dos interesses pessoais e desemboca em outro problema que é o 

da qualidade de vida no trabalho e a necessidade de incluir outros interesses e 

necessidades do indivíduo; (3) Problema da mudança – este está intrinsecamente 

ligado à reflexão sobre os valores que stakeholders compartilham, portanto parte 

central do negócio e do relacionamento com stakeholders; (4) Problema da 

liderança – outro tema importante nos estudos organizacionais. Segundo o autor, 

nos estudos sobre o tema existem pouco espaço para valores, a não ser para 

aqueles da descrição do papel ou do caráter do líder. Poucas vezes são 

encontrados valores tanto para as questões do indivíduo como para as questões 

sociais e, raramente, a literatura enxerga a necessidade para uma abordagem 

crítica para ambos: o líder e a liderança propriamente dita. 

 

Compreende-se então que para Freeman é necessário enxergar a teoria de 

stakeholders como função gerencial, conectado as práticas de negócio e criação de 

valor. Se a teoria de stakeholder é fundamentalmente gerencial e não separa ética, 

moral e negócios, o papel da liderança é importante na medida em que direciona a 

empresa a partir da suas escolhas.  

 

Freeman (1994) indica que a organização empresarial separa ética e moral do fazer 

dos negócios. A tese da separação pressiona o gestor a forças que Freeman (1994) 

chama de falso dilema, um tipo de modelo mental que cria a ilusão que uma gestão 
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ética pode não alcançar os resultados esperados e que podem ser incompatível 

com as pressões de retorno para o shareholders e de que, portanto, ética e 

negócios não devem se misturar. A tese da separação está representada no 

seguinte discurso: 

 

“[...] o discurso do negócio e o discurso da ética podem estar separados em 

sentenças como: x é uma escolha de negócio que não tem conteúdo moral ético, 

e x é uma escolha moral que não tem conteúdo de negócios e ética que não tem 

conteúdo de negócios”. (FREEMAN, 1994 p. 172). 

 

Sob o ponto de vista do propósito organizacional, o falso dilema citado por Freeman 

(1994) tem função esclarecedora, pois o propósito organizacional pela teoria de 

stakeholder, não separa ética de negócio e, portanto, o dilema do gestor é falso. 

Mas, pelo ponto de vista do indivíduo, a experiência do dilema não parece ser falsa, 

pois a pessoa que passa pela experiência do dilema está vivenciando esta situação. 

A experiência cotidiana do indivíduo considerada dentro da construção da realidade 

(BERGER; LUCKMANN, 2008) sobrepõe aspectos objetivos da realidade cotidiana 

e aspectos subjetivos da vida. Considerando o empresário na sobreposição de 

aspectos objetivos e subjetivos, ele pode experimentar uma bifurcação nas suas 

decisões, que pode levá-lo a vivenciar dilemas.  

 

Ou seja, no nível organizacional, o falso dilema (FREEMAN, 1994) da tese de 

separação parece coerente, porém no nível do indivíduo, o empresário pode 

enfrentar dilemas de dignidade na gestão da empresa. Se a moral organizacional 

separa ética de negócios no nível individual, o empresário considera a moral de 

negócios, pois é recompensado para tal, ao mesmo tempo em que considera a sua 

experiência individual, sua história e toda sua subjetividade. 

 

Ou seja, a moral consiste em regras aceitas por uma determinada comunidade 

humana durante um determinado período de tempo. O dilema ou falso dilema 

apresentados por Freeman (1994) estariam mais adequadamente apresentados por 

um dilema da moral existente e por conflitos entre morais diferentes. A ética é 

inerente à ação humana, mas diferentes comunidades se orientam por morais 

diferentes. 
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Ética não pode ser confundida com a moral como em expressões: “Ética católica”; 

“Ética protestante”; ou, então, “Ética de negócios”. O estatuto da ética é teórico, 

enquanto a moral tem base histórica (SROUR, 1998). Para este autor, a ética 

estuda as morais, as moralidades e verifica os padrões sociais. A ética faz parte da 

filosofia. 

 

Desta forma, o empresário toma decisões que seguem a moral dos negócios em 

que ele está inserido. O dilema ocorre quando o empresário em sua reflexão, a 

partir de sua experiência e da sua história, acredita que, seguindo essa moral, 

afetaria a comunidade com a sua escolha, o que contraria o que é considerada 

como conduta adequada seguindo os seus princípios morais. Daí a experiência do 

dilema. 

 

O papel do empresário dentro desta concepção se torna fundamental. Nesta tese 

consideramos que o empresário empreendedor pode vivenciar dilemas morais na 

relação com os stakeholders. Tendo em vista que escolhas empresariais são feitas 

por este empresário é necessário entender onde está baseado o dilema do ponto de 

vista do próprio empresário.  

  



41 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Segundo Zamagni (2002), é possível humanizar a economia. Do nosso ponto de 

vista, esta humanização pode ser alcançada mediante o emprego da teoria 

normativa de stakeholders, promovendo relações dignas. 

 

À luz de Dunhan, Freeman e Liedtka (2006), as organizações podem ser 

consideradas como comunidades de interações. De acordo com Evan e Freeman 

(1993), tem como propósito a coordenação dos interesses dos stakeholders. 

 

Segundo Freeman (1994), o discurso que a moral possa estar separada da ideia da 

geração de resultados, consiste num falso dilema. Porém, do ponto de vista do 

empresário, o dilema não é falso, a moral empresarial existente pode ser diferente 

das comunidades de interação. 

 

Para Berger e Luckmann (2008), falar da cristalização e da imperfeição da 

socialização deixa margem para a individualidade do ser humano. Para Berger e 

Luckmann (2008), o indivíduo é sujeito da construção social, pois expressa sua 

subjetividade sobre objetividade social em suas interações. Desta forma, o 

empresário toma decisões que seguem a moral de negócios a que ele está inserido 

e o dilema ocorre quando ele, em sua reflexão a partir de sua experiência e de sua 

história, acredita que, seguindo essa moral, afetaria a comunidade com a sua 

escolha, o que contrariaria o que considera conduta adequada seguindo os seus 

princípios morais. Daí a experiência do dilema. 

 

Esta pesquisa considera todos os potenciais stakeholders que se relacionam com a 

empresa e são impactados pelas decisões de seus empresários. A tese também 

considera as organizações empresariais como comunidades de interações que têm 

como objetivo a coordenação dos interesses dos stakeholders. 

 

A tese está baseada no caráter normativo da teoria de stakeholders (FREEMAN, 

1994) e na sua tese da separação: o discurso das empresas sobre a ética e a moral 
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pode estar separado da ideia de geração de resultados, provocando o que autor 

indica como falso dilema. O autor acredita que não existe esta separação. Ou seja, 

a ética e moral não estão separadas da geração de resultados. Do ponto de vista 

empresarial, o falso dilema explicitado por Freeman (1994) é esclarecedor e é base 

para sua visão normativa da teoria de stakeholders. 

 

Porém, do ponto de vista do empresário empreendedor, o dilema não é falso, a 

moral empresarial existente pode ser diferente das comunidades e indivíduos 

stakeholders que se relacionam com a empresa. Isso nos leva à proposição do 

seguinte problema de pesquisa: como o empresário lida com os dilemas de 

dignidade na gestão da empresa? 

 

Para a compreensão de como o empresário lida com os dilemas de dignidade na 

gestão da empresa, as questões morais que envolve dignidade são consideradas 

conforme Habermas (2010). 

 

O objetivo desta tese é compreender como os empresários lidam com os dilemas de 

dignidade na gestão das empresas.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Este capítulo é dedicado a apresentar os procedimentos metodológicos desta 

pesquisa. O método utilizado foi inspirado na Teoria Fundamentada em dados. O 

capítulo apresenta as demais opções utilizadas na pesquisa, além dos 

procedimentos adotados na coleta de dados. 

 

Porém, antes de iniciar a descrição dos procedimentos metodológicos adotados, é 

necessário posicionar as bases epistemológicas da Teoria Fundamentada em 

Dados, e os pressupostos apontados por Corbin e Strauss (2008) e Charmaz 

(2006), que orientam esta vertente baseada no interacionismo simbólico. 

 

O interacionismo simbólico enxerga os seres humanos como seres sociais, ou seja, 

indivíduos e sociedade são inseparáveis, onde cada ser humano cria as suas 

interações sociais e são entendidos a partir da interação com o outro. Os 

comportamentos humanos são compreendidos a partir da reflexão derivada da 

interpretação de estímulos externos e internos, ao invés de apenas pela forças 

como instintos ou forças do ambiente externo (MELTZER et al., 1975). 

 

Blumer (1969 p.2) apresenta três premissas do interacionismo simbólico, que são as 

seguintes: 

 

1. Seres humanos agem em direção a coisas que significam para eles. 

2. O significado das coisas emerge das interações sociais. 

3. Os significados são tratados e modificados por meio do processo 

interpretativo utilizado pelas pessoas no tratamento das interações e das 

coisas encontradas pelas próprias pessoas. 

 

A partir destas premissas, a importância do componente significado é aparente e 

aparece como ideia central do interacionismo simbólico (MANIS & MELTZER, 

1972). Além disso, os autores indicam que o comportamento humano e as 
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interações são por intermédio de símbolos e seus significados. Os seres humanos 

são seres pensantes e não respondem diretamente a eventos e situações, mas sim 

baseados nos significados destas situações. Portanto, as ações humanas são 

baseadas nos significados. O ser humano expressa comportamentos baseados nos 

significados construídos nas interações com o mundo e com ele mesmo, pois são 

capazes de realizarem conversas consigo mesmo que significam e resignificam as 

coisas e acontecimentos (BLUMER, 1966, P. 535). Estas conversas internas 

constitui os pensamentos (MEAD, 1967).  

 

A Teoria Fundamentada em dados de Corbin e Strauss (2008) e Charmaz (2006), 

está baseada na abordagem do interacionismo simbólico de Blumer (1969), do 

pragmatismo de Mead (1959) e Dewey (1922). O interacionismo simbólico, 

conforme Blumer (1969, p.19), é uma forma de entender as interações entre as 

pessoas. Para os autores, as pessoas interpretam ou definem os outros ao invés de 

meramente responder reativamente às ações do outro. A resposta é dada não 

diretamente para as ações, mas sim baseado no significado destas ações para o 

indivíduo. A metodologia da Teoria Fundamentada nos dados por Corbin e Strauss 

(2008) aponta para a abordagem do Interacionismo simbólico, de tal forma que é 

fundamental assumir esta abordagem epistemológica, caso contrário corre-se o 

risco de serem criadas inconsistências prejudiciais ao processo de pesquisa.  

 

A Teoria Fundamentada em Dados de Corbin e Strauss (2008) e Charmaz (2006) 

está baseada em pressupostos da base do interacionismo simbólico. Por exemplo, a 

ideia dos significados dos processos e a investigação dos fenômenos, situações 

rotineiras e eventos. Além de buscar compreender a variedade de ações, interações 

e respostas emocionais encontradas nas interações e situações vivenciadas pelos 

indivíduos, considera que os indivíduos criam e desenvolvem as instituições ao seu 

redor baseado nesses significados das interações. 

 

Corbin e Strauss (2008) apresentam estes pressupostos que estão na base dos 

métodos da Teoria Fundamentada em Dados. Alguns dos pressupostos 

apresentados por estes autores são os seguintes: 
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Pressuposto 1: O mundo externo é uma representação simbólica de um 

“universo simbólico”. Tanto o mundo interno como o mundo externo são 

criados e recriados a partir das interações e não existe uma divisão entre 

mundo externo e mundo interno (BLUMER, 1969). 

 

Pressuposto 2: Os significados e os símbolos são aspectos das interações e 

são relacionados a outros sistemas de significados e símbolos. Interações 

geram novos significados e mantêm outros (MEAD, 1967). 

 

Pressuposto 3: As ações estão contidas nas interações passadas, presentes 

e nas imaginações do futuro. As ações estão carregadas de significados e 

estão localizadas dentro de um sistema de significados. As ações podem gerar 

outros significados, ligados a futuras ações e interações (MEAD, 1967). 

 
Pressuposto 4: As contingências surgem normalmente a partir do curso das 

ações. Isto pode trazer mudanças na duração, ritmo e nas intenções, o que 

pode alterar a estrutura do processo das interações (DEWEY, 1929). 

 

Pressuposto 5: As ações são acompanhadas de temporalidade e podem fazer 

variar a duração das ações. Os vários atores podem ter perspectivas e 

significados diferentes dos aspectos temporais e estas interpretações também 

podem mudar conforme a progressão destas ações (MEAD, 1959). 

 

Pressuposto 6: O curso das interações emergem do compartilhamento das 

perspectivas e quando não são compartilhados, se as interações e ações 

procedem, as perspectivas precisam ser negociadas (BLUMER, 1969). 

 

Pressuposto 7: Durante a infância e na continuidade da vida, o ser humano 

desenvolve o seu self baseado nas suas ações em formas variadas (MEAD, 

1959). 

 

Pressuposto 8: Ações (implícitas e explícitas) podem ocorrer acompanhadas 

e ou posteriormente a uma ação reflexiva (como resposta reflexiva nas 

interações). Estas ações podem ser próprias de outras pessoas. 
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Especialmente importante é que o futuro é incluído nestas ações (DEWEY, 

1929). 

 

Pressuposto 9: Interações podem ser seguidas por ações de revisão, as 

próprias ações, a dos outros ou então as projeções para o futuro. As revisões 

e avaliações feitas durante as interações e ações podem afetar parcial ou 

completamente as escolhas dos indivíduos (DEWEY, 1929). 

 

Pressuposto 10: As ações não são necessariamente racionais. Muitas delas 

são irracionais. Além disso, ações racionais podem ser percebidas como não 

racionais erroneamente pelas outras pessoas (DEWEY. 1929). 

 

Pressuposto 11: As ações têm aspectos emocionais que podem ser 

distinguidos das ações, como entidades que as acompanham e que 

concretizam seus os aspectos. Não existe dualismo, ou seja, não é possível 

separar ação de emoção; é parte do mesmo fluxo de eventos, um aspecto leva 

para o outro (DEWEY, 1929). 

 

Pressuposto 12: A priori, esquemas analíticos normalmente não são 

apropriados para compreender as ações e interações. O senso comum e os 

esquemas que não foram examinados a partir da interação social. Simplificam 

a interpretação da conduta humana conforme Corbin e Strauss (2008) citando 

Strauss (1993). 

 

Pressuposto 13: A relação entre interação e ação está baseada também nas 

intersecções das ações. Estas intersecções são impostas possivelmente pelas 

diferentes perspectivas dos indivíduos, conforme citação de Corbin e Strauss 

(2008) citando Strauss (2003). 

 

Pressuposto 14: Os participantes nas interações necessitam alinhamento ou 

articulação das suas respectivas ações (BLUMER, 1969). 

 

Pressuposto 15: As condições onde estão baseadas as perspectivas dos 

indivíduos e também as suas interações são associações do mundo social e 
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do submundo social. Nas sociedades contemporâneas, estas associações são 

complexas, conflitantes, sobrepostas e nem sempre são aparentes para os 

indivíduos que interagem, conforme citação de Corbin e Strauss (2008) citando 

Strauss (2003). 

 

Pressuposto 16: Um fundamento importante da distinção entre classes e 

interação é entre a rotina e o problema. As interações problemáticas se 

desenvolvem por meio ou quando os indivíduos que interagem são envolvidos 

na discussão. Os aspectos importantes das ações problemáticas podem ser 

debatidos de acordo com problemas e as resoluções possíveis. Esta é a arena 

formada que irá afetar o curso futuro das ações (DEWEY, 1929). 

 

Conforme Corbin e Strauss (2008), estes pressupostos do interacionismo simbólico 

estão na essência dos procedimentos da Teoria Fundamentada em dados. Os 

procedimentos metodológicos, indicações e características são inspiradas nesta 

abordagem. Charmaz (2006), também desenvolve a Teoria Fundamentada em 

dados indicando o interacionismo simbólico como abordagem epistêmica. Este 

trabalho seguirá as indicações destes autores, de tal forma que assumirá os 

pressupostos para compreender os dados revelados no processo de pesquisa. 

 

A pesquisa visa à compreensão da experiência do empresário empreendedor no 

contexto social. A experiência do empresário está baseada no seu mundo subjetivo 

e objetivo, e, portanto, para esta investigação os critérios epistemológicos nesta 

pesquisa estão comprometidos com o conhecimento que considera o mundo 

intersubjetivo, compreensivo e descritivo. Este posicionamento se faz necessário, 

pois a postura das ciências naturais, caracterizada pelo rigor e objetividade baseada 

numa proposta de causalidade que não considera o mundo subjetivo e 

intersubjetivo, não seria suficiente para alcançar a densidade requerida para a 

compreensão da experiência do indivíduo e seu entorno. Questões emocionais, 

simbólicas, e interrelacionais são também importantes para compreender a 

experiência do empresário empreendedor e o seu contexto social e empresarial. 

Além disso, a compreensão dos dilemas morais que afetam a gestão das empresas 

necessita uma atenção para o mundo emocional e sensível dos indivíduos 

envolvidos na pesquisa. 
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O modelo de causalidade, baseado nas derivações lógicas, em análise de fatos 

dentro da cadeia de causa efeito, é procedimento comum às ciências naturais. 

Desta forma, busca-se uma cientificidade baseada na neutralidade do pesquisador 

com foco na mecânica do funcionamento, separando e decompondo os fatos 

(GEWANDSZNAJDER, 1998). 

 

As ciências humanas buscam a compreensão dos processos e das experiências 

humanas que mudam e se transformam e necessitam ser interpretados para 

entender o seu sentido e significados, diferentemente das ciências naturais que 

buscam explicar relações causais entre fenômenos (WEBER, 1982). Faz-se 

necessário uma visão interpretativa e racional simultaneamente para o 

entendimento da particularidade da situação valendo do contexto (DILTHEY, 2008). 

 

Nesta investigação, que busca compreender como os empresários lidam com 

dilemas de dignidade na gestão das empresas, o contexto vivido por eles considera 

valores, escolhas empresariais e individuais, crenças, desejos e recompensas 

simbólicas, portanto, se fez necessário considerar a perspectiva interpretativista 

(BURREL; MORGAN, 1979).  

 

Para Charmaz (2006), a teoria interpretativista busca uma compreensão que 

considera a imaginação no estudo dos fenômenos, a teoria assume a 

provisoriedade das verdades, pois a vida social, segunda a autora, é um processo 

de múltiplas realidades. 

 

Segundo Burrell e Morgan (1979) e Lowenberg (1993), o paradigma interpretativista 

incorpora estudos baseados na fenomenologia e no interacionismo simbólico. Estas 

abordagens estariam relacionadas devido à preocupação de como os indivíduos 

definem a realidade, eventos e como agem em relação a suas crenças e valores 

(CHENITZ; SWANSON, 1986). Conforme Goulding (2005), o interacionismo 

simbólico busca desenvolver um esquema analítico das condutas humanas e da 

sociedade, já a fenomenologia procura descrever a experiência consciente. O 

interacionismo simbólico foi a perspectiva escolhida nesta pesquisa. 
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A teoria fundamentada em dados serve de base para a escolha e organização das 

perguntas de investigação e da estratégia da coleta de dados e método de análise 

para a compreensão do mundo vivido pelos empresários empreendedores, sujeitos 

desta pesquisa, utilizando a perspectiva do interacionismo simbólico, segundo as 

indicações de Charmaz (2006) e Corbin e Strauss (2008). 

 

4.1 A escolha pela Teoria Fundamentada nos dados 

 
Consideramos que é possível aprofundar o conhecimento sobre os dilemas morais 

que os empresários vivenciam nas empresas, principalmente quando enfocamos o 

impacto de suas decisões e as implicações para os stakeholders envolvidos. A 

teoria fundamentada em dados foi utilizada para a compreensão da experiência do 

empresário em lidar com dilemas a partir do seu contexto e da sua experiência 

cotidiana nas empresas. 

 

Glaser e Strauss (1967) indicam que a teoria fundamentada em dados pode ser 

utilizada em grande variedade de situações. Esta corrente surge de pressupostos 

pós-positivistas em termos de conhecimento o que explica o tipo de rigor dos 

critérios de análise de dados. Para julgar o rigor da teoria fundamentada nos dados, 

a análise deve incluir: adequação; trabalho; relevância; passível de ser modificado;  

parcimônia; e escopo.  

 

Manter-se aberto para descobrir o que realmente está acontecendo no campo de 

pesquisa normalmente é difícil. Glaser (1998) indica a importância de não forçar 

noções preconcebidas da visão de mundo do pesquisador. Esta habilidade do 

pesquisador em suspender os preconceitos pode ser conseguida com as constantes 

análises comparativas da teoria fundamentadas nos dados. 

 

Glaser e Strauss (1967) definem teoria fundamentada em dados como indutiva. É 

uma metodologia que permite o pesquisador desenvolver teoria substantiva a partir 

de tópicos gerais, ao mesmo tempo, fundamentada em observações e evidências. 
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O primeiro estágio da teoria fundamentada em dados é permitir não utilizar 

prematuramente a imposição de categorias para definições de conceitos (GLASER; 

STRAUSS, 1967). 

 

Glaser (1998) aponta que o resultado dos estudos baseados na teoria 

fundamentada em dados não é demonstrar fatos, mas sim a geração de 

probabilidades a respeito de relacionamento entre conceitos e hipóteses 

desenvolvidas a partir dos dados. 

 

Uma vantagem da teoria fundamentada em dados é a flexibilidade com as formas 

de coleta de dados e análise (GLASER ;  STRAUSS, 1967). 

 

Glaser e Strauss são os autores mais importantes deste método principalmente nas 

Ciências Sociais. A ideia da teoria fundamentada em dados é reunir dados por 

métodos variados de coleta sobre o fenômeno observado. Ao codificar estes dados 

a partir de regularidades e métodos de extração, o pesquisador identifica teorias em 

suas conclusões a partir da análise sistemática dos dados codificados. 

 

A teoria fundamentada nos dados surgiu por volta de 1960 do resultado das 

pesquisas sociológicas de Glaser e Strauss em hospitais (CHARMAZ, 2000; 

STRAUSS; CORBIN, 1990). Strauss teve seu histórico educacional na Universidade 

de Chicago e Glaser na Universidade de Columbia, que proporcionou uma 

combinação entre tradição interpretativa e lógica e o rigor da análise sistemática de 

dados da pesquisa quantitativa (CHARMAZ, 2000; GLASER; STRAUSS, 1967; 

WALKER; MYRICK, 2006).  

 

Uma das maiores controvérsias a respeito da teoria fundamentada nos dados é a 

forma de como encarar a metodologia de análise de dados pelos seus maiores 

expoentes Glaser e Strauss (WALKER, MYRICK, 2006). Os dois autores 

desenvolveram método que combinam processos de análise que podem gerar teoria 

a partir das análises dos dados. Num certo momento, eles se separaram em termos 

das escolhas metodológicas de análise destes dados. O debate surge quando 

Strauss e Corbin (1990) apresentaram nova versão da teoria fundamentada nos 

dados. Glaser (1992) argumenta que esta versão não era teoria fundamentada nos 
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dados, mas um novo método que poderia ser chamado de descrição conceitual 

completa e era o oposto que o método pregava inicialmente. 

 

No nível operacional, Glaser (1978) apresenta um método simples de codificação 

focado e mantendo a versão original da teoria fundamentada nos dados. Glaser 

(1978) foca em comparações constantes de codificação dos dados e o 

procedimento avança no sentido criar categorias a partir das propriedades dos 

dados. Estes procedimentos com a utilização dos memorandos são a essência do 

método de Glaser (WALKER; MYRICK, 2006). O método de Strauss e Corbin 

também realiza comparações e levanta questões como processo básico do método. 

Porém, eles desenvolveram um passo anterior à codificação a partir de matrizes ou 

paradigmas ao processo de comparação (WALKER; MYRICK, 2006). Aqui está uma 

das críticas de Glaser. 

 

Em seu método não existe nenhuma estrutura pré-concebida para análise dos 

dados. Já Strauss e Corbin dividem o processo de codificação em três fases 

nomeado de codificação aberta, axial e seletiva (WALKER; MYRICK, 2006). Glaser 

(1978) organiza o método em duas fases: substantivo e codificação teórica. Uma 

das principais críticas de Glaser por meio dos novos procedimentos de Strauss é 

que o pesquisador impõe os seus preconceitos aos dados coletados (WALKER; 

MYRICK, 2006). O método de Glaser utiliza a criação de memorandos que 

documenta as ideias do analista como processo de codificação e descoberta 

teórica, que organiza os dados e memorandos (WALKER; MYRICK, 2006). Na 

codificação aberta, por exemplo, o analista se aprofunda nos dados linha por linha, 

codifica os dados de várias formas e escreve memos a respeito de conceitos e 

teorias que aparecem durante a análise. Glaser acredita que, desta forma, a 

sensibilidade teórica emerge. Strauss e Corbin (1994) não dão a mesma atenção a 

este processo de escrever os memorandos, apesar de darem valor aos 

memorandos para o processo de análise, mas não explicam este procedimento na 

descoberta teórica no seu método (WALKER; MYRICK, 2006). Hall e Callery (2001) 

indicam que os esforços de Corbin e Strauss (2008) de desmistificar a teoria 

fundamentada nos dados tornaram a análise de dados mais mecânica, em oposição 

a uma abordagem mais intuitiva de Glaser.  
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Corbin e Strauss (2008) buscavam na verdade trazer à tona as questões subjetivas 

dos autores de forma a explicitar os seus pressupostos para identificar possíveis 

influências na análise de dados, ao invés de acreditar que os pesquisadores 

possam ter uma postura isenta. As melhorias propostas pelos autores também 

sugere que os pesquisadores podem ficar perdidos nos dados, caso não tenham 

uma direção na análise. O paradigma é uma forma de lidar com os dados que 

adiciona uma etapa analítica que ajuda o pesquisador a sistematizar a coleta de 

dados de tal forma a integrar estrutura e processo (WALKER; MYRICK, 2006). Os 

critérios metodológicos tanto de Glaser (1992) como de Corbin e Strauss (2008) são 

baseados em pressupostos pós-positivistas.  

 

O paradigma pós-positivista reconhece a realidade como imperfeita e o processo de 

pesquisa necessita de exame crítico da realidade (HALL; CALLERY, 2001).  Corbin 

e Strauss (2008), segundo a autora, o trabalho em parceria com Strauss considera 

pressupostos interacionistas onde o mundo externo é uma representação simbólica 

carregada de significados. O mundo é criado e recriado por meio de interações e o 

reconhecimento dos paradigmas e as vozes de outros autores estão presentes no 

mundo simbólico do pesquisador. Portanto, a proposta da Teoria Fundamentada em 

dados explicita as influências do pesquisador em sua pesquisa e considera as 

influências explícitas e a sensibilidade advinda destas influências. 

 

4.1.1 Elementos da teoria fundamentada em dados 
 

GLASER (1978) argumenta que os elementos da teoria fundamentada nos dados 

são primeiramente as categorias e suas propriedades conceituais e, a seguir, as 

hipóteses ou relações geradas entre as categorias e suas propriedades. A 

metodologia da teoria fundamentada indica explicitamente que "gerar teoria e fazer 

pesquisa social são duas partes do mesmo processo". (GLASER, 1978, p. 2). O 

enunciado evidencia que a teoria fundamentada nos dados é um método de 

pesquisa qualitativa que utiliza alguns procedimentos para desenvolver 

indutivamente uma teoria derivada dos dados. 
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O desenvolvimento do referencial teórico que antecede a pesquisa objetivou 

delimitar as fronteiras acerca do fenômeno pesquisado, ou seja, os dilemas de 

dignidade na gestão das empresas. Os autores citados foram considerados como 

outras vozes que contribuem com conceitos sensibilizadores (CHARMAZ, 2006). 

 

A pesquisa aborda as experiências do empresário empreendedor na gestão da 

empresa e os dilemas, e, portanto, a escolha metodológica está baseada em 

pressupostos epistemológicos apontados por Corbin e Strauss (2008) e Charmaz 

(2000 e 2006), que considera o interacionismo simbólico e o interpretativismo numa 

abordagem pós-positivista. 

 

4.2 A definição da área substantiva 
 
Conforme (BIANCHI; IKEDA 2006) citando Glauser Strauss, existem as teorias 

formais e as substantivas. As teorias formais são compostas das teorias 

abrangentes e conceituais. As teorias substantivas são do tipo específico e lida com 

uma determinada situação ou grupo e não tem aspirações para generalização das 

descobertas além da área substantiva (BIANCHI; IKEDA 2006). 

 

Em sua essência, a teoria fundamentada em dados é uma teoria substantiva que 

emerge dos dados, derivada sistematicamente dos dados coletados e analisados. 

 

Após a coleta de dados, as proposições podem ser validadas a partir dos resultados 

das codificações aberta e axial, podendo ser propostos e identificados novos 

conceitos, categorias e relacionamentos, até resultar, após sua integração, em uma 

teoria substantiva na codificação seletiva. 

 

Glaser e Strauss acreditavam que a teoria fundamentada em dados poderia gerar 

teorias substantivas, que poderiam emergir diretamente de dados do mundo real e, 

portanto, explicar melhor áreas específicas da pesquisa científica, ao contrário das 

teorias formais (HUTCHINSON, 1998). 

 

Outros métodos como observação participativa ou não, grupos de foco, história de 

vida e análise de documentos podem ser utilizados na coleta de dados. Nesta 
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pesquisa, foram utilizados dois tipos de métodos, entrevistas e análise de 

documentos. 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais em profundidade 

e, para a condução do trabalho e análise dos dados, eles utilizaram os 

procedimentos da teoria fundamentada em dados.  

 

Conforme Charmaz (2006), as entrevistas em profundidade são uma opção de 

coleta de dados, baseada na investigação interpretativa, que permite uma 

exploração detalhada das experiências de indivíduos e contexto relacionado. 

 

Objetivando compreender como os empresários empreendedores lidam com 

dilemas de dignidade na gestão das empresas, o foco principal foi a experiência do 

empresário, portanto, foi identificada uma lista inicial de empresários 

empreendedores em posição de primeiro executivo da empresa. Nesse sentido, ser 

empresário empreendedor e ocupar a função principal de gestão do negócio, em 

outras palavras, presidindo a organização, foi a delimitação da área substantiva 

desta pesquisa. O segundo critério utilizado foi baseado na definição de 

empreendedorismo e na maturidade das empresas. Tendo em vista que as 

empresas morrem nos primeiros três anos de vida, decidi escolher empresários 

empreendedores em empresas com mais de 42 meses denominado empresas 

estabelecidas, segundo o critério do GEM (2009), por considerar que a maturidade 

das empresas contribui para a compreensão de práticas empresariais que envolvem 

a dignidade de stakeholders. 

 

O interesse foi compreender como este empresário empreendedor enfrenta os 

dilemas morais que afetaram a dignidade dos stakeholders envolvidos. Esta 

pesquisa buscou compreender como indivíduos lidam e interagem em um 

determinado contexto. Exemplos como: combatentes de guerra (CORBIN; 

STRAUSS, 2008), família (PETTENGILL; ANGELO, 2005), empresários da 

construção civil (BANDEIRA-DE-MELO, 2002) e empresários do ramo moveleiro 

(RAMBALDUCCI, 2009) que foram sujeitos de pesquisas baseadas na teoria 

fundamentada em dados que buscaram compreender o indivíduo e o seu contexto.  
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Existe uma lacuna nos estudos sobre dilemas de dignidade vivenciados pelos 

empresários brasileiros, principalmente em estudos com empresários 

empreendedores que são gestores de empresas estabelecidas. 

 

O empresário representa a voz organizacional e tem papel fundamental na gestão 

dos negócios e na busca dos propósitos organizacionais. 

 

4.2.1 A escolha dos entrevistados 
 

Decisões sobre quem deve ser entrevistado, quantas vezes deve ser entrevistado e 

por quanto tempo são questões comuns. Não existem receitas ou fórmulas 

matemáticas como nos métodos quantitativos (GODÓI; MATTOS, 2006). Segundo 

os autores, alguns pesquisadores procedem no sentido de entrevistar o maior 

número de indivíduos ligados ao tema, objetivando o máximo de diversidade. Outros 

preferem a estratégia de saturação, que tem experiências similares e adquire 

confiança empírica à medida que o pesquisador não encontre dados adicionais que 

possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e no desenvolvimento das 

propriedades da categoria (CORBIN; STRAUSS, 2008). 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o método de saturação teórica para a definição de 

quantos entrevistados seriam suficientes para os objetivos da pesquisa. A princípio, 

escolhi uma lista de 20 empresários empreendedores, porém como estratégia de 

pesquisa, a cada entrevista, o próprio empresário indicou outro empresário para ser 

entrevistado. Portanto, a lista inicial foi sendo modificada à medida que as 

entrevistas foram sendo realizadas. 

 

Conforme Corbin e Strauss (2008), saturação teórica se refere ao momento de 

coleta de dados e análise onde a configuração da teoria substantiva emerge, sendo 

desnecessária a continuidade do processo de coleta de dados, pois nada de novo 

emerge do processo. 
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Os elementos do estudo foram sendo identificados conforme a evolução das 

entrevistas e concomitante com o processo de análise, conforme indicado por 

(CORBIN; STRAUSS, 2008). 

 

À medida que as proposições e hipóteses foram suportadas pelos dados analisados 

(BIANCHI; IKEDA, 2008), a amostra teórica e os elementos de estudo foram se 

tornando teóricos e confirmando os dados coletados com os entrevistados definidos 

pela evolução do processo de análise e procedimentos da teoria fundamentada em 

dados. 

 

Charmaz (2006) indica que na investigação interpretativa, uma das formas de coleta 

de dados – na teoria fundamentada em dados – são as entrevistas em profundidade 

que permitem a exploração detalhada de um tópico em particular ou de uma 

experiência identificada como fundamental para a investigação e os objetivos da 

pesquisa. 

 

A construção das questões da entrevista qualitativa foi baseada num roteiro em que 

estas foram previamente estruturadas e, no momento da entrevista, foi escolhida a 

ordem mais adequada para sua formulação. Desta maneira, foi possível alcançar a 

flexibilidade para reelaborações conforme o encaminhamento da pesquisa, caso 

fosse necessário. O objetivo desta estratégia foi esclarecer pontos considerados 

importantes para compreensão de um determinado aspecto ou esclarecimento de 

uma experiência específica, considerando outros aspectos não verbais do 

entrevistado: o tom de voz, o interesse em responder as questões, os silêncios e a 

expressão corporal. 

 

Fernandes e Maia (2001) apontam que esta flexibilidade é considerada importante, 

pois na medida em que as entrevistas desempenham o seu papel nos 

procedimentos da coleta de dados na teoria fundamentada em dados, estas 

propiciam que o fenômeno pesquisado apareça na medida em que a análise vai 

sendo processada, ao mesmo tempo em que as perguntas vão sendo reformuladas 

para orientar o processo em direção ao fenômeno pesquisado. 
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Para Goulding (2002), o pesquisador deve apresentar os dados identificados pelos 

procedimentos de pesquisa, nesse caso entrevistas em profundidade, conforme a 

perspectiva do pesquisador e do sujeito, com o objetivo de buscar padrões e ideias 

que auxiliem a compreender os comportamentos e relações numa visão ampliada. 

 

Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) apontam que, no processo de análise, os dados 

coletados junto aos entrevistados precisam revelar as experiências dos indivíduos e 

as situações específicas, e não devem ser entendidos como representantes de uma 

realidade objetiva, mas com a própria reconstrução da experiência. 

 

Conforme Charmaz (2006), foram considerado os seguintes procedimentos no 

roteiro de entrevista:  

 

a. criar  uma quantidade ordenada de tópicos;  

b. lembrar que esta ordem poderia ser alterada durante a entrevista;   

c. desenvolver questões para responder a tópicos e perguntas relacionadas ao 

objetivo da pesquisa;   

d. utilizar uma linguagem que pudesse ser simples para o entrevistado;  

e. realizar perguntas genéricas sobre a empresa e sobre o indivíduo. 

 

Conforme Corbin e Strauss (2008), as perguntas podem ter características múltiplas 

variando entre questões teóricas e questões substanciais. As primeiras perguntas 

foram referentes às características da empresa administradas pelo empresário: 

“Você poderia descrever as características da sua empresa?”. As questões teóricas 

referentes à construção da teoria exigiram um exame detalhado para encontrar 

pistas. Por exemplo: “Em sua experiência, quais as decisões importantes que teve 

implicações para públicos diferentes de relacionamento com a sua empresa? Onde 

a decisão que lidava com o interesse de um público de relacionamento implicava em 

ferir os interesses de outro público de relacionamento?”. Corbin e Strauss (2008) 

alertam que as boas perguntas são aquelas que contribuem para identificar dados 

nas respostas que ajudam na formulação teórica. 
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A primeira etapa da coleta de dados ocorreu em novembro de 2009, com uma 

entrevista exploratória com um empresário do setor de serviços. 

 

Num primeiro momento da análise, buscando realizar a coleta seletiva, foram 

identificados empresários que tinham sensibilidade para os dilemas morais e 

desenvolviam práticas para evitar tais dilemas e os impactos nos stakeholders. 

 

A experiência começou a se revelar, mas foi necessário aprofundar a coleta de 

dados, por meio de outras entrevistas com empresários que não tinham 

sensibilidade aos dilemas morais e impactos na dignidade dos stakeholders. 

 

Ao todo foram realizadas 14 entrevistas em 720 minutos com nove entrevistados. 

Os entrevistados estão identificados na entrevistas ao longo do texto pela letra “R”, 

seguida de um número que lhe foi indicado de 1 (um) a 10 (dez) e a letra “E”, que 

indica de qual das entrevistas foi identificado a fala determinada. Portanto, a 

indicação R4E2 está relacionada ao entrevistado 4, entrevista 1. Para preservar a 

identidade das empresas, os nomes das empresas foram alterados para letras do 

alfabeto. 

 

Todas as entrevistas foram transcritas com o objetivo de ampliar a sensibilidade a 

respeito dos dados. A audição das gravações possibilitou a familiarização com as 

frases e palavras utilizadas pelos entrevistados e o relacionamento com outros 

aspectos não verbais. Entendo que tal procedimento ampliou minha capacidade de 

compreensão dos dados coletados para análise. 

 

 

 

4.3 Análise de dados 
 

A fase central na teoria fundamentada em dados é a análise de dados, elaboração 

dos questionamentos sobre o sentido e os significados de cada incidente e o 

desenvolvimento de comparações sistemáticas. Esta é a essência destes 

procedimentos (CORBIN; STRAUSS, 2008). Tanto o pesquisador quanto o 
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informante buscam recontar e explicar as suas experiências que irão contribuir para 

a proposta teórica, o que significa gerar um conjunto de proposições para 

compreensão da experiência do empresário em lidar com dilemas de dignidade na 

gestão de empresas. 

 

Lembrando que, para Bandeira-de-Melo e Cunha (2006), os dados identificados nas 

entrevistas junto aos respondentes devem revelar a experiência dos indivíduos vis-

à-vis em situações específicas e não podem ser entendidas como espelho de uma 

realidade objetiva, externa aos sujeitos. Devem ser vistas como reconstruções de 

suas experiências. 

 

O procedimento de coleta de dados não linear, exige do pesquisador idas e vindas 

com conteúdo, num processo de construção e reconstrução e retornos com os 

respondentes para outros questionamentos com o objetivo do desenvolvimento da 

construção teórica até o momento da saturação teórica dos dados. A teoria 

fundamentada em dados oferece este conjunto de procedimentos sistemáticos para 

a análise dos dados organizados de tal forma a alcançar os níveis mais complexos 

de análise. 

 

Estes procedimentos são chamados de codificações que exigem dividir, estabelecer 

relações entre conceitos, por meio das comparações entre incidentes até serem 

indicados como categorias. Bandeira-de-Melo e Cunha (2006) indicam que os 

procedimentos de codificação oriundas da teoria fundamentada em dados atenuam 

os possíveis preconceitos do pesquisador no processo interpretativo. 

 

Na próxima sessão serão esclarecidos os procedimentos utilizados nesta pesquisa 

e explicadas as técnicas de comparação utilizadas para identificar as propriedades 

que caracterizam o dado. Em seguida será apresentado o processo de codificação: 

aberta, axial, e seletiva e, finalizando, apresentadas as características do software 

computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS), utilizado para 

apoiar no armazenamento e organização dos dados. 
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4.3.1 As técnicas de comparação entre os dados 
 

Conforme Corbin e Strauss (2008), as duas operações fundamentais para o 

desenvolvimento de uma pesquisa baseada na teoria fundamentada em dados são 

as comparações e a formulação das perguntas. São das comparações que surgem 

as propriedades que, por conseguinte, auxiliam no exame dos dados. 

 

Existem dois tipos de comparações: as teóricas e as incidente-incidente. No início 

da análise ou no surgimento de novos dados predomina o que Bandeira-de-Melo 

(2006) denomina de micro análise, momento em que a análise se faz linha por linha 

dos dados que foram coletados, com o objetivo de gerar categorias iniciais. 

 

Já as comparações teóricas objetivam encontrar as similaridades ou as diferenças 

entre os conceitos, para revelar possíveis propriedades e dimensões que se 

evidenciam na análise do pesquisador. Corbin e Strauss (2008) propõem duas 

técnicas para este procedimento: a técnica flip-flop e a comparação sistemática. 

 

A busca de opostos ou extremos para descobrir as propriedades é chamada de flip-

flop. Esta técnica objetiva buscar num conceito oposto ou em seu avesso a 

elaboração de perguntas sobre o que aconteceria caso houvesse uma situação que 

fosse o contrário do que foi apresentado. Esta técnica contribui para identificação 

das propriedades do conceito focado. 

 

A comparação sistemática é uma técnica que se caracteriza em comparar as 

propriedades de certo incidente dos dados coletados com as propriedades de outro, 

que podem ser oriundas da própria experiência do pesquisador ou mesmo da 

literatura, para identificar o quanto estes incidentes são similares nas suas 

propriedades. A comparação sistêmica considera incidentes externos aos dados. 

 

A comparação incidente-incidente, busca confrontar incidentes referentes aos dados 

coletados na pesquisa, no nível das propriedades, ou então nas dimensões, na 

busca de similaridades e nas diferenças para agrupamento nas categorias 

(CORBIN; STRAUSS, 2008). 
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A identificação das categorias conceituais, as propriedades e as dimensões fazem 

parte dos procedimentos de comparações teóricas, realizadas nas fases iniciais da 

pesquisa ou quando surge algo novo nos dados. As comparações incidente-

incidente são realizadas quando já existem categorias com suas propriedades e 

dimensões. Caso os novos incidentes tenham propriedades similares, alguma outra 

categoria encontrada deve ser associada e a base empírica da categoria se amplia 

(BANDEIRA-DE-MELO; CUNHA, 2006). 

 

Segundo Corbin e Strauss (2008), a ordem para os procedimentos de técnicas de 

análise podem ser a seguinte:  

 

a. análise por meio de comparação; 

b. comparação incidente por incidente ou comparação teórica; 

c. comparação teórica utilizar técnica flip-flop ou técnica de comparação 

sistêmica; 

d. comparação sistêmica podendo realizar comparação fechada ou incomum.  

 

O objetivo destas ferramentas é aumentar a sensibilidade do pesquisador para 

identificar tendências, superar os bloqueios analíticos e iniciar o processo de análise 

com a codificação aberta. 

 

4.3.2 As codificações 
 

Os códigos gerados na teoria fundamentada nos dados são de dois tipos: os 

códigos substantivos, que conceitualizam a substância empírica da pesquisa, e os 

códigos teóricos aos quais se aplicam esquemas analíticos aos dados para 

aumentar sua abstração, tendo por objetivo ajudar o pesquisador a se mover de 

uma estrutura descritiva para uma referencial, favorecendo a abstração do 

pesquisador sobre os dados.  

 

Corbin e Strauss (2008) recomendam as seguintes etapas para a análise dos 

dados: interação com os dados, codificação aberta, codificação axial, codificação 

seletiva e delimitação da teoria. 
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A codificação aberta tem o objetivo de entrar em contato com o texto e expor os 

pensamentos, o sentido e o significado contido nos dados. Envolve a quebra dos 

dados, a análise, a comparação, a conceituação e categorizarão dos dados 

(BANDEIRA-DE-MELO, 2002). 

 

Segundo Corbin e Strauss (2008), a ordem da codificação aberta pode ser:  

rotular os conceitos;  

a. criação das categorias derivadas dos conceitos;  

b. identificar as propriedades dos conceitos; 

c. identificar as dimensões e definir a categoria pertencente a cada conceito.  

 

O conceito é um objeto, fato ou uma ação ou interação representado de forma 

abstrata (CORBIN; STRAUSS, 2008).  

 

A micro análise é o processo de abstração que contém o procedimento explicado 

anteriormente e também elaboração de questões para esclarecer um determinado 

incidente, evento, ação/interação ou ideias contidas  nos dados. 

 

Conforme Bandeira-de-melo e Cunha (2006), o momento inicial caracterizado por 

uma micro análise se volta para o detalhamento linha a linha dos dados e incidente 

por incidente, com o objetivo de gerar as categorias iniciais. Este procedimento é 

chamado de codificação aberta (CORBIN; STRAUSS, 2008). Nesse momento foram 

identificados conceitos que deram origem às categorias, propriedade e dimensões, 

respectivamente. Para Corbin e Strauss (2008), um conceito é a representação de 

um fato, ou a ação/interação identificada pelo pesquisador e os objetos 

relacionados, de tal forma que ele deve conseguir agrupar os dados, fatos, 

conteúdos similares, acontecimentos, baseado em características compartilhadas, 

para reuni-las em categorias.  

 

Desta forma o pesquisador, baseado no conceito, segue o processo de nomeação 

de categorias interagindo com imagens e/ou significados estimulados pelo conceito 

e contexto.  O código “in vivo” utilizando as próprias palavras do sujeito da pesquisa 
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também pode ser utilizado como rótulos de categorias e conceitos (CORBIN; 

STRAUSS, 2008). 

 

Nesse procedimento é necessário identificar as propriedades de cada categoria 

conceitual. As propriedades são atributos de uma categoria que podem ser gerais 

ou específicas (CORBIN; STRAUSS, 2008) com o propósito de especificar a 

categoria baseado nas definições e características e respondendo questões do tipo: 

“o que é?”, “quando ocorre?”, “porque ocorre?” e “qual a sua frequência?”. 

 

O processo indutivo pode ser uma das formas de identificação das propriedades, 

procurando no discurso as propriedades das categorias. Pode ser feito também por 

um processo dedutivo, partindo de propriedades gerais e em seguida verificar junto 

aos dados relativos ao fenômeno. Nesta pesquisa foram utilizados estes dois 

processos, na medida em que se avançou na teoria substantiva na primeira parte da 

pesquisa, na segunda parte a codificação considerou as propriedades gerais 

identificadas na primeira parte da análise de dados baseada na codificação aberta e 

axial. 

 

O desenvolvimento das dimensões é realizado a partir das propriedades. Para 

Corbin e Strauss (2008), as dimensões referem-se à localização de uma 

propriedade num determinado espaço. 

 

O resultado desta análise é a construção de uma árvore conceitual, com 

desdobramentos hierárquicos configurando uma estrutura conceitual densa 

(FERNANDES; MAIA, 2001), baseado em definição de propriedades das categorias, 

passíveis de dimensionamento. 

 

Existem também as subcategorias que são especificações para uma melhor 

definição da categoria apresentando informações como: quando, onde, por que, 

quem, e como que. Corbin e Strauss (2008) esclarecem as consequências de como 

o fenômeno ocorre e que estas subcategorias também têm propriedades e 

dimensões. A codificação aberta é feita na seguinte ordem: Conceito, Categoria, 

propriedade ou subcategoria, após a propriedade, as dimensões. 
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Bandeira-de-Melo e Cunha (2006) explicam que após as categorias conceituais 

identificadas no processo de codificação aberta, realiza-se a codificação axial, que 

examina as relações entre as categorias para a formação das proposições da teoria 

substantiva. 

 

A codificação axial, segundo Corbin e Strauss (2008), representa um procedimento 

em que os dados são agrupados de novas formas, realizando conexões entre as 

categorias. 

 

Nesse momento é indicada a definição de propriedade e as dimensões e, também, 

as categorias, para a continuidade do processo de análise, com identificação dos 

perfis das categorias no procedimento de codificação axial (FERNANDES; MAIA, 

2001). 

 

Dar continuidade à organização das propriedades da categoria e dimensões; 

identificar a variedade de condições, ações-interações e as consequências 

associadas a este fenômeno; realizar o relacionamento entre categorias e 

subcategorias; e procurar dados que mostrem como as principais categorias podem 

estar relacionadas umas às outras; são as tarefas básicas indicadas por Corbin e 

Strauss (2008) na etapa da codificação axial. 

 

A codificação axial tem como objetivo iniciar o procedimento de reagrupamento dos 

dados divididos na codificação aberta, e realizar a relação de categorias e 

subcategorias com o objetivo de alcançar explicações mais precisas sobre o 

fenômeno. Com isso, reconstruir o que foi detalhado na codificação aberta, 

buscando aprofundar o entendimento do fenômeno estudado (CORBIN; STRAUSS, 

2008). Corbin e Strauss (2008) definem fenômeno como os padrões de fatos, 

acontecimentos, ações e interações que representem a vivência das pessoas, em 

resposta às situações e problemas encontrados por um indivíduo ou por um grupo 

de indivíduos. 

 

 

Na codificação axial busca-se responder questões como: quando, onde, por que, 

quem, como e com quais consequências, para relacionar estrutura e processo 
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(CORBIN; STRAUSS, 2008). Segundo os autores, a estrutura do fenômeno é 

representada pelas condições (por que, onde, de que forma e quando). O processo 

do fenômeno é representado por questões (quem e como) e as consequências são 

identificadas com a questão (o que acontece como resultado). 

 

A ordem identificada entre categorias e subcategorias em relações paradigmáticas, 

indicando uma teoria construída em ordem de narrativa: Condição A leva ao 

fenômeno B que surge num contexto C que leva a ações D, e que leva 

consequências E (FERNANDES; MAIA, 2001) e desta forma se constrói a base 

narrativa da teoria substantiva baseada nos dados. 

 

Uma vez que as principais categorias são reveladas e integradas é necessário 

realizar um refinamento denominado conforme Corbin e Strauss (2008) codificação 

seletiva. 

 

A codificação seletiva busca a emergência da categoria central que representa o 

núcleo no qual as categorias giram. 

 

O propósito da codificação seletiva é integrar a teoria desenvolvida, identificando a 

categoria central que se relaciona com todas as outras categorias, com o objetivo de 

identificar o conceito central com poder de explicação e compreensão da dinâmica 

do conteúdo substantivo investigado. 

 

Uma forma de encontrar a categoria central é desenvolver uma história procurando 

responder as seguintes questões: “Qual o problema principal com qual o sujeito 

parece estar lidando?”; “O que aparece continuamente como incômodo?” e “Que 

tipo de resultados acontece?” sugere Corbin e Strauss (2008). Após o 

desenvolvimento da história, o pesquisador pode selecionar a categoria que 

representa a experiência, definindo-a como categoria central. Segundo os autores, a 

categoria deve atender aos seguintes critérios: todas as categorias importantes 

podem ser relacionadas a ela; deve aparecer frequentemente nos dados; a 

explicação do que resulta da relação entre as categorias é consistente e lógica; o 

nome da categoria central deve ser abstrato a ponto de permitir a sua utilização em 

outras áreas substantivas; o refinamento do conceito aumenta a profundidade e 
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poder explicativo da teoria e o conceito permite explicar as variações e o ponto 

principal dos dados, para conseguir explicar as questões contraditórias baseado 

nesta ideia central. Outra orientação dos autores é a importância de estabelecer 

relações das categorias subsidiárias com a categoria central considerando as suas 

propriedades e dimensões. 

 

Outro procedimento importante para o processo de análise baseado na teoria 

fundamentada em dados é a redação de memorandos analíticos ou descritivos. 

 

Conforme Corbin e Strauss (2008), a classificação dos memorandos pode ser feita 

em três categorias: 1.ª notas de codificação, memorandos que contêm o produto 

real dos tipos de codificação (aberta, axial e seletiva); 2ª notas teóricas, 

memorandos com as considerações e ideias do analista a respeito da amostragem 

teórica; 3ª notas operacionais, memorandos com as direções, procedimentos e 

lembretes. Os memorandos são comentários a respeito dos dados em nível 

qualitativo superior, ou seja, anotações do processo de análise. 

 

Nesta pesquisa, criei memorandos que apresentam a seguinte codificação: OC para 

codificação aberta; AC para gerados no processo de codificação axial; SC, para 

gerados no processo de codificação seletiva; e para os referentes à amostragem 

teórica, a codificação AT. 

 

Portanto, a pesquisa foi inspirada nos procedimentos da teoria fundamentada em 

dados. Esta consideração indica que busquei utilizar todas as etapas dos 

procedimentos, porém, devido à condição de iniciante metodologia, entendo que 

posso ter deixado de lado algum procedimento, ou até mesmo o ter modificado por 

causa desta condição. Por esta razão, a pesquisa foi inspirada nos procedimentos 

da teoria fundamentada em dados. 

 

Holton (2009) citando Glaser, indica que a única forma de aprender a teoria 

fundamentada nos dados é fazendo, praticando. Além disso, Glaser, conforme 

Holton (2009), indica que os iniciantes na teoria fundamentada nos dados, categoria 

a qual faço parte, estão mais abertos para aprender, maior habilidade para tolerar o 
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não conhecimento e habilidade em confiar no método e no tempo para os resultados 

aparecerem. 
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4.4 Utilizando o NVIVO 8 
 

O propósito deste capítulo é esclarecer com eu realizei o processo de análise de 

dados qualitativos utilizando o sofware NVIVO 8. 

 

A coleta de dados foi realizada a partir de 14 (quatorze) entrevistas semi 

estruturadas com 9 (nove) empresários empreendedores em ramos como: 

entretenimento, serviços financeiros, jornais, agências de propaganda, construtoras, 

tecnologia da informação e  indústria, analisadas com o apoio do software NVIVO 8. 

O projeto “como os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão das 

empresas” foi aberto no programa NVIVO 8. Inseri a primeira entrevista transcrita 

com o empresário da empresa A. Posteriormente, realizei a inserção das 14 

(quatorze) entrevistas realizadas com os empresários sujeitos da pesquisa. Todos 

os documentos podem ser manipulados e visualizados no gerenciador de 

documentos denominado “sources” do software. 

 

A ferramenta não automatiza o processo de análise, mas sim auxilia o pesquisador 

a agilizar as atividades da análise e interpretação, organizando o texto em códigos, 

citações, memorandos, que poderia ser feito sem a utilização do software, porém a 

velocidade e a organização não seria a mesma. 

 

4.4.1 Principais elementos funcionais do NVIVO 8 
 

A administração de dados é fácil. Permite a auditoria dos procedimentos pelos 

leitores para a verificação da confiabilidade e da validade dos resultados e a 

possibilidade da exportação de detalhes das informações codificadas para outros 

documentos. O NVIVO 8 pode facilitar o processos como: gerar relatórios sobre os 

nodes e documentos e matrizes de pesquisa para gerar códigos etc. Pode facilitar 

também a transparência para pesquisa qualitativa. 

 

Apresentarei os procedimentos realizados no processo com o software NVIVO 8 

com o objetivo de aproximar o leitor das funcionalidades e facilidades deste 

programa. 
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4.4.2 Utilização do NVIVO 8 
 

O software utilizado e o processo percorrido das atividades analíticas qualitativa dos 

dados foi o NVIVO 8 da empresa QSR. 

 

O trabalho foi realizado seguindo dois âmbitos: o conceitual, utilizando o NVIVO 8, e 

o textual, utilizando funcionalidades básicas de segmentação do texto e codificação 

das informações coletadas por meio das entrevistas e separadas em fragmentos 

agrupados em conceitos e  códigos. 

 

A primeira etapa de codificação, realizada no NVIVO 8, foi a codificação aberta onde 

os conceitos foram identificados e originaram as categorias com as propriedades e 

dimensões. Os textos considerados importantes e os eventos, incidentes e 

acontecimentos foram recortados com o auxílio do software. No NVIVO 8, o 

procedimento é nomeado como criação de “free nodes” e pode ser gerenciado no 

“free nodes”. 

 

Atribuí um rótulo para identificar as citações cujos termos procuraram remeter a 

significados e informações dos respondentes, atrelando um adjetivo sempre que 

possível. Cada incidente nomeado de origem a um conceito, segundo Corbin e 

Strauss (2008) citado anteriormente, na estrutura do NVIVO 8 os nodes (códigos) 

são acessados por meio do gerenciador de nodes “free nodes”. 

 

No NVIVO 8, as citações podem ser relacionadas com outras citações, basicamente 

por dois procedimentos: pela organização da função “tree nodes” ou por outra 

denominada “relationship”. Por questões de visualização das relações, minha 

preferência foi a utilização da função “tree nodes”. Para compreensão de cada 

citação codificada, elaborei uma descrição do código.  

 

Após a identificação dos conceitos, agrupei de tal forma a caracterizar uma 

categoria conceitual, recebendo um novo rótulo. Considerei os rótulos mais 

abstratos que se destacaram para auxiliar na compreensão do conjunto de 

fenômenos. Este procedimento foi realizado no gerenciador de “tree nodes”.  Nesse 
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momento iniciei a codificação axial, quando examinei as relações entre as 

categorias para desenvolver as proposições da teoria substantiva. 

 

Utilizei a estratégia de comparações teóricas para determinar propriedades e 

dimensões das categorias e subcategorias seguindo o procedimento de análise 

incidente-incidente. Foi necessário retornar às entrevistas para colher novos dados, 

principalmente os referentes a empresários que não tinham sensibilidade para 

dilemas morais que afetavam dignidade de stakeholders. 

 

A cada etapa, utilizei o procedimento de redação de memorandos, conforme a 

orientação de Corbin e Strauss (2008). Busquei registrar nestas notas a lógica do 

processo, pensamentos e reações sobre o conteúdo e as comparações, de forma a 

manter o máximo possível o meu processo interpretativo. No NVIVO 8, é possível 

relacionar os memorandos com qualquer elemento ou função do software, 

agilizando o processo de análise e organização do conteúdo, os memorandos 

podem ser acessados pelo gerenciador de memorandos “memos”. Estes 

memorandos auxiliam na descrição interpretativa em nível qualitativo superior às 

outras anotações codificações, categorias e conceitos registrados no NVIVO 8. A 

codificação utilizada para os memorandos foram descritas anteriormente. 

 

Faz-se necessário justificar o porquê da adoção de uma narrativa na primeira 

pessoa e em outras passagens uma narrativa impessoal. Na teoria fundamentada 

em dados, a prática comum é a utilização da primeira pessoa, de tal forma que o 

pesquisador, ao assumir a identidade, se compromete com os resultados e 

apresenta as razões de suas decisões durante o processo de análise (BANDEIRA-

DE-MELO, 2002). Para Bandeira-de-Melo (2002), em um texto na voz passiva o 

pesquisador se esconde e não torna claro o motivo de suas decisões, 

comprometendo a validade interna da teoria e da responsabilidade do pesquisador. 

Portanto, a partir deste ponto, irei assumir a narrativa na primeira pessoa no sentido 

posto por Bandeira-de-Melo (2002). 
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4.5 Avaliação da qualidade da teoria 
 

Conforme Bandeira-de-Mello e Cunha (2006), para alcançar a confiabilidade e 

validade na teoria substantiva, o pesquisador precisa buscar a coerência com a 

realidade vivenciada dos entrevistados e buscar também evitar as suas 

pressuposições. Numa pesquisa qualitativa, também se deve buscar certo grau de 

generalização no que diz respeito ao seu poder explicativo e não necessariamente a 

generalização indicada pelas ciências naturais. A idéia é prever estratégias a partir 

da presença de condições causais e intervenientes (BANDEIRA-DE-MELLO; 

CUNHA, 2006). 

 

Os critérios indicados por Charmaz (2006, p 244) para metodologia da Teoria 

Fundamentada nos dados são as seguintes: 

a. Credibilidade 

b. Relevância  

c. Funcionalidade 

d. Originalidade 

 

Já Bandeira-de-Mello (2002), baseado em Kerlin (1997) e Sherman e Webb (1988), 

sugere o uso de seis critérios de avaliação a ser utilizado na avaliação de resultados 

desta tese. 
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Critérios Descrição  Contribuição 

Grau de coerência 
(fit) 

As categorias da teoria devem 
ser derivadas dos dados e não 
de preconceitos do pesquisador. 

Confere credibilidade à teoria e 
permite que seja entendida por 
terceiros que não participaram 
do estudo. 

Funcionalidade 

A teoria deve explicar as 
variações encontradas nos 
dados e as interrelações dos 
construtos, de forma a fornecer 
capacidade preditiva acerca do 
fenômeno explicado. 

Uma teoria substantiva 
funcional deve ser entendida 
como uma teoria útil para os 
envolvidos. 

Relevância 

A teoria deve emergir fruto da 
sensibilidade teórica do 
pesquisador, que deve ser capaz 
de identificar a categoria central, 
mais relevante para explicar o 
fenômeno. 

A relevância é verificada pelo 
reconhecimento imediato do 
significado da categoria central 
pelos envolvidos. 

Flexibilidade 

A teoria deve ser passível de 
modificação, permitindo que 
novos casos a enriqueçam com 
a introdução de novas 
propriedades e categorias. 

Uma teoria substantiva deve 
estar aberta para o 
aprimoramento da sua 
capacidade de generalização. 

Densidade 

A teoria deve possuir poucos 
elementos-chave e um grande 
número de propriedades e 
categorias relacionadas. 

A densidade confere maior 
validade aos construtos da 
teoria. 

Integração 

Todos os construtos devem estar 
relacionados a uma categoria 
central e expressos em termos 
de proposições derivadas de um 
esquema teórico. 

A integração evita a existência 
de falhas na lógica explicativa 
da teoria. 

 

Quadro 1 - Critérios para avaliação da teoria substantiva  

Fonte: Adaptado de Sherman e Webb (1988) por Kelly (1997 apud BANDEIRA-DE-MELLO, 
2002, p.84; BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2006, p. 256) 

 
 
Conforme as indicações metodológicas da Teoria Fundamentada em dados, e para 

buscar a coerência nos dados com a realidade dos entrevistados, decidi evitar a 

utilização de códigos retirados do referencial teórico propiciando que os códigos 

emergissem dos próprios dados. A partir das propriedades as categorias foram 

conceituadas e dentro do possível, em dimensões. 

 

A estratégia comparativa incidente-incidente foi utilizada conforme as indicações da 

metodologia. Utilizei algumas citações antagônicas na busca de dados para 

referenciar as propriedades e dimensões não exploradas no nível do mínimo e do 
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máximo, porém sem estar presente ou ausente na explicitação das categorias ou 

das propriedades. 

 

A coerência também pode ser validada, como também a funcionalidade e relevância 

dos resultados da investigação, submetendo a teoria proposta a pessoas que 

conhecem a realidade investigada, porém que não participaram da pesquisa. Com 

essa verificação, o conceito de isenção do pesquisador é validado (CHARMAZ, 

2006). 
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5 A EXPERIÊNCIA DO EMPRESÁRIO COM DILEMAS DE DIGNIDADE NA 
GESTÃO DAS EMPRESAS 
 

Buscarei descrever a experiência destes empresários empreendedores a partir das 

relações das categorias. O processo foi planejado a partir de proposições 

norteadoras, da utilização das citações e dos diagramas explicativos. O objetivo é 

que a descrição das experiências explicite como o empresário lida com dilemas de 

dignidade na gestão das empresas. 

 

A narrativa nesse capítulo segue uma sequência diferente das análises realizadas. 

Selecionei as citações que apresentassem padrão de ação e interação entre os 

indivíduos, que são os incidentes, atento aos dados que traziam um significado que 

pudesse explicar como os empresários lidam com os dilemas de dignidade na 

gestão das empresas. 

 

A preocupação inicial com as entrevistas foi se as questões eram adequadas para a 

investigação da experiência dos empresários quanto à vivência dos dilemas de 

dignidade. Não foram necessários ajustes radicais, pois desde o início do processo 

das entrevistas consegui respostas que contribuíram para a investigação e para 

proposta teórica. 

 

A condição de ser empresário empreendedor oferecia condições de delimitação à 

amostra substantiva, ou seja, vivenciar o papel de empresário foi a indicação da 

área substantiva. Além disso, foi fundamental identificar empresários que poderiam 

apresentar experiências de terem vivido dilemas de dignidade na gestão da 

empresa. Acreditava que se eu encontrasse empresários empreendedores 

preocupados com discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social 

corporativa, estes também teriam preocupação com as questões de dignidade. 

Decidi buscar indicações de empresários que poderiam trazer estas características 

iniciais com o objetivo de refinar a amostra substantiva. Identifiquei o jornalista 

Rodrigo Vieira da Cunha, que passou pelas redações das revistas Veja, Você S/A e 

pelo jornal Zero Hora e é autor do livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um 

País Incerto, publicado pelo Instituto Empreender Endeavor. Cunha me forneceu 20 

nomes de empresários empreendedores que acreditava estar dentro dos critérios 
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definidos para amostra substantiva, como lista inicial. Outro critério utilizado foi 

baseado na GEM (2009). Considerei empresários empreendedores em empresas 

estabelecidas, ou seja, empresas com mais de 42 meses de funcionamento. 

 

Para o GEM (2009), os indivíduos que não alcançaram a fase de nascimento da 

empresa, mas já comprometeram recursos são chamados de empreendedores 

nascentes. Os empreendedores com empresas com menos de 42 meses são 

conhecidos de empreendedores novos. Os em estágio inicial são aqueles que estão 

na fase nascente e novos, na faixa etária de 18 a 64 anos de idade. Os 42 meses 

são estabelecidos devido ao grande número de empresas que não sobrevivem por 

mais de 42 meses. O empreendedor estabelecido é aquele cuja operação existe a 

mais de 42 meses. 

 

5.1 Identificando o perfil dos empresários entrevistados 
 

Os perfis destes empresários são os seguintes: 

 

O empresário R1 da empresa A é homem com 45 anos de idade. É presidente de 

um grupo com empresas no setor químico e de serviços, e tem 4 (quatro) sócios. 

Esse empresário possui superior completo, é separado e tem dois filhos, nasceu e 

reside em São Paulo. Perfil empreendedor: a empresa atual é quarta aberta pelo 

empresário nos últimos 20 anos 

 

O empresário R2 da empresa B é homem, tem 32 (trinta e dois) anos de idade, 

possui superior completo na área de tecnologia de informação pela Unicamp, 

preside uma empresa de tecnologia de informação, é solteiro, nasceu em Goiânia e 

reside em São Paulo. A empresa atual é primeiro empreendimento do empresário, 

que trabalhou na Europa por dois anos. 

 

O empresário R3 da empresa C, tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, preside 

uma empresa de tecnologia de informação multinacional brasileira, com superior 

completo em tecnologia de informação pela Unicamp, casado, tem 3 (três) filhos, 

reside em Campinas. A empresa foi aberta ao final da conclusão de sua formação 
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na Unicamp. Atualmente, a empresa mantém escritórios nos Estados Unidos, 

Europa e China, com mais 1000 funcionários. 

 

O empresário R4 da empresa D é homem com 50 (cinquenta) anos de idade, 

preside uma empresa no ramo de entretenimento, tem superior incompleto, é 

casado e não filhos e reside em São Paulo. A empresa foi aberta há 20 anos. 

 

O empresário R5 da empresa E, que atua no ramo de propaganda, é homem, tem 

52 (cinquenta e dois) anos de idade, curso superior completo, é casado e tem 3 

filhos, nasceu no interior de São Paulo e reside em S. Paulo. Antes de abrir a 

empresa, trabalhou com representante comercial para um grande jornal e São 

Paulo. 

 

O empresário R6 preside um jornal denominado empresa F, tem 74 (setenta e 

quatro) anos de idade, curso superior completo, nasceu e reside em São Paulo, é 

casado e tem 4 (quatro) filhos. Tem uma sócia de 70 (setenta) anos de idade. O 

jornal foi aberto há 8 anos. Antes de abrir o jornal, os dois sócios possuíam 

agências de propaganda. Eles eram empresários antes da abertura desta empresa. 

 

O empresário R7 da empresa G é homem, presidente de uma fábrica de brindes e 

uma construtora, tem 50 (cinquenta) anos de idade, segundo grau completo, é 

casado e tem 2 (dois) filhos, nasceu e reside em São Paulo. Nasceu em uma família 

de empreendedores. O pai é proprietário de uma grande empresa brasileira de 

instrumentos musicais e o irmão, o atual presidente desta empresa. A empresa atual 

de R7 foi aberta quando ele tinha 23 anos de idade.  

 

O empresário R8 da empresa H é homem, casado, tem 40 (quarenta anos) de 

idade, nasceu e reside em Curitiba, é filho de um empresário, lojista no ramo de 

confecções. Aos 25 anos de idade, abriu a empresa atual no ramo da moda, 

empresa que dirige e exporta para vários países. 

 

A empresária R9 da empresa I é mulher, 50 (cinquenta) anos de idade, é separada 

e tem 2 (duas) filhas, nasceu e reside em São Paulo e tem segundo grau completo. 
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Abriu sua primeira empresa no ramo de moda e confecções há 18 anos. 

Atualmente, atua no setor de varejo para moda feminina.  

 

No processo de avaliação da qualidade da teoria, foram entrevistadas duas pessoas 

isentas que interagem profissionalmente com empresários empreendedores em sua 

área profissional: 

 

O primeiro entrevistado R15 tem 50 (cinquenta) anos de idade, é Superintendente 

comercial de um grande banco no Brasil, que realiza negócios com empresários, 

inclusive os empreendedores, possui nível superior completo, é casado e tem 1 

(um)  filho, e trabalha há 30 anos nesta atividade. 

 

O segundo entrevistado R16 tem 34 (trinta e quatro) anos de idade, é casado e tem 

2  (dois)  filhos. É jornalista e passou pelas redações das revistas Veja, Você S/A e 

pelo jornal Zero Hora e é autor do livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um 

País Incerto, publicado pelo Instituto Empreender Endeavor.   

 

A primeira etapa da coleta de dados aconteceu em novembro de 2009, com uma 

entrevista com um empresário do setor de serviços e indústria do setor químico, 

denominada empresa A. Em seguida, foram entrevistados dois empresários do setor 

de tecnologia – empresa B e C, respectivamente. O empresário da empresa B é um 

empreendedor do setor de tecnologia e sua empresa havia sido fundada há 5 

(cinco) anos. A empresa C é do mesmo ramo, porém uma multinacional Brasileira 

que atua no Brasil, Estados Unidos, Europa e China, fundada há 15 (quinze) anos e 

cresce em média 35% ao ano. A empresa A e B são localizadas na Capital de São 

Paulo e a empresa C, em Campinas. Foram entrevistados em seguida, mais três 

empresários dos setores de entretenimento, propaganda, jornais, indústria e 

construção civil. Os respondentes foram identificados conforme o planejamento da 

pesquisa. 

 

Após a primeira rodada de entrevistas e transcrições, iniciei o processo de análise 

simultaneamente, denominada codificação aberta. Esta etapa também consistia em 

entrevistar empresários que tivessem vivido a experiência de dilemas de dignidade. 

As perguntas foram sendo ajustadas para alcançar este objetivo. Após estes ajustes 
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realizei mais 3 entrevistas, empresa D, E e F. Um aspecto importante a ser 

relembrado é que, a partir do empresário da empresa B, as indicações dos 

empresários entrevistados em sequência, foram indicados pelos próprios 

empresários entrevistados anteriormente, seguindo os mesmos critérios para 

amostra substantiva. 

 

Desde as primeiras entrevistas, selecionei trechos que mostrassem padrões de 

ação/interação entre os empresários, denominados incidentes. Com isso, 

identifiquei dados que pudessem ter significado para a proposta teórica que 

explicasse como o empresário lidava com dilemas de dignidade na gestão da 

empresa, baseado numa abordagem indutiva. Em seguida, codifiquei cada citação, 

por meio da comparação entre incidentes, com o objetivo de agrupá-las de acordo 

com os relacionamentos entre eles. Deste processo emergiram elementos que 

revelavam distintas características que possibilitavam desenvolver um diagrama 

geral de relacionamento entre categorias com base na forma como os empresários 

lidavam com dilemas de dignidade. 

 

A possibilidade de descrever a experiência destes empresários se tornou concreta. 

Foi necessário realizar mais entrevistas. Decidi então retornar com os quatro 

empresários das empresas A, B, C e E, entrevistados anteriormente, para 

aprofundar em dados que iriam contribuir para a proposta teórica. Além disso, 

realizei a primeira entrevista com um empresário da empresa G, que demonstrava 

não ter a sensibilidade para dilemas morais. Entendi que era importante para 

proposta teórica identificar empresários que apresentavam características opostas. 

Só foi possível identificar este empresário na sétima entrevista. Na entrevista 

seguinte, encontrei outro empresário, da empresa H, que compartilhava as mesmas 

características do empresário da empresa G. Entendo que a dificuldade de 

identificar características opostas dentro da amostra era esperada devido à 

impossibilidade de identificar as características do empresário antes da realização 

das entrevistas. Ao final contava com 14 (quatorze) entrevistas, com 9 (nove) 

empresários, totalizando aproximadamente 720 minutos de transcrições. 

 

Nesta tese, os fatos mais relevantes e marcantes da experiência do empresário 

foram analisados, bem como a visão de contexto em face às interações com os 
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stakeholders, mercado e sociedade, conforme a própria percepção dos empresários 

a partir das entrevistas. 

 

À medida que forem apresentados ao longo do capítulo, os elementos da teoria que 

emergiram dos dados serão fundamentados com citações de trechos de entrevistas. 

Transcreverei estas citações sempre que possível no próprio capítulo, podendo ser 

repetidas em alguns casos por fazer parte e, ao mesmo tempo, fundamentar 

empiricamente mais que um código. 

 

Importante esclarecer alguns procedimentos, para um melhor entendimento deste 

material descritivo: foram realizadas correções gramaticais para evitar possíveis 

interpretações equivocadas pelos leitores, porém sem alterar o significado do 

conteúdo; os nomes dos entrevistados foram omitidos para evitar incorrer em 

problemas éticos; a teoria substantiva busca não se ater a questões específicas e 

sim a uma visão geral do fenômeno; eventualmente foram feitas inserções com o 

objetivo de esclarecer ou complementar o contexto de onde foi extraída a citação. 

Estas inserções foram feiras utilizando colchetes “[ ]” e diferencia-se da utilização de 

parênteses “( )”, que representam as inserções dos próprios entrevistados. Além 

disso, as notas de referência não mencionam as reações do entrevistado e não 

foram colocadas nas citações. As manifestações foram consideradas no processo 

de interpretação e registradas nas notas de análise, em outras palavras, nos 

memorandos. 

 

5.2 Identificando o contexto empresarial dos entrevistados 

5.2.1 Contexto econômico 
 

O objetivo desta seção é apresentar as características de forma sucinta. As 

características econômicas dos principais eventos do desenvolvimento do país, 

especificamente os do setor empreendedor brasileiro, onde foram identificados os 

empresários que participaram desta pesquisa. A caracterização desses elementos 

será útil para compreensão do contexto vivido pelos empresários entrevistados.   

 



80 

 

Em um contexto com dificuldades e complexidades, o empresário empreendedor 

precisa mobilizar habilidades de relacionamento, persuasão, técnicas relacionadas 

ao cenário para se empreender. (PEDROSO; NEKATANI; MUSSI, 2008). 

 

Além disso, a complexidade vivida faz com que o empresário tenha que mobilizar as 

suas capacidades em várias áreas. O empresário precisa, por exemplo, estabelecer 

interações para lidar com a necessidade de informações; para estabelecer vínculos; 

para lidar com as dificuldades da dinâmica de mercado e da gestão da empresa, e, 

também, tanto com o capital humano como as exigências financeiras. (VALE; 

GUIMARÃES, 2010). 

 

Segundo Silva, Gomes e Correia (2009) citando Tan (2002), a cultura da nação e do 

meio afetam a forma de atuar do empresário empreendedor de maneira significativa.  

 

Por exemplo, no momento em que a complexidade dos grandes sistemas 

burocráticos e industriais passa a ser centrais na vida econômica, o empreendedor 

heróico passa a ser substituído. (RUIZ, 2007) 

 

A pesquisa GEM (2009) indica que o crescimento econômico nacional está baseado 

em dois sistemas de atividades relacionados que são: as firmas maiores e já 

estabelecidas e aquelas diretamente relacionadas ao empreendedorismo (ACS et 

al., 2004). Dessa forma, o empresário empreendedor tem papel importante na 

economia de um país. 

 

As condições sociais econômicas da região e do país que afetam os negócios, 

também podem afetar os processos de empreendedorismo (BRUNEAU; 

MACHADO, 2006) e o empresário necessita considerar estas condições no 

processo de gestão da empresa. 

 

Algumas indagações podem ser feitas a respeito do contexto dos estudos sobre e 

empreendedorismo e criação de empresas, por exemplo, conforme os dados do 

DNRC, no Brasil são criadas 500 mil empresas por ano (VALE; GUIMARÃES, 

2010). A pesquisa realizada pelo GEM (2009) mostra que a taxa de fechamento das 

empresas no primeiro ano de vida é de 29% e no quinto ano é de 56%. Portanto, 
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mais da metade das empresas, criadas em 1 ano, são encerradas no período de 5 

anos.  

 

No Brasil, tivemos eventos econômicos que dificultaram a gestão de negócios nos 

últimos 30 (trinta) anos. A baixa poupança doméstica foi um dos problemas, 

principalmente por causa da poupança negativa do setor público e do baixo 

incentivo à poupança do setor privado, devido à alta carga tributária na previdência 

privada. Além disso, convivemos com um baixo dinamismo tecnológico e uma taxa 

reduzida de crescimento da produtividade dos setores de produção. (OREIRO; 

NAKABASHI; SOUZA, 2010).  

 

O modelo macroeconômico adotado pelo Brasil foi em direção da contração da 

demanda agregada, que impediu o crescimento do produto real devido, 

principalmente, ao fato de convivermos com altas taxas reais de juros e com a 

política da geração de superávits primários crescentes, que teve o efeito de deprimir 

o crescimento do PIB. (OREIRO; NAKABASHI; SOUZA, 2010 ).  

 

A visão de curto prazo contribuiu para o baixo crescimento econômico das décadas 

de 80, 90 e início dos anos 2000. (AMORIN, 2006). 

 

Na década perdida, por exemplo – período de 1981 a 1990, a taxa média de 

crescimento foi inferior a 2% ao ano (OREIRO; NAKABASHI; SOUZA, 2010; 

AMORIN, 2006; OLIVEIRA; NAKATAMI, 2007). Na década seguinte – período de 

1991 a 2000, o crescimento do PIB apresentando melhoras, foi para 2,7% ao ano. 

No início da década – período de 2001 a 2005, o crescimento do PIB voltou a cair 

para 2,2% ao ano. 

 

Nesse período, o país resolveu os problemas com as altas taxas de inflação. A 

inflação foi um hábito recorrente dos agentes econômicos para antecipar a inflação 

futura elevando os preços no presente, que tinham efeito criar a própria inflação. 

(GOUVEIA, 2005). 
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O Plano Real relegou o crescimento econômico em detrimento ao combate a 

inflação, entendendo que combate a inflação era uma pré-condição.  (GOUVEIA, 

2005; AMORIN, 2006). 

 

Ficou provado que o Plano Real – lançado em 1994 – foi um inimigo do crescimento 

(OLIVEIRA; NAKATAMI, 2007). 

 

Após a pequena recuperação no início da década e o tombo do crescimento de 

2003, as cadeias produtivas parecem retomar as ligações perdidas, causando um 

readensamento (AMORIN, 2006). 

 

Quanto ao empreendedorismo, na década de 2000, o Brasil foi o país que mais 

cresceu em termos absolutos conforme a pesquisa GEM (2009). Desde 2001, 33 

milhões de pessoas desempenham alguma atividade empreendedora. A pesquisa 

GEM (2009) também aponta para uma diminuição da mortalidade das empresas. O 

empreendedorismo brasileiro pode ser comparado ao de países que se 

caracterizam pelo estágio de investimento no desenvolvimento do setor industrial 

(GEM, 2009). 

 

Comparativamente aos indicadores apresentados pela pesquisa GEM (2009), nos 

aspectos analisados, os países da América Latina se comportam de forma similar a 

outros países em desenvolvimento. 

 

Nesse período, o país optou por um programa neoliberal, subordinado ao 

crescimento econômico e de inclusão social, para criar fundamentos econômicos 

sólidos, pavimentando o caminho para o crescimento econômico (OLIVEIRA; 

NAKATAMI, 2007). 

 

Porém, as taxas de juros elevadas continuaram e continuarão a restringir a geração 

de superávits e impactar o crescimento do PIB brasileiro (GOUVEIA, 2005; 

AMORIN, 2006). 

 

Entre 2001 e 2009, o empreendedorismo oscilou numa taxa de 13%, representando 

um número de 15 milhões de empreendedores conforme a pesquisa GEM (2009). 
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Os empreendedores estabelecidos foram de 11,8 % do total de empreendedores; os 

empreendedores nascentes, 5,8 % do total; a taxa de empreendedores novos, 

9,8%, e os empreendedores em estágio inicial, 15,3% do total. É importante 

salientar que o Brasil, mesmo tendo aumentado sua taxa, caiu uma posição no 

ranking de empreendedorismo: da 13ª, em 2008, para a 14 ª, em 2009. 

 

O GEM (2009) indica que atitudes, atividades e aspirações são os três principais 

componentes do empreendedorismo. Estes são afetados pelas condições 

ambientais de forma a criar novas atividades socioeconômicas importantes na 

geração de empregos e riqueza. 

 

Segundo a pesquisa GEM (2009), o empreendedorismo é “qualquer tentativa de 

criação de um novo negócio ou novo empreendimento, como, por exemplo, uma 

atividade autônoma, uma nova empresa, ou a expansão de empreendimento 

existente, por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas”.  

 

Para Fillion (2000), o empresário empreendedor é aquele que identifica 

oportunidades de negócios, criando e definindo contextos, objetivos, administrando 

situações, desenhando a estrutura organizacional que está em funcionamento, e 

desenvolvendo o planejamento da empresa para explorar as oportunidades. 

 

Em ambiente de incerteza e altas expectativas, está a base visão do empreendedor 

ligada ao sucesso na acumulação de capital, no lucro central na concepção do 

mundo capitalista de produção. (SILVA; BASSANI, 2007). 

 

Silva e Bassani (2007) indicam também que o mito do sucesso individual, chamado 

empreendedorismo, está baseado nas receitas de sucesso nas seguintes ideias: a 

busca de ser o próprio chefe; competência em lidar como os riscos; ser otimista; 

apresentar iniciativa; conhecer do ramo; demonstrar liderança; ser curioso; e saber 

organizar. Isto tudo somado ao sonho do enriquecimento a qualquer custo, como 

alternativa às crises de emprego e queda de salários. As empresas que irão se 

destacar e obter sucesso são aquelas que competem entre si e aquelas conectadas 

com o mercado e com objetivos e metas claras. Estas irão sobreviver enquanto 

outras irão morrer diante das dificuldades. O mercado faz uma distinção entre 
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aqueles com mais competência e os com menos, e premia aqueles que apresentam 

melhores condições de continuarem no ramo de negócios. O empreendedor é o 

sujeito que tem características especiais que tem condições de concorrer com 

outros semelhantes e acabar com os demais. As empresas que demonstrarem as 

condições necessárias para o mercado terão sucesso e crescerão, ou se adaptarão 

às condições de turbulência. O empresário que tem sucesso é aquele que responde 

rapidamente às oportunidades que o mercado oferece a todos em condições 

similares. O reconhecimento social das iniciativas e o resultado dos indivíduos que 

se mostram mais competentes demonstram suas capacidades de obter destaque no 

grupo social que a pertencem. 

 

Na visão de Ferreira (2007), as empresas baseadas no empreendedorismo são 

classificadas normalmente pela forma como lidam com risco, fazendo dívidas 

elevadas ou compromissos como recursos avultados, buscando lucros elevados 

para aproveitar oportunidades de mercado. 

 

Esta visão do empreendedor e do empreendedorismo segue o paradigma 

funcionalista instrumental. Porém, o empreendedor não pode ser enxergado como 

alguém de forma despersonificada, coisificado, e concebido como o herói solitário 

CARBONE (1996).  

 

Podemos considerar que o empreendedorismo é um fenômeno antes de tudo social, 

onde o empresário empreendedor interage com o seu meio (JÚNIOR; ALMEIDA; 

GUERRA, 2008). 

 

O desenvolvimento do caráter, na vivência e percepções subjetivas do 

empreendedor, pode ter efeitos importantes no momento decisório de começar um 

negócio, no crescimento e na sustentação deste, e dar sentido ao trabalho e gestão 

de mudanças estruturais e funcionais em formas organizacionais legitimadas 

(JÚNIOR; ALMEIDA; GUERRA, 2008). Em sua identidade intersubjetiva, o indivíduo 

apresenta a dinâmica afetiva, porém frequentemente é esquecido por grande parte 

dos estudos em empreendedorismo (JÚNIOR; ALMEIDA; GUERRA, 2008). Para os 

autores, este empreendedor humano busca se emancipar por meio do processo de 

conquista, questionador do pensamento instrumental. A concepção intersubjetiva se 
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faz necessária no empreendedorismo e no comportamento do empresário, para que 

se possa compreender sua complexidade humana e das empresas com as quais ele 

se relaciona (JÚNIOR; ALMEIDA; GUERRA, 2008). 

 

Armond e Nassif (2009), citando o estudo de Czarniawska-Joerges e Wolff (1991), 

indicam que se faz necessário entender os papéis dos empresários e líderes 

empreendedores, conforme a abordagem do interacionismo simbólico. Nesse 

sentido, se faz importante a compreensão do contexto vivido por este empresário. 

Porém, existe também a necessidade de compreender o contexto a partir de sua 

experiência e do seu mundo intersubjetivo. Enquanto os eventos externos e 

objetivos dão as características de contorno, a experiência do empresário apresenta 

a realidade vivida. Do ponto de vista desta tese, voltada para os dilemas de 

dignidade que impacta os stakeholders, é necessário identificar a percepção de 

contexto considerando estes aspectos. 

 

5.2.2 O contexto de mercado segundo os empresários empreendedores 
entrevistados – o mercado prostituído 
 

De acordo com os dados, além dos eventos da economia citados na seção anterior, 

os empresários percebem os mercados corrompidos em que as empresas estão 

inseridas, pois falta seriedade, apresentam práticas de super faturamento e 

concorrência desleal etc. As relações não são simétricas, a utilização do poder e os 

agentes públicos e representantes de empresas clientes e fornecedores utilizam da 

posição de poder para praticar atos moralmente condenáveis. A percepção do 

empresário é que o mercado cria dificuldades e desafios para as empresas em seu 

processo de gestão.  

 
 
[…] Por coincidência logo depois, nós estávamos numa situação que era muito 
importante a gente conquistar um cliente. Um grande e importante cliente para 
nossa fábrica e este cliente tinha um esquema que precisava pagar comissão 
para entrar (R1E1) 
 
[…] dar dinheiro, vendas super faturadas... Nós não quisemos entrar por este 
lado. (R2E1) 
 
Ai também tem a questão ética. Quem nós conhecíamos estava no setor público 
e a gente não gostava do jeito de como eles estavam trabalhando, tendo que 
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subornar, dar dinheiro, vendas super faturadas. Nós não quisemos entrar por este 
lado. (R2E1). 
 
Se você abdicar de sujar as mãos e entrar no jogo sujo da propina e do conchavo, 
etc., não sobra muito mercado. É uma decisão que sustentamos com os nossos 
acionistas que não é uma coisa fácil, porque estamos explicando esta situação 
para o BNDES-PAR, que é o banco nacional de desenvolvimento. (R3E1) 
 

Em geral, em nosso mercado, a praxe é que as empresas crescem em enxugam 
com muita frequência. Isso gera um efeito sanfona, que tem um impacto muito 
negativo na força de trabalho e no turnover da empresa etc. (R3E1) 
 
Nos últimos anos, a concorrência muito grande. Quando você tem uma essa 
concorrência, você começa também viver as questões éticas envolvidas […] nós 
não trabalhamos diretamente com prefeitura, estado e nem governo federal. 
(R4E1) 

Mesmo sendo errada, a convenção já está montada. Para que eu possa trabalhar 
com a empresa X eu preciso pagar 10% do que eu vou ganhar. O funcionário da 
empresa X rouba da empresa o que é a empresa X […] Inflaciona, tira totalmente 
a legalidade da ação. (R4E1) 
 
Temos um cliente, que é uma agência, a maior do mercado. Ela é predadora, 
quer acabar com todo mundo e ficar com monopólio. (R5E1) 

[…] E mais: aqui no Brasil é impossível ser assim. Para ser um empresário de 
sucesso você tem que ser inescrupuloso. Aqui é assim. Eu não faço parte disso. 
Nasci em um lugar errado. Eu deveria estar num país sério. Eu sinto que isto aqui 
não é um país sério. Eu pego um avião e penso quem é o imbecil que está lá 
mexendo? (R9E1). 
 

 
 
Esta percepção do empresário nasce das interações de negócio, no momento em 

que ele e sua empresa buscam a realização de uma operação, ou de um serviço, ou 

num contrato com fornecedor. Os empresários entrevistados mantêm atenção 

nestas práticas para evitar envolvimento com o mercado prostituído, ou por 

questões éticas, ou então por questões operacionais e gestão financeira da 

empresa. As interações com este mercado geram tensões e o empresário busca se 

posicionar diante destas práticas. 

 

[…] o grande peso ali era reconhecer que tomei uma decisão errada em relação a 
uma oportunidade, ou a um investimento; que aquela decisão não trouxe retorno 
e trouxe uma exposição da sua equipe a um ambiente absolutamente não 
saudável. O que fica ao aprendizado: onde estávamos com a cabeça quando nós 
achamos ou demoramos tanto para desistir e acharo que chamamos de banda 
boa deste mercado. (R3E1)  

 
[…] e a gente por princípio foi se afastando, recusando e depois de descobrir que, 
provavelmente, existia alguma porcentagem de profissionais sérios, mas esta 
porcentagem é tão diminuta no universo deste mercado que não faz sentido. Se 
você abdicar de sujar as mãos e entrar num jogo sujo de propina e de conchavo, 
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etc., não sobra muito mercado. É uma decisão que a gente sustentou com os 
nossos acionistas que não é uma coisa fácil, porque estamos explicando esta 
situação para o BNDES-PAR. (R3E1) 
 

Nestas interações, é possível considerar que o empresário apreende como lidar 

com as tensões e cria regras de negócios para se proteger, ou então para criar um 

novo mercado com regras diferentes que considerem os aspectos morais dos 

stakeholders envolvidos.  

 

A partir de planejamento e proposições norteadoras, utilizando citações descritivas e 

diagramas, entendo que trarei ao leitor a narrativa que demonstre a construção 

teórica substantiva baseada na análise dos dados.  

 

Apresento em seguida os procedimentos e as formas de como os empresários 

empreendedores lidaram com os dilemas morais. Apresento também a forma de 

como foram construídas as categorias e de como os empresários lidam com estes 

dilemas, e a análise da dinâmica entre empresário e as práticas organizacionais de 

mercado. 

 

Para a compreensão deste mercado, demonstro, na seção seguinte, os 

procedimentos realizados pelos empresários para lidar com os dilemas de dignidade 

na gestão das empresas. Apresento também a forma como foram construídas as 

subcategorias. 

 

Os dados manifestam que existe, na perspectiva dos empresários, um ambiente 

moral questionável, um mercado de práticas prostituídas (codificação in vivo) que 

gera dificuldades para gestão da empresa. A proposição que norteia esta análise na 

busca dos dados para esta perspectiva é: 

 

P1: Os empresários empreendedores identificam o mercado 

prostituído e apresentam percepções diferentes a respeito do 

mesmo. 
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P2: A oposição entre diferentes interesses dos stakeholders gera 

dilemas morais de dignidade e empresários sensíveis a questões 

morais 

 

P3: Os empresários que não são sensíveis a questões morais 

consideram como dilemas operacionais a oposição entre diferentes 

interesses dos stakeholders. 

 

Os dados provenientes das entrevistas com empresários apresentam a 

caracterização de um mercado percebido como prostituído (codificação in vivo), o 

que dificulta a gestão dos negócios, principalmente quando o empresário se propõe 

a lidar com as questões morais envolvidas com estas práticas. Além disso, as 

interações com e entre os próprios stakeholders podem gerar tensões morais que 

precisam ser administradas. Os dados trazem as seguintes características deste 

mercado vivenciado pelo empresário. 

 

O empresário necessita administrar a interação e interesses de stakeholders, 

funcionário e cliente, pois o comportamento de um cliente, tanto pessoa física como 

pessoa jurídica pode ser considerada ofensiva, baseado na primeira citação, 

quando o empresário comenta a forma desrespeitosa no trato pessoal do cliente 

para o funcionário da empresa. Ou então, baseado na segunda citação, o cliente 

pessoa jurídica busca interferir no contrato de trabalho da empresa parceira, 

interferindo também nos princípios de gestão. Estas práticas citadas foram 

codificadas dentro da propriedade denominada Agradar o cliente, onde é possível 

identificar a oposição entre dois stakeholders, funcionário-cliente, gerando uma 

tensão decisória que mobiliza a gestão da empresa e as referências existentes para 

servir de base para o processo decisório. Ocorre na interação da empresa com o 

cliente no ato da prestação de serviços ou na entrega de um produto. As citações 

são as seguintes. 

 

[…] destas reclamações, nós entendemos que elas não são legítimas por parte do 
cliente. Então, o cliente é a coisa mais importante para a empresa? Sem dúvida 
nenhuma. […] não ao ponto de nós penalizarmos a nossa filosofia, muito menos 
penalizarmos os nossos clientes internos […] colaboradores são reconhecidos 
dentro da companhia como um efetivo cliente (R1E1). 
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Daí veio como contramedida na discussão com o cliente, que este profissional 
fosse afastado imediatamente do contrato, coisa que foi feita. Resolvida a 
questão, este cliente reclamou porque a gente não tinha demitido esta pessoa, 
afinal de contas tinha sido um erro grave. Isto colocou em xeque duas culturas, na 
empresa C ninguém vai ser demitido por causa de um erro involuntário […] No 
fundo, se a gente quisesse agradar o cliente, que era um cliente importante, a 
gente teria que jogar um dos nossos ao mar (R3E2). 
 

Outra prática identificada pelo empresário foi a utilização dos direitos da pessoa 

utilizados por outra pessoa como fonte de negócios, ou seja, negociar a produção 

de conteúdo intelectual, pois estando em poder da empresa, a princípio não pode 

ser utilizado sem o consentimento do indivíduo que desenvolveu o conteúdo. Os 

envolvidos seriam pessoas que desenvolvem conteúdos para um site na internet. 

Caso o conteúdo for utilizado, a empresa pode ser penalizada. Nesse exemplo, a 

pessoa que desenvolve conteúdo intelectual pode ser considerada fornecedor e a 

empresa que publica o conteúdo como cliente. A tensão gerada para este 

empresário é por um lado, buscar gerar recursos financeiros para o crescimento da 

empresa ou honrar os aspectos morais envolvidos ligados aos direitos autorais. 

 
Houve uma editora que me procurou querendo publicar tudo que eu tinha no site 
[…] Era uma possibilidade financeira muito boa, mas quando comecei estudar os 
direitos autorais entendi que não podia fazer isto. Qual a decisão certa a se 
tomar? Deixar tudo o que eu tinha no site como Domínio público. Tanto que havia 
uma nota no rodapé do meu site falando, todo material aqui é de domínio público 
(R2E1). 
 

Outro elemento percebido nos dados foi quanto às práticas referentes ao 

relacionamento empresa funcionário. Questões que lidam com práticas relacionadas 

a atraso no depósito do FGTS, no pagamento de salário e negligência no direito a 

escola e trabalho escravo – dados que emergiram das entrevistas que abordaram o 

desrespeito aos direitos dos funcionários. Conforme esses dados, os empresários 

entendem como antiexemplo não pagar funcionários em dia, ou então deixar de 

depositar o FGTS, mesmo quando a empresa está em dificuldades financeiras. Os 

direitos ao trabalho devem ser honrados. Além disso, temas como o direito à 

educação do empregado versus sua dedicação profissional e as atividades da 

empresa também foram apontados como direitos do empregado que devem ser 

honrados. Ainda com referência aos direitos do trabalhador, emerge dos dados a 

percepção do empresário quanto a práticas de trabalho escravo dentro do setor de 

serviços, resultante dos baixos salários e da situação de trabalho de empresas que 

buscam ganhos rápidos e crescentes no setor, também nas grandes cidades, o que 
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resulta no desrespeito às dimensões da dignidade da pessoa humana: direito ao 

trabalho, saúde, desenvolvimento etc. As tensões e dilemas oriundos destas 

práticas dizem respeito a, por um lado, conseguir resultados financeiros rápidos e 

crescentes, em detrimento ao não pagamento dos funcionários em dia, ou então a 

deixar de pagar FGTS. Outro dilema que surge é, por um lado, alcançar resultados 

financeiros rápidos e crescentes, em detrimento de tratar o funcionário com respeito, 

cumprindo com todas as o obrigações como empregador, caracterizando como nas 

palavras do empresário, como trabalho escravo. Os envolvidos nesse dilema são os 

gestores, empresários e funcionários que sofrem os efeitos destas decisões. 

Alcançar ganhos financeiros rápidos e crescentes não é a única situação que 

emerge. Existe a tensão causada pelas dificuldades financeiras, onde o dilema seria 

pagar as dívidas referentes a contratos e empréstimos versus cumprir o contrato 

com funcionários. As citações são as seguintes: 

 

Nesse tempo todo que nós passamos devendo para todo mundo, não atrasamos 
o salário dos funcionários. Nunca atrasamos nem um dia os impostos e o fundo de 
garantia. Sempre fizermos empréstimo para pagar o 13º salário […] chegamos a 
pagar o salário com a nossa aposentadoria (R6E1). 
 

[…] é conflitante. Dias atrás havia um rapaz que veio trabalhar aqui e me disse 
que iria mudar de escola. Ele foi indicado por um conhecido e de repente percebi 
que ele não estava pagando a escola. Sentou aí e falei para ele: entre você e a 
escola, eu preferiria que fosse a escola, não quero que você perca a escola 
(R5E1). 

[…] o ponto de nós até colocarmos uma nota no blog há pouco tempo, um “post”, 
onde diz – e hoje estou batendo muito nesta tecla – que o trabalho escravo está 
do nosso lado. As pessoas acham que o trabalho escravo está no interior do Pará, 
em algumas regiões do Mato Grosso, interior da Bahia. E eu falo que não. No 
nosso segmento de serviços tem muito funcionário que vive num trabalho escravo 
(R1E1). 
 

Das entrevistas também emergem dados que mencionam a relação do poder 

público e a empresa com relação ao pagamento de impostos. O empresário cita o 

pagamento de imposto como um contrato social e o não pagamento como um 

comportamento equivocado. Isso acontece quando o empresário escolhe o caminho 

que parece ser mais fácil e que propicia maiores ganhos. Porém, cria uma 

assimetria nas interações com o poder público, podendo causar outros dilemas 

morais e efeitos na dignidade dos stakeholders envolvidos. O não pagamento de 

imposto pode estar relacionado com o benefício próprio, criando um ambiente onde 

alguns pagam e outros não. Quem não paga pode ter vantagens e recursos 
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adicionais para enfrentar a concorrência e com isso gera assimetrias. O dilema que 

emerge está relacionado com a sobrevivência financeira e, por outro, a 

responsabilidade social quanto ao pagamento de impostos. Este tipo de 

comportamento gera diferenças de tratamento nas empresas e, ao mesmo tempo, 

destrói o valor quanto à gestão dos recursos públicos, onde todos têm 

responsabilidade. Estes antiexemplos podem ser identificados nas citações a seguir. 

 

A questão aí é não desistir de ir nesse caminho […] como eu vou fazer o meu 
franqueado não sonegar imposto? […] como eu faço isto, eu não sou poder 
fiscalizador, este cara tem que ganhar dinheiro para sobreviver, como eu faço 
isto? (R1E1). 
 
Se você trabalha, você faturou e você tem que pagar imposto. Este é o caminho 
correto. […] Se esta segunda é sonegar, entrar com isto ou com aquilo, já não é 

um caminho. […] caminho que você criou pelas suas convicções, pelas suas 

ideias, pela postura mental. (R5E1). 

[…] A gente teve muito problema financeiro no início. Eu vou pagar as pessoas ou 
o fornecedor, ou vou pagar o governo em algum caso, a forma de sobrevivência. 
[…] Sempre declarei, mas algumas vezes a gente acabou não pagando o governo. 
Não tinha condições financeiras de fazer isto. (R8E1). 
 

Emerge dos dados também o comportamento de pessoas envolvidas em serviços 

públicos exigindo suborno para que o empresário e empresa possam usufruir de 

seus próprios direitos. Estas pessoas que são agentes do poder público e se 

aproveitam da posição de poder dos seus cargos para cobrar propina para que 

cidadãos possam utilizar de seus próprios direitos. Esta situação pode gerar dilemas 

para os empresários. Por um lado, a empresa precisa dos serviços públicos para 

dar continuidade ao funcionamento da empresa e, por outro, está impedida por uma 

ação de um agente público cobrando propina para liberar trâmites para o 

funcionamento da empresa. A citação do (R2E1) indica a situação vivida pelo 

empresário. A saída mais fácil seria pagar a propina, mesmo porque, os custos de 

deixar de funcionar por um impedimento deste tipo pode ser muito alto, mas ao 

mesmo tempo, este tipo de comportamento fere moralmente os direitos do cidadão. 

O comportamento que compactua com este tipo de prática, compactua também com 

o desvio moral e, mais do que isso, pode incentivar o aumento destas práticas. Este 

tipo de prática é característica do mercado prostituído. Veja a citação de um dos 

empresários a seguir. 
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[…] também tem a questão ética, quem a gente conhecia que estava no setor 
público, a gente não gostava do jeito de como eles estavam trabalhando, tendo 
que subornar, dar dinheiro. (R2E1) 
 

Os dados das entrevistas com empresários também apresentam indicações sobre a 

situação da concorrência desleal, caracterizado pelo pagamento de comissão para 

poder participar de uma concorrência ou, então, práticas de super faturamento. Esta 

situação é intermediada por representantes de fornecedores e clientes que se 

aproveitam do poder da posição e do cargo exercido para propor e exigir o 

pagamento de comissões ou, então, a prática de super faturamento com o objetivo 

de se beneficiarem financeiramente nos negócios. Os competidores, clientes, 

empresa e cidadãos são prejudicados com o comportamento destes representantes, 

encarecendo produtos, serviços em geral, serviços públicos inclusive. O empresário 

se vê numa situação onde tem que escolher compactuar com a prática, ou então 

não realizar negócios e serviços gerando, com isso, impactos financeiros que 

podem inviabilizar o funcionamento da empresa. As citações abaixo apresentam 

esta situação. O tipo de dilema que pode emergir deste tipo de prática está 

intrinsecamente ligado à possibilidade de fortalecer o mercado prostituído. Para 

poder participar da dinâmica de negócios, ou das concorrências, os empresários 

podem ser impelidos a pagar comissões, ou então super faturar um serviço ou 

produto, ou então, deixar de fazer negócios e, muitas vezes, perder grande parte de 

seu espaço para a concorrência, pois decide não pactuar com estas regras de 

mercado que são moralmente condenáveis. O mercado diminui para empresa e 

para a sua capacidade de gerar ganhos financeiros. Estes códigos baseados nas 

citações abaixo fazem parte propriedade que caracteriza a subcategoria mercados 

prostituídos. 

 
Por coincidência, logo depois […] nós estávamos numa situação que era muito 
importante a gente conquistar um cliente importante para nossa fábrica e este 
tinha um esquema que precisava pagar comissão para entrar nesse cliente. 
(R1E1) 
 

[…] dar dinheiro, vendas super faturadas... Nós não quisemos entrar por este 
lado. Esta foi a primeira decisão relacionada ao governo bem no início da 
empresa (R2E1) 
 
Se você abdicar de sujar as mãos e entrar no jogo sujo da propina e do conchavo, 
etc., não sobra muito mercado. É uma decisão que sustentamos com os nossos 
acionistas que não é uma coisa fácil, porque estamos explicando esta situação 
para o BNDES-PAR, que é o banco nacional de desenvolvimento. (R3E1) 
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A convenção mesmo sendo errada, já está montada. Para eu trabalhar com a 
empresa X eu preciso pagar 10% do que eu vou ganhar. Se o funcionário da 
empresa X roubar da empresa que é a empresa X […] Inflaciona, tira totalmente a 
legalidade da ação. (R4E1) 
 

Do ponto de vista dos empresários entrevistados, o mercado é prostituído e traz 

muitos desafios morais. Parte dos empresários entrevistados indica ter sensibilidade 

para as questões morais envolvidas e os dilemas resultantes.  

 

Os empresários sensíveis aos dilemas morais percebem o papel dos stakeholders 

envolvidos e os agentes representantes destes stakeholders. Por exemplo, o agente 

público e o seu poder em negociar os direitos do cidadão, ou então, o comprador de 

uma empresa cliente que cobra comissão para entrar numa concorrência. 

 

Estas práticas ocorrem nos processos de negociação com clientes e fornecedores, 

prestação de serviços, utilização dos serviços públicos, ou na gestão da equipe. 

Estas interações no mercado podem estar moralmente comprometidas com atos 

desviantes das normas e direitos. As regras de mercado para relacionamento com 

cliente em práticas de concorrência desleal ocorrem quando há a interação com um 

agente do setor público que cobra propina do empresário ou da empresa para que 

possam utilizar direitos que são públicos. Para as equipes, quando os assuntos 

emprego, educação, salário e responsabilidade social estão ameaçados pelas 

práticas empresariais que estes empresários têm conhecimento, estas servem de 

antiexemplo para os empresários que tem sensibilidade para o dilema moral de 

dignidade. 

 

O local da prostituição é o mercado onde ocorrem os eventos moralmente 

questionáveis. O mercado é citado como o lugar onde acontecem os problemas 

legais. A empresa destes empresários é o lugar onde encontram soluções para os 

problemas morais e os efeitos causados aos stakeholders envolvidos. 

 

O mercado é complexo e existem muitos atores envolvidos e os representantes dos 

principais stakeholders assumem o poder e utilizam este poder para lidar com seus 

interesses pessoais que são moralmente questionáveis. 
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Esta é percepção de contexto que emerge dos dados das entrevistas, onde os 

empresários agem e reagem a referenciados nesse contexto, ora se defendendo do 

dilema moral de dignidade, ora se prevenindo deste dilema moral de dignidade. Este 

contexto delimitado nas questões morais é onde o empresário encontra soluções e 

caminhos para a gestão da empresa. No desenvolvimento da análise, os dados 

demonstram que nem todos os empresários são sensíveis aos dilemas morais. 

 

A figura 1 mostra o esquema teórico que demonstra uma síntese das práticas 

prostituídas identificadas a partir das experiências dos empresários. 

 
 

 
Figura 1 - Esquema teórico de práticas de mercado prostituídas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Desta forma, baseado nos dados das entrevistas, nomeei esta subcategoria de 

Práticas de Mercado Prostituídas que justificam as ações dos empresários em 

relação aos dilemas morais. 
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O quadro 2 faz uma síntese dos dados apresentados que demonstra a experiência 

dos empresários com práticas prostituídas, ou moralmente desviantes. 

 

Código Propriedade Subcategoria 
Penalizar o funcionário 
para agradar o cliente 

Agradar o cliente  

Fazer negócios sem pagar 
direitos autorais 

Usar direitos dos 
outros 

 

Atrasar FGTS; atrasar 
salário; negligenciar direito 
a escola; trabalho escravo 

Desrespeito aos 
direitos dos 
empregados 

Práticas de 
mercado 

prostituídas 
Pagamento de imposto Não pagar impostos  
Suborno Pagar para usufruir 

dos direitos 
 

Pagar comissão; vendas 
super faturadas 

Concorrência desleal  

 
Quadro 2 - As práticas prostituídas que geram dilemas segundo a perspectiva 
dos empresários 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
A partir dos dados, identifiquei que existem empresários que não demonstram 

sensibilidade para o dilema moral que afeta a dignidade dos stakeholders. Existe a 

percepção de dilemas, porém dilemas com características operacionais. Decidi 

então investigar os incidentes que sustentavam esta percepção. Este empresário 

também percebe o mercado prostituído e convive nesse contexto, porém os 

problemas são enfrentados como ajustes operacionais na empresa e os aspectos 

mais simbólicos nas interações são desconsiderados. Esta subcategoria é 

caracterizada por três propriedades identificadas nos dados, a primeira é de 

relacionamento com o funcionário. O problema identificado pelo empresário (R7E1) 

é baseado no funcionamento ideal da fábrica. A prioridade é como aumentar a 

produção. A percepção de dilemas está focada em resolver os seguintes caminhos: 

contrata funcionários para o aumento de produção ou lança mão de processos de 

terceirização e banco de horas para lidar com a demanda variável. Portanto, este é 

um dilema operacional e não apresenta a percepção de dilemas morais na 

entrevista. 
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[…] Agora você pega um projeto de 100… 200… 500 mil peças e tem que 
repensar todo o seu trabalho junto ao funcionário: carga horária, banco de horas, 
contrato temporário. Não dá para você contratar fixo e ficar com eles depois que a 
demanda sempre diminui. A nossa média hoje é 10 a 15 mil peças mês. Acontece 
que em alguns meses, depende do produto, chega a 30 a 40 mil peças. Tem 
vezes que isto triplica ou quadruplica, ai tenho que saber como fazer. Este é o 
maior problema que nós temos aqui. (R7E1) 
 

Às vezes, no processo de relacionamento com competidores, o empresário toma 

decisões no sentido de impedir o aumento da competição no setor em que a 

empresa G está atuando. O dilema vivenciado é operacional no sentido de colocar 

opções de terceirizar ou não. Nesse caso o empresário decide não terceirizar para 

não desenvolver competidores e, portanto, aumentar sua capacidade para gerar 

maiores ganhos financeiros, pois pode obter maiores parcelas do mercado. A 

citação base para o reconhecimento da propriedade vem a seguir. 

 
[…] não terceirizo nada, não suporto terceirização, não crio cobra. Acho que quem 
terceiriza muita coisa, no meu entender está criando cobra. Começa dar serviço 
para uma oficina. Foi o que aconteceu no passado com as indústrias de bolsa de 
couro. (R7E1) 
 

Outra característica que faz parte desta propriedade: nomeei de Controle dos 

recursos financeiros. O empresário quando questionado sobre decisões que 

impactaram públicos envolvidos com sua empresa, direciona a sua atenção para a 

gestão dos recursos financeiros, como financiar a operação. Desta forma, ele não 

apresenta uma sensibilidade para o dilema moral de dignidade, pois não reconhece 

dilemas morais de dignidade nesta situação, mas, sim, direciona as atenções para 

como resolver problemas operacionais de gestão e controle dos recursos, neste 

caso, recursos financeiros. Os envolvidos são os fornecedores e empresas de 

serviços financeiros e o empresário. 

 
 
[…] Você tem ideia de como era difícil no plano cruzado? Hoje é mais difícil. Hoje 
está impossível trabalhar. Logo no início, quando nós montamos a confecção lá na 
Pompéia, não comprávamos tecidos de grandes fornecedores, comprávamos 
onde havia oportunidades, não pegava direto da fábrica. Comprava de 
atacadistas, pois era mais fácil. Eu meu sócio pagávamos com cheque, 
arrastávamos e financiávamos (R9E1). 
 

A percepção do empresário que não apresenta sensibilidade para os dilemas morais 

está voltada para os ajustes de processo. A análise dos dados faz considerar que o 

empresário no seu comportamento não verbal, ao aumentar o tom de voz no 

momento da citação abaixo, demonstra orgulho no tratamento dos problemas 
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operacionais. Porém, não demonstra a mesma preocupação do trato dos dilemas 

morais.  

 

[…] Funciona muito bem, muito bem. Não tenho devolução, não tenho troca, 
reclamação, nada. Então, uma pequena empresa, porém organizada, bem 
organizada, com sistema de segurança, extintor de incêndio, luz de emergência, 
rota de fuga. Tudo o que se fala em uma grande empresa eu tenho aqui. Nós 
contratamos agora um pára-raios, mas nós precisamos de pára-raios? Nós 
estamos contratando pára-raios. Porém, eu sou uma pequena empresa, mas com 
todos os cuidados. Tenho bebedor com filtro, troco filtro periodicamente, meu 
extintor de incêndio tem validade, eu tenho bombeiro aqui, tenho tudo, minhas 
caixas de elétrica são todas blindadas perfeitamente, muito bem feitas. É muito 
legal o sistema. Não falta nada, salário, só o que obrigado, vale transporte, e de 
manhã dou um café com leite, pão com manteiga e a tarde pão com café todo dia. 
Tem um excelente refeitório, limpíssimo, organizadíssimo, vestiário, sabonete, 
papel, para limpar a mão. Perfeito, tudo limpo higiênico, muito limpo. Você desce 
na fábrica, você vê. Se você for ao refeitório, você vê como a gente faz, é perfeito. 
(R7E1) 
 

 
Figura 2 - Esquema teórico que sintetiza a experiência do empresário que não 
apresenta sensibilidade para o dilema moral de dignidade.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Código Propriedade Subcategoria 
controlando o empregado; 
controlando o inimigo; 
controlando recursos 
financeiros. 
 

Controle Dilemas 
operacionais 

 Ajustes operacionais  

 

Quadro 3 - A subcategoria dilemas operacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
O primeiro corolário indica as práticas morais corrompidas realizadas por agentes 

que representam stakeholders, como por exemplo: agentes públicos, representantes 

de fornecedores ou clientes que se envolvem em processos de super faturamento, 

propina, não pagamento de impostos. Além disso, as questões a respeito dos 
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direitos dos empregados, como pagamento de salário, educação, não pagamento 

de FGTS e trabalho escravo no setor de serviços. O primeiro corolário indicado é: 

 

C1: Os empresários empreendedores vivenciam mercados 

corrompidos moralmente, em outras palavras, práticas de mercado 

prostituídas que são consideradas antiexemplos. 

 

Com base na análise dos dados, indico mais dois corolários. O corolário dois diz 

respeito à gestão das interações entre stakeholders, por exemplo: o tratamento 

digno ao funcionário e o atendimento das necessidades e pedidos dos clientes. Com 

base na gestão deste dilema, indico o segundo corolário: 

 
C2: Os empresários sensíveis aos dilemas morais de dignidade 

tendem a buscar soluções para dilemas morais que surgem dos 

mercados prostituídos. 

 

C3: Os empresários sensíveis aos dilemas operacionais tendem a 

buscar soluções operacionais para os dilemas enfrentados no 

mercado prostituído. 

 

5.3 Prevenindo-se do dilema moral de dignidade 
 

Com o objetivo de buscar compreender como os empresários lidam com dilemas de 

dignidade na gestão da empresa, uma das questões desde o início desta pesquisa 

era se o empresário empreendedor tinha percepção dos dilemas que impactam a 

dignidade dos stakeholders. Identifiquei na primeira parte desta análise que existem 

empresários que são sensíveis aos dilemas que impactam a dignidade dos 

stakeholders, e que podemos chamar de dilemas morais, do ponto de vista de 

Habermas (2010), onde a moral é construída no sentido de proteger a dignidade dos 

indivíduos envolvidos. O mercado prostituído é encarado como antiexemplo para 

comportamentos empresariais. Estas situações constrangem os empresários 

entrevistados, ameaçam os seus princípios e causam tensões em suas vidas. 

Baseado nestas constatações, os passos seguintes da análise tem o objetivo de 
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compreender como os empresários lidam com estes dilemas. Para obter estas 

repostas desenvolvi a seguinte proposição: 

 
P4: Os empresários sensíveis aos dilemas morais se preparam e se 

mobilizam para se prevenirem dos dilemas. 

 

Nos dados encontrei estratégias dos empresários para aumentar a sensibilidade dos 

dilemas morais, bem como a prontidão da equipe para lidar com estes dilemas. Uma 

das formas encontradas nos dados foi que denominei Sacralizando a missão, onde 

o empresário empreendedor busca uma comunhão com propósito da empresa, 

fazendo a analogia da missão com a religião. A empresa na função de igreja, e que 

indica um comportamento diante de princípios, ou missão, como menciona o 

empresário nesta citação codificada. Menciona que tal “religião” pode conviver com 

outras crenças,  porém a atitude do indivíduo envolvido com a empresa, deve ter 

uma atenção religiosa, onde valores crenças e princípios são importantes, para o  

ponto de vista do empresário empreendedor. Para que este comportamento 

esperado pelo empresário ocorra, espera-se maior alinhamento na atuação e 

processo decisório na empresa para lidar com os desafios, inclusive com os dilemas 

morais enfrentados pela organização. 

 

[…] nossa missão e a missão para nós, é a coisa mais importante. Dentro do 
nosso dia de trabalho, independente de crença, de religião, a coisa mais 
importante para nós é a nossa missão. Então, eu respeito qualquer tipo de 
religião, mas a minha religião nesse momento agora que estou aqui contigo 
chama-se empresa A, esta é minha religião (R1E1). 
 

Outra estratégia encontrada nos dados mencionada nas entrevistas foi a definição 

de princípios de forma explicita para orientar as próprias decisões, como também as 

decisões da equipe na gestão da empresa. Estes princípios desenvolvidos pela 

empresa, influenciada pelo empresário empreendedor, tem como objetivo fornecer 

referências para o processo de escolhas, decisões e práticas organizacionais. 

Também é citado com uma forma de perpetuar características do jeito de atuar da 

empresa e explicitar o que é valorizado: quais são os limites; e o que os 

stakeholders podem esperar do comportamento da empresa, funcionários, clientes, 

fornecedores, acionistas etc. são explicitados em forma de princípios. Estes 

princípios posicionam os públicos envolvidos de como será a atuação da empresa 
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em lidar com desafios, inclusive dilemas morais que nascem dos mercados 

prostituídos. 

 

[…] a gente tem alguns documentos de princípios que a gente escreveu para 
empresa. Que são princípios tanto comerciais, como administrativos e técnicos. A 
gente tem um documento dizendo quais os dez princípios técnicos, os dez 
princípios comerciais, os dez princípios administrativos. (R2E1) 
 
[…] documentos, publicações e vídeos na Intranet explicitam qual é a nossa 
cultura implícita que estava por trás de uma série de decisões fundamentais; em 
quais mercados iríamos atuar; como iríamos nos posicionar no ponto de vista de 
gestão de pessoas; o que esperávamos dos nossos clientes; o que os clientes 
poderiam esperar de nós. Isto foi explicitado. […] Nesse material, tem uma série 
de princípios, nós explicitamos cerca de 14 princípios, nós dividimos em quatro 
pilares: propósito, pessoas, processos e power to the edge (poder na ponta). 
(R3E1) 
 

Além da definição de princípios, os dados apresentam que os empresários atuam no 

sentido de institucionalizar as práticas alinhadas aos princípios estabelecidos 

explicitamente ou, então, princípios implícitos nas práticas e decisões tomadas. Os 

empresários institucionalizam as práticas, evidenciando-as e indicando-as como 

exemplos de como atuar nas situações caracterizadas por desafio, inclusive dilemas 

morais. Umas das citações abaixo de (R3E1), apresenta um processo estruturado 

de divulgação da cultura organizacional, por meio da explicitação das decisões que 

a empresa acredita serem aderentes aos princípios. O resultado esperado desta 

institucionalização é uma forma de potencializar o processo de aprendizagem dos 

stakeholders sobre a empresa e como lidar com as situações conflitantes das 

práticas das empresas versus o mercado, inclusive o mercado prostituído. Esta 

institucionalização serve de âncora para justificar as decisões tomadas e que 

poderão ser tomadas, sendo base para atitude preventiva para experiências de 

dilemas morais.  

 

[…] projeto nosso que chamava cultura empresa C. Nós conversamos com todos 
os gestores da empresa e chegamos ao consenso do que é a nossa prática. 
Criamos uma série de documentos, publicações e vídeos na Intranet explicitando 
qual era a nossa cultura implícita que estava por trás de uma série de decisões 
fundamentais; que mercados nós iríamos atuar; como iríamos nos posicionar no 
ponto de vista de gestão de pessoas; o que esperávamos dos nossos clientes; e o 
que os clientes poderiam esperar de nós. (R3E1) 

 
Este é o tipo decisão que está tão enraizado na nossa cultura. Preservar e 
considerar que o erro faz parte de aprendizado e que este não foi cogitado nem 
pelo gerente imediato. (R3E1) 
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[…] na competência relacionada à liderança. A gente tem números bem 

expressivos, 80% das vagas de liderança. E como a gente tem crescido bastante 

acima de 35% a 45% ao ano, tem muitas vagas sem um. Ela são atendidas 

internamente, por promoções pela eficácia no processo de formação. Este é um 

dos pilares que a gente considera como desenvolvimento sustentável. Na verdade 

é um gargalo também. A gente só consegue crescer na velocidade e na medida 

em que ele de forma líderes. Como não existe fórmula mágica, existe um trabalho 

duro de coaching de envolvimento de mentoring para a formação de líderes. Você 

não consegue dar grandes saltos na velocidade de formação de gestores. Mas 

este é um processo que a gente mede. Eu diria que é um dos pontos fortes do 

nosso modelo de RH. (R3E2) 

 

Emerge dos dados a necessidade de buscar estratégias de crescimento que 

sustentem as interações com stakeholders como: funcionários, clientes, 

fornecedores, etc. O desenho de crescimento considera estas interações e as 

questões morais envolvidas, o que eu chamei de crescimento digno sustentável. O 

processo de aprendizagem organizacional é potencializado na medida em que o 

empresário empreendedor e a empresa atuam no mercado que pratica atos 

moralmente condenáveis. Para poder lidar com estes atos, os empresários 

entrevistados que têm sensibilidade para os dilemas morais desenvolvem 

procedimentos estratégicos ao crescimento da empresa para poder lidar com 

possíveis situações dilemáticas. O objetivo desta prevenção é evitar que a situação 

force o gestor a tomar decisões que são contra os seus valores e princípios. O 

processo de crescimento da empresa C, baseado na entrevista com R3, justifica a 

estratégia de crescimento da empresa no sentido de ter condições de lidar com a 

necessidade de crescimento profissional e desenvolvimento individual de seus 

colaboradores, dando condições para que estes colaboradores possam administrar 

a capacidade de realização e ganhos salariais, ou então, a prática de intervir no 

mercado para estabelecer novas regras comerciais que beneficiam a capacidade 

competitiva dos clientes ou de outros stakeholders (ver exemplo de R6E1 abaixo). 

Os códigos baseados nestas situações fazem parte da propriedade chamada 

Crescimento digno sustentável, que caracteriza a subcategoria chamada 

Prevenindo-se do dilema. 

 

[…] outro aspecto importante que é você está desenhado para crescer. Se você 
pega na nossa área, cujo salário cresce anualmente, funcionários de TI têm no 
geral uma carreira normal. Eles ganham não apenas pelos dissídios, CLT etc. 
Ganham experiência e valor de mercado. Às vezes os contratos de algumas 
empresas até nascem bons. Eles não têm problemas, são contratos de 5 anos, 
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mas se você não está preparado de manter uma margem de contrato de TI de 5 
anos, você precisa renovar a equipe. Assim, você não vai conseguir congelar 
salários por 5 anos, se o seu preço mantém. (R3E1) 
 
Antes de criar o jornal visitei as agências, visitei uma das 15 agências. Em minha 
opinião, elas estavam no mercado com certa dignidade […] visitei essas agências 
todas em resolvi não ter clientes direto. […] Se você perder a confiança das 
agências não tem como sobreviver como jornal. Temque fazer as agências 
confiarem em você. Tem que merecer esta confiança. (R6E1).  

 

[…] fiz um trabalho que levou a empresa a crescer.  Eu sempre vejo lá na frente, a 
situação deu um prejuízo, mas não vejo problema, com certeza vai suprir de outra 
maneira. Pensamento no crescimento do próprio cliente […] se ele crescer eu 
cresço junto. Esta é a mentalidade. (R5E1) 
 

Outra estratégia que emerge dos dados é a necessidade de escolher mercados que 

necessitem de alto valor agregado e inovação para poder lidar com as flutuações de vendas 

e manutenção de equipe e emprego. Esta estratégia de prevenção tem o objetivo, conforme 

os dados, de lidar com as flutuações de demanda de projetos, que podem afetar a 

capacidade de manter o emprego dos profissionais da empresa. Isto significa orientar o seu 

processo de prospecção de negócios baseados em inovação gerando contratos de valores 

maiores, gerando maior fluxo de caixa. O valor agregado e a inovação são uma prática que 

permite ao empresário empreendedor manter os profissionais sem ter que demitir em 

massa quando não existem projetos. O aumento da confiança do funcionário na 

organização gera um clima de respeito mútuo, ao mesmo tempo em que a empresa tem o 

conhecimento coletivo mantido gerando resultados ao longo prazo. A citação que traz o 

código desta propriedade é a seguinte: 

 

Por escala menor de margem de contribuição, nós chamamos de valor agregado. 
Ele não combina com o nosso modelo de negócios. A gente acaba tendo que 
selecionar fatias do mercado onde a gente consegue trabalhar como a margem do 
contrato superiores a 30%[…] Isso garante que a gente consegue manter a 
premissa de que não vai haver flutuações de vendas que vão gerar necessidades 
imediatas de demissão. (R3E1) 

 

As estratégias de prevenção podem lançar mão de decisões operacionais como, por 

exemplo: ter fluxo de caixa para sustentação da interação com funcionários e 

emprego. Esta é outra estratégia interligada com a propriedade e o valor agregado e 

uma inovação denominada gestão de fluxo de caixa. Estas duas propriedades são 

características da subcategoria Prevenindo-se dos dilemas morais. A estratégia visa 

prevenir a necessidade de demissão em massa de funcionários, pois garante 

recursos financeiros para lidar com possíveis entre safras e flutuações de 

prospecção de projetos. A citação abaixo explicita o código desta propriedade. 
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[…] nosso posicionamento de preço, por exemplo, a gente quer uma margem 
acima de 15% e desenhamos a empresa para ter um fluxo de caixa maior do que 
uma empresa mediana no nosso setor. E também para entrar em mercados onde 
a margem de contribuição for acima de 30% […] Isso garante que a gente consiga 
manter a premissa de que não vai haver flutuações nas vendas que vão gerar 
necessidades imediatas de demissão. O exemplo extremo oposto, você trabalha 
com uma margem apenas de 5%, você não pode ter mais do que 3 horas para 
demitir uma pessoa, caso você perca o contrato [R3E1]. 

 

Além das estratégias de prevenção do dilema moral de dignidade, os dados 

apresentam a mobilização do empresário empreendedor e da empresa no sentido 

de lidar com os princípios explicitados, ou não, que o levam a tomar decisões que 

comprometem os recursos da empresa e os pessoais, para lidar com o dilema moral 

de dignidade. Apresento os códigos que sustentam o comprometimento dos 

resultados financeiros das empresas para elucidar esta propriedade. As estratégias 

de prevenção consideram ações concretas de posicionamento e escolha nas 

situações caracterizadas por dilemas morais que afetam a dignidade dos 

stakeholders. As propriedades da subcategoria Prevenindo-se do dilema que 

demonstra a atuação do empresário empreendedor na gestão da empresa. Segue a 

citação que apresenta a necessidade de fechar o escritório que perde investimentos 

realizados. Os dados mostram que para manter os princípios implícitos ou explícitos 

são necessárias ações radicais. 

 

[…] fechamos o escritório e tocamos a nossa vida com a esperança que um dia o 
nosso país mude e que volte a fazer sentido. […] por outro lado é triste ver que o 
nível de eficiência que a gente poderia contribuir com o governo e perceber que 
isto não é possível. Dentro das condições atuais, esta é uma das decisões 
dolorosas que a gente teve que tomar (R3E1). 
 

Ou então, lidar com o atraso na abertura de um escritório, pois o empresário não 

aceitou a sugestão de propina de um agente público, para liberação da 

documentação necessária, trazendo prejuízos para a empresa. Esta situação 

resultou em prejuízo nas operações da empresa. Nesse momento, o empresário 

empreendedor é sensível à situação que traz um dilema moral de dignidade. Precisa 

decidir qual o caminho que pretende seguir. Tem prejuízo com o atraso das 

operações da empresa, ou paga a propina sugerida pelo o agente público? Nesse 

caso, o empresário empreendedor assume o prejuízo para estar de acordo com os 

seus princípios e práticas. Veja a citação. 
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A gente realmente não gastou R$ 1. Deu muito trabalho demorou, mais que o 
normal para abrir uma empresa. Eu tive a empresa embargada durante um mês, 
porque o agente do corpo de bombeiros achou que os meus móveis não eram 
condizentes com as de atividade da minha empresa […] argumento sem sentido e 
sem nenhuma razão, só porque não pagamos o pessoal quando eles foram lá. 
(R2E1). 
 

Outro dado que emerge dentro desta subcategoria é referente a deixar de realizar 

negócios para poder estar de acordo com os princípios e lidar com um possível 

dilema moral de dignidade. Deixar de realizar negócios que no médio prazo iriam 

diminuir a capacidade de fazer escolhas alinhadas com os seus princípios e, 

portanto, ficaríamos expostos aos dilemas morais. O resultado desta decisão no 

curto prazo é abrir mão de ganhos financeiros e, por outro lado, no longo prazo, 

conseguir se manter em linha com o que o empresário empreendedor valoriza. 

 
A gente preservaria este capital humano no nosso próprio modelo de crescimento. 
Isto significaria abrir mão, em alguns casos, de algumas oportunidades de negócio 
para garantir que dali a seis meses a gente não teria que fazer um movimento 
contrário de ter que abrir mão de pessoas […] que confiaram na empresa e 
participaram da construção do negócio. (R3E1) 
 

Ou também decidir deixar de fazer negócios com clientes, com promessas de alta 

rentabilidade, inclusive gerando recursos para lidar com a interação com outros 

stakeholders, conforme a citação abaixo. Para não ferir os princípios da empresa e 

as questões morais envolvidas, o empresário empreendedor recusa e decide não 

fazer negócio com um determinado cliente, exatamente porque a operação aponta 

para um desvio moral. Nesse caso, o empresário empreendedor decide não realizar 

o negócio, que ele começaria a partir do pagamento de uma comissão para o 

representante do cliente ou parceiro. Esta prática faz parte de uma das 

propriedades da subcategoria mercado prostituído e, portanto, é um antiexemplo, 

onde o empresário empreendedor desenvolve procedimentos e direcionamentos 

para lidar com estas situações moralmente desviantes. Mesmo tendo que pagar um 

alto custo, não apenas pelas questões financeiras envolvidas, mas, também, por 

abrir mão de lidar com o sonho de beneficiar outros stakeholders de forma digna, 

pois seria baseado numa operação não digna. 

 

 
[…] estávamos numa situação que era muito importante a gente conquistar um 
cliente, cliente grande importante para nossa fábrica e este cliente tinha um 
esquema que precisava pagar comissão para entrar nesse cliente. A gente se 
reuniu e este pedido era super importante para nós, o faturamento era mega 
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relevante em todos os sentidos. Eles queriam garantir o nosso investimento 
naquilo que a gente acredita que era em pessoas, educação. Enfim, quando 
sentamos e dissemos: existe uma situação aqui com um cliente que apresenta 
uma oportunidade importante para que nós fizéssemos para ele um private label, 
ou seja, fabricar com a marca dele um grande pedido. Só que existe esta 
condição “assim e assado". O bacana é que nós estávamos em quatro pessoas e 
os quatro votaram por não fazer o pedido. (R1E1) 
 

Conforme os dados, o empresário empreendedor sensível aos dilemas morais está 

disposto pagar o preço em termos de elevação do custo financeiro para não 

desrespeitar os direitos dos stakeholders envolvidos e, portanto, encontrar soluções 

para os dilemas morais. A sensibilidade aos dilemas morais que ferem a dignidade 

de empregados gera a necessidade de o empresário arcar com custos financeiros 

maiores. O empresário empreendedor que se encontra numa situação onde não 

possui recursos financeiros, por causa de prejuízos na operação, poderia deixar de 

arcar com os pagamentos de impostos e salários de funcionário. O dilema se 

apresenta como: ou paga os salários e impostos e cumpre o prometido moralmente 

para estes stakeholders, ou se deixa de arcar com estes compromissos financeiros, 

pois os custos de financiamento seriam mais altos aumentando a dívida da empresa 

e gerando um efeito prejudicial para a saúde financeira da empresa. Na citação 

abaixo o empresário empreendedor escolhe emprestar e arcar com um custo 

financeiro maior. 

 

[…] nós não atrasamos o salário dos funcionários. Nunca atrasamos nem um dia 
os impostos e o fundo de garantia. Sempre recorremos a empréstimo para pagar 
o 13º salário […] Chegamos a dever para pai e filho, agiota, para amigos e para 
bancos. (R6E1) 
 

Nos dados encontrei também empresários que comprometem recursos pessoais 

para lidar com o dilema moral de dignidade, mobilizando recursos financeiros 

próprios, ou então a própria saúde pessoal. O preço a pagar por uma postura que 

considera a dignidade dos stakeholders pode ser inclusive os seus próprios 

recursos. As citações capturadas estão a seguir. A primeira refere-se à perda de 

ganhos financeiros pessoais.  

 

[…] em pró de construir este sonho na pessoa jurídica. Eu, como pessoa física, 
abro mão de muita coisa. Hoje eu vivo com muito menos dinheiro do que vivia há 
algum tempo. A minha empresa vale muito mais, talvez... não sei. A minha 
impressão é que ela tem muito mais valor hoje do que tinha um tempo atrás.  Mas 
eu, como pessoa física, tenho muito menos do que há um ano (R1E1). 
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Outro exemplo encontrado nos dados foi a perda de recursos financeiros. O 

empresário empreendedor mobiliza outras fontes de renda para cumprir com o que 

acredita em termos morais. Estas citações são a base para a codificação das 

propriedades que caracterizam a subcategoria prevenindo-se dos dilemas morais. 

 

[…] nunca atrasamos nenhum dia o fundo de garantia, sempre fizermos 
empréstimo para pagar o 13º salário e chegamos a pagar o salário com a nossa 
aposentadoria. Chegamos a dever para pai e filho, agiota, para amigos, para 
bancos (R6E1). 
 

A última propriedade comprometeu recursos pessoais, que caracterizam a 

subcategoria. Prevenindo-se do dilema moral de dignidade foi baseado no código 

perda de saúde, onde a saúde do empresário empreendedor foi comprometida no 

processo, ao mesmo tempo em que lidava com dilemas morais. Tal situação poderia 

ser utilizada como justificativa para não lidar com os desafios e dilemas morais que 

estavam sendo vivenciados. Veja a citação abaixo que deu origem ao código desta 

propriedade. 

 

[…] a mais difícil que nós tivemos foi quando abrimos o jornal em julho de 2003. 
Em novembro, em tive um AVC violento. Aí as coisas começaram a ficar 
apertadas. Fiquei alguns meses afastado e minha sócia gerenciou o jornal 
sozinha […] nós tivemos problemas apenas com dinheiro, não com os clientes e 
fornecedores. Nós tínhamos muita prática no que fazíamos os clientes e todos 
nos acompanharam. Por volta de 400 clientes da agência vieram com a gente. 
[…] porque era muito caro fazer o jornal, entregá-lo e pagar todos os empregados. 
(R6E1) 
 

 

Avaliando a proposição 4 

 

No processo de codificação aberta, fiquei ansioso para encontrar os dilemas que 

impactavam a dignidade dos stakeholders, para então compreender como os 

empresários lidam com esta situação, que é o objetivo central desta tese. Nas 

primeiras análises não ficou evidente que os empresários lidam com dilemas deste 

tipo. O que ficou evidenciado a partir dos dados, é que existia uma unanimidade 

quanto à forma como estes empresários enxergavam o mercado, ou seja, parte 

importante do contexto das suas experiências empresariais. Este mercado é 

considerado prostituído pelo empresário empreendedor e com práticas moralmente 

condenáveis, como propina, demissão em massa de funcionários, concorrência 
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desleal com pagamento de comissão e super faturamento etc., conforme 

mencionado anteriormente. A pergunta que emergiu foi: onde estão os dilemas 

então? 

 

A subcategoria Prevenindo-se dos dilemas morais responde a esta pergunta. O 

empresário empreendedor sensível ao dilema moral de dignidade busca atuar 

preventivamente por meio de um processo de antecipação e imaginação de 

possíveis situações de dilemas morais. Os dilemas morais são evitados por esta 

atitude preventiva. A percepção de um mercado prostituído faz aumentar a 

sensibilidade e, por meio do antiexemplo, posicionam a empresa a responderem a 

estas situações. Apresenta-se como um processo de aprendizagem contínua.  

 

A prevenção visa uma atuação onde acontecem os momentos possíveis para a 

vivência dos dilemas morais, ou seja, na interação com o funcionário e seus direitos, 

na relação com o cliente e nas regras de negócio afetadas e não por uma postura 

inadequada moral e eticamente ou, ainda, na interação com os agentes públicos, 

que representam o poder público, podendo ou não, diante de exigência de 

pagamento de propina, terem acesso aos próprios direitos, ou então na dinâmica da 

concorrência em situação de super faturamento. Estas situações emergiram dos 

dados das entrevistas com os empresários. 

 

O empresário empreendedor envolve todos os stakeholders possíveis nesse 

processo de prevenção, pois institucionaliza o reconhecimento dos limites morais e 

éticos das situações empresariais desejadas e não desejadas. Na medida em que o 

empresário empreendedor institucionaliza e explicita os princípios empresariais, ele 

posiciona a empresa diante dos seus stakeholders e os envolve de alguma forma: 

ou num processo de aprendizagem ou no impacto causado pelo processo decisório 

da empresa, onde o aspecto relacionado é que mesmo tendo um comportamento 

preventivo. O empresário empreendedor toma decisões radicais onde existe um 

preço a pagar. Preço este que pode ser no comprometimento dos resultados 

financeiros da empresa, ou então no comprometimento de recursos pessoais para 

lidar com as consequências desta atitude preventiva. 
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As consequências desta postura preventiva são a diminuição da experiência com os 

dilemas morais. Isto não significa que o empresário empreendedor não vivencia 

dilemas. Veremos na próxima etapa da análise que o processo de prevenção não 

resolve tudo. Os empresários sensíveis aos dilemas morais também vivenciam 

dilemas morais onde não estavam preparados para a situação. Porém, a prevenção 

gera repertório para dilemas imprevistos e abre espaço na agenda para que ele lide 

com a tensão do dilema moral que afeta a dignidade dos stakeholders. 

 

O quadro 4 traz uma síntese dos dados apresentados que demonstram a 

experiência dos empresários em lidar com as  práticas prostituídas, ou moralmente 

desviantes. 

 

Código Propriedade Subcategoria 
Sacralizando a missão; 
definindo princípios; 
institucionalizando práticas; 
crescimento digno 
sustentável; valor agregado 
e inovação; fluxo de caixa 
de sustentação 

Estratégias de 
prevenção 

 

Fechamento do escritório; 
atraso da abertura da 
empresa; abrir mão do 
negócio; abrir mão dos 
clientes; elevação do custo 
financeiro 

Compromete 
resultados financeiros 

Prevenir-se do 
dilema moral de 

dignidade 

Perda de ganhos; perda de 
saúde; perda de recursos 
financeiros 

Comprometeu 
recursos pessoais 

 

 

Quadro 2 - As práticas e procedimentos de prevenção do dilema moral de 
dignidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 3 - Esquema teórico de ações preventivas dos empresários na superação de 

dilemas morais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
A figura 3 é o esquema teórico que sintetiza os procedimentos que empresário 

empreendedor realiza para lidar com o dilema moral de dignidade de forma 

antecipada, ou seja, prevenindo-se dos dilemas morais de dignidade. 

 

Baseado nas análises dos dados, os incidentes identificados nas citações de 

empresários que têm sensibilidade para dilemas morais permitiram considerar que 

eles desenvolvem estratégias e se mobilizam pessoalmente para solucionar estes 

dilemas, buscando procedimentos para alinhar as práticas organizacionais no 

sentido de lidar com as práticas moralmente questionáveis. A partir destas 

constatações, identifico o seguinte corolário a preposição P4: 

 

C4: O empresário empreendedor sensibilizado com o dilema moral de 

dignidade se antecipa e desenvolve formas de evitar a experiência 

de dilemas morais e se compromete pessoalmente com as soluções. 
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5.4 Lidando com o dilema moral de dignidade 
 

Como mencionado anteriormente, o processo de prevenção que emergiu dos 

dados, segundo a experiência relatada pelos empresários, não é suficiente para 

lidar com todas as situações que podem causar dilemas morais que impactam a 

dignidade dos stakeholders envolvidos. Porém, por demonstrarem sensibilidade 

para com estes dilemas morais, estes empresários podem vivenciar os dilemas, 

sem, no entanto, terem se prevenido destes dilemas. Baseado nestas constatações, 

apresento a seguinte proposição. 

 

P5: Os empresários que são sensíveis aos dilemas morais que 

impactam a dignidade buscam soluções para os dilemas.  

 

Podemos perceber que os procedimentos de prevenção e antecipação não 

conseguem abarcar todos os dilemas possíveis, pois o processo de interação com 

stakeholders é complexo em segundo os dados, os empresários não conseguem se 

prevenir em todas as situações. Apresento agora os dados que caracterizam a 

forma com que o gestor lida com dilemas morais quando não está preparado para o 

dilema moral de dignidade. No caso do empresário empreendedor (R6E1), as 

interações entre clientes e concorrentes estão colocando em risco o contrato de 

serviços. Para solucionar o problema de quebra de contrato, o empresário 

empreendedor busca se aproximar dos stakeholders. 

 

[…] agora nós estamos agindo diferente. Por exemplo: o cliente nosso que migrou 
para o outro jornal nós visitamos direto. Nós somos obrigados a fazer isto. Eu vou 
falar com o cliente entender o porquê ele saiu daqui, o que a agência ofereceu 
para ele sair daqui. Daí gente vai poder falar com a agência que é um cliente dele. 
[…] Quando um cliente liga direto para negociar nós vamos ao arquivo e ligamos 
para a agência e informamos que o cliente está ligando diretamente. Agora, se a 
agência leva o cliente daqui sem dar satisfação, nós vamos visitá-lo. (R6E1) 
 

Nestas citações do entrevistado da empresa D (R4E1), ao mencionar a prática 

prostituída de concorrência desleal, o empresário empreendedor identifica uma 

inovação para lidar com o super faturamento e o comissionamento para participar 

das concorrências. Na segunda citação, o mesmo empresário empreendedor aponta 

para uma ruptura com a gestão do negócio para mudar de atividade e para resolver 

os questionamentos e conflitos a respeito do mercado em que atua. Nesse sentido, 
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demonstra que não suporta a interação com o mercado prostituído por gerar 

conflitos e questionamentos, pois as soluções para os dilemas não foram suficientes 

para resolver tais conflitos, resultando num redirecionamento da carreira. 

 
Para driblar um pouco esta questão, a gente está criando dentro do site, um 
programa de pontos. Então, para não corromper um produtor que trabalha numa 
agência, ou um comprador que trabalha numa empresa x, y, z. […] estamos 
desenvolvendo um programa de pontos em que o produtor nos pede orçamento e 
a gente começa a premiá-lo […]. Para ter um sistema mais claro, pois a empresa 
sabe que ele está participando num programa de pontos, a gente premia o 
comprador, para ficar uma coisa mais clara, mais dentro de uma normalidade. 
(R4E1) 
 
[…] não para transformar, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, 
mesmo estando aqui numa parte central da cidade, é como se fosse uma grande 
favela, ou que antigamente chamava de cortiço por estar dentro […] um projeto 
desafiador, e por entender certa demora, certo atraso, como uma característica 
minha. Vou me satisfazer mais, não vou viver em questionamento ou em conflitos 
para poder tocar a minha vida. (R4E1) 
 

A citação seguinte apresenta o empresário (R3E1) deslocando os princípios quanto 

à relação com o emprego e o respeito ao funcionário como orientador das decisões 

para lidar com dilema de manter ou não um escritório em Brasília, onde existe um 

mercado em que o suborno e o superfaturamento são parte do contexto, 

moralmente inaceitável para o empresário empreendedor. Nesse caso, o 

deslocamento do princípio resolve e justifica a decisão de romper as negociações 

num determinado nicho de mercado. Ou seja, um princípio utilizado para prevenção 

do dilema moral de dignidade no tratamento das questões de dignidade da relação 

empresa funcionário foi utilizado para justificar a decisão de negócio para uma 

vivência de um dilema moral de dignidade referente a concorrência desleal. Este 

dilema moral de dignidade vivenciado é conteúdo para aprendizagem e realimenta o 

processo de prevenção do dilema, nesse caso resultou numa diretriz da empresa 

em não trabalhar mais nesse nicho de mercado. 

 

Abrimos um escritório em Brasília e nos estruturamos para participar de licitação 
e etc. Como é um mercado que têm características próprias, nós demoramos dois 
anos para ganhar licitações. Quando começamos a ganhar as licitações, 
percebemos quão complicado seria trabalhar nesse ambiente. Aí aconteceu 
serialmente. Toda vez que ganhávamos uma licitação […] começaram a aparecer 
em todos os casos, sem exceção, ameaças de […] quanto a nossa invasão de 
território de potenciais empresas que já se sentiam donas do erário e pedidos de 
propinas explícitos dos próprios agentes contratantes […] Não faz sentido a gente 
ficar se expondo ou expondo os nossos profissionais a um ambiente que não é 
saudável. (R3E1) 
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Quadro 5 - traz a síntese das práticas de como o empresário supera os dilemas 
morais enfrentados. 

 

Código Propriedade Subcategoria 

Mantendo as relações com 
stakeholders; manutenção 
temporária das interações 

Soluções 
conciliadoras 

Lidando com o 
dilema moral de 

dignidade 

Quadro 3 - Práticas para lidar com o dilema moral de dignidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 
Figura 4 - Esquema teórico que sintetiza a forma de lidar com o dilema moral de 

dignidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Avaliando a proposição 5 

 

O dilema moral que afeta a dignidade dos stakeholders é percebido quando o 

empresário empreendedor é sensível aos dilemas morais e não articulou uma 

estratégia de prevenção possível para lidar com estes dilemas morais, ou seja, 

quanto maior for a sua sensibilidade moral, maior a possibilidade de perceber que 

enfrenta dilemas. Quanto menor for a sensibilidade moral, menor a percepção de 
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enfrentamento de dilemas morais. O que emerge dos dados, para este empresário 

empreendedor, é o dilema operacional. Além disso, outro fator é a estratégia de 

prevenção de dilemas morais. Quanto maior for a sensibilidade, maior será a 

probabilidade de desenvolvimento de estratégias preventivas e menor a 

possibilidade de enfrentar dilemas morais. A prevenção se constitui como um 

processo de defesa das experiências de enfrentamento dos dilemas morais. A figura 

5 sintetiza dinâmica de enfrentamento de dilemas morais. 

 

 
Figura 5 - Figura que sintetiza a dinâmica do enfrentamento do dilema moral 
de dignidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
A percepção de enfrentamento de dilemas é algo emocionalmente desgastante, 

conflitante e, portanto, incômoda para o empresário empreendedor. Veja a citação 

do empresário (R4E1), ao buscar uma ruptura com o seu papel de empresário, para 

lidar com os seus questionamentos e conflitos. 

 

[…] melhorar a qualidade de vida das pessoas, mesmo estando aqui numa parte 
central da cidade, é como se fosse uma grande favela […] um projeto desafiador  
 
[…] Vou me satisfazer mais, não vou viver em questionamento ou em conflitos 
para poder tocar a minha vida. (R4E1). 
 
 

Ou então, a citação de (R3E1) ao mencionar o quanto a exposição ao dilema moral 

de dignidade não é saudável e o quanto é difícil tomar decisões nestas situações. 
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Onde, ou os profissionais ficam expostos ao ambiente moral e eticamente 

condenável ou, então, abre mão de 40% do mercado. O que está em jogo são os 

princípios do empresário e dos funcionários versus a capacidade gerar resultados 

financeiros. 

 

[…] isto foi uma preocupação desde o início, quando percebemos até que ponto o 
quão grave era o problema. A preocupação era esta: a gente vai expor nossos 
profissionais. Não estou nem dizendo dos profissionais de operação, de 
produção, mas os profissionais de vendas, o pessoal de ponta e desenvolvimento 
de relacionamento a este ambiente. Isto não é saudável. Nós não conseguiremos 
sustentar isto se quisermos manter os nossos princípios. A própria exposição dos 
nossos executivos, nosso time de desenvolvimento de negócios, nesse ambiente 
não era uma coisa possível se a quiséssemos respeitar o que a gente acreditava. 
A gente sabia que estava abrindo mão de 40% do mercado. Não é uma decisão 
simples. Ela veio baseada em fatos e não só em fatos, mas na experiência em 
procurar na parte desse mercado, que seria compatível com os nossos valores. 
(R3E1) 
 

Conforme a citação anterior de (R3E1), o dilema não afeta apenas o empresário, 

afeta também os outros stakeholders. Nesse caso o efeito é sentido pelos 

funcionários também. 

 

Esta dinâmica acontece no mercado prostituído. Para o empresário, estas situações 

reforçam a percepção que o mercado em geral está corrompido, onde ferir a moral 

dos públicos envolvidos é algo recorrente que também fere a dignidade dos 

stakeholders. Estas situações enfrentadas pelo empresário empreendedor, além de 

serem consideradas traumáticas, também são consideradas como um processo de 

aprendizagem, fazendo com que o empresário busque maior robustez nas suas 

estratégias de prevenção do dilema moral de dignidade para evitar a experiência 

dilemática. A citação do empresário (R3E1) demonstra esta reação pós-vivência de 

um dilema moral de dignidade. 

 

Eu não sei a abrangência da sua pesquisa, mas uma decisão muito difícil que a 
gente tomou é não trabalhar mais com o setor público. A gente não tem contratos 
públicos por uma questão basicamente ética, por termos tido experiências 
bastante desagradáveis ao participar de licitações e de entender um pouco como 
funciona o processo de contratação de serviços. É uma decisão de negócios 
difícil, pois cerca de 40% do mercado nacional de tecnologia gira em torno de 
investimentos governamentais. Então, esta é uma decisão que no fundo está 
muito alinhada com a nossa carta de valores. A gente não consegue atuar nesse 
ambiente, pelo menos de acordo com a maneira que se atua no Brasil.(R3E1) 
 

A análise dos incidentes identificados nas entrevistas com empresários que 

apresentam sensibilidade para os dilemas morais e com os que não apresentam 
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sensibilidade para os dilemas morais e, sim, com os dilemas operacionais, permite 

considerar que quando os empresários vivenciam o dilema, eles buscam encontrar 

soluções que estão de acordo com os seus princípios e valores. A partir destas 

considerações, identifico os seguintes corolários para proposição 5. 

 

C5: O empresário empreendedor quando enfrenta o dilema moral de 

dignidade procura solucioná-lo buscando revisão das interações e 

conciliação com os seus princípios. 

 

C6: O empresário empreendedor tem experiências emocionalmente 

desagradáveis quando enfrenta dilemas morais de dignidade e após 

os dilemas desenvolve procedimentos de prevenção 

 

C7: A experiência com dilemas morais de dignidade provoca 

reflexões e aprendizagem do empresário empreendedor e da 

empresa. 
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5.5 Os dilemas operacionais e morais 
 

Nesse ponto do trabalho percebi que havia respondido o problema de pesquisa: 

como os empresários lidam com os dilemas de dignidade na gestão das empresas? 

A resposta está refletida nos seguintes corolários: 

 

C1: Os empresários empreendedores vivenciam mercados corrompidos 

moralmente. Em outras palavras, práticas de mercado prostituídas que 

são consideradas antiexemplos. 

 

C2: Os empresários sensíveis aos dilemas morais de dignidade tendem a 

buscar soluções para dilemas morais que surgem dos mercados 

prostituídos. 

 

C3: Os empresários sensíveis aos dilemas operacionais tendem a buscar 

soluções operacionais para os dilemas enfrentados no mercado 

prostituído. 

 

C4: O empresário empreendedor sensibilizado com o dilema moral de 

dignidade se antecipa e desenvolve formas de evitar a experiência de 

dilemas morais e se compromete pessoalmente com as soluções. 

 

C5: O empresário empreendedor quando enfrenta o dilema moral de 

dignidade procura solucioná-lo buscando revisão das interações e 

conciliação com os seus princípios. 

 

C6: O empresário empreendedor tem experiências emocionalmente 

desagradáveis quando enfrenta dilemas morais de dignidade e após os 

dilemas desenvolve procedimentos de prevenção 

 

C7: A experiência com dilemas morais de dignidade provoca reflexões e 

aprendizagem do empresário empreendedor e da empresa. 
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No entanto, os dados nos apresentaram possibilidades de compreender como os 

empresários têm dilemas morais ou não nas experiências na empresa. Nas análises 

até aqui, identifiquei que os empresários não percebem dilemas da mesma forma. 

Por um lado, existe o empresário empreendedor que é sensível ao dilema moral que 

afeta a dignidade dos stakeholders na gestão das empresas, por outro lado, o 

empresário que percebe o dilema operacional, que focaliza as suas ações 

gerenciais para lidar com questões operacionais da organização para melhoria do 

resultado financeiro. Quais são os motivos desta diferença de percepção, de 

atenção a respeito dos dilemas? O que está por trás desta característica encontrada 

nos dados deste grupo de empresários? A partir destas análises iniciais, identifiquei 

que o empresário empreendedor que tem sensibilidade para o dilema moral de 

dignidade atua preventivamente para não vivenciar o dilema e, caso haja dilemas, 

busca encontrar soluções conciliadoras, de aproximação dos stakeholders, ou então 

assumir o processo decisório alinhado com os seus princípios, citado anteriormente 

como uma forma de prevenção. Quanto ao empresário empreendedor que está 

mais atento ao dilema operacional, ele estabelece processos de melhoria dos 

procedimentos organizacionais, tanto na forma de funcionar como também na 

estrutura física estrutural da empresa. Com base nas análises dos dados até agora, 

indico a seguinte proposição na busca de respostas a estas perguntas. 

 

 
P6: Os empresários percebem os dilemas de forma diferente devido 

ao tipo de empresa que querem construir.  

 

Nos dados encontramos indícios que o empresário empreendedor tem necessidade 

de construir uma empresa que apresente características diferentes das 

características da empresa do empresário empreendedor que focaliza suas 

atenções para os dilemas morais. Denominei a primeira característica encontrada 

nesta propriedade como sendo exemplo para o mercado. O empresário R3E1, 

sensível às questões morais relacionadas à interação empresa com o funcionário 

estabelece procedimentos para respeitar os direitos do empregado. Justifica o 

desenvolvimento destes procedimentos na busca de construir uma empresa que 

possa ser exemplo para o mercado, ao invés de querer se adaptar a ele. O 

empresário empreendedor entende que a postura da empresa indicada pelas 
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práticas organizacionais tem o poder de influenciar o mercado e as interações e 

pode ser incorporado no modelo de negócios. O empresário empreendedor 

pretende ser exemplo no mercado na forma de tratamento com o funcionário e no 

contrato de emprego. A citação que originou a codificação desta propriedade está a 

seguir. 

 
[…] este é um assunto muito importante no nosso setor. A relação e o vínculo 
entre empresa e profissionais são muito frágeis […] o modelo de negócios impõe 
isto […] troca fornecedores e o cliente e eu tento o máximo possível manter as 
mesmas pessoas em outra empresa. A gente pode entrar também no próprio 
modelo de contratação, o nosso mercado é um mercado muito informal, diria que 
a CLT é um fato novo nesta indústria. Então, ter implicações de negócios fortes 
também é relevante […] depende do tipo de empresa que você quer criar […] 
acho que existem muitos assuntos para gente explorar. A gente quer moldar o 
mercado ao invés de ser moldado por ele. Nosso desafio não é apenas nos 
adaptarmos ao status quo e, sim, contribuir para que ele melhore. (R3E1) 

 

Baseado nos dados é possível considerar que o empresário empreendedor não 

concorda com as práticas do mercado em que atua. A informalidade característica 

do setor contribui para a percepção do mercado prostituído, considerada um 

antiexemplo para o empresário empreendedor, ou seja, algo que não deve ser 

seguido. A empresa que o empresário busca construir não pretende ser semelhante 

às empresas deste mercado prostituído. 

 

Outro código que emerge e que caracteriza a propriedade é identificado como 

Inverter a lógica de mercado, por entender que a dinâmica das relações do mercado 

em que atua afeta a empresa do setor a partir de uma concorrência desleal. A 

diferença do código citado anteriormente é que o empresário empreendedor não 

tem a ambição de ser exemplo, mas sim de modificar a dinâmica do mercado como 

um todo, provocando uma ruptura no status quo daquele determinado setor. As 

regras de negócio são, a partir deste posicionamento, modificados para um grande 

grupo de empresas e stakeholders. Eu chamo esta propriedade de Fazendo o 

contrário do mercado. Este código, a primeira e o anterior, chamado Exemplo para o 

mercado, caracteriza a propriedade que denominei Influenciando o mercado. Esta 

propriedade caracteriza a categoria Empresa Digna, inspirada num código in vivo, 

citado por R6E1 descrito a seguir. Quando cita este posicionamento, o empresário 

empreendedor está à procura da mudança da dinâmica do mercado e da articulação 

desta mudança com os stakeholders envolvidos. Estes stakeholders não fazem 
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parte do mercado prostituído na perspectiva do empresário empreendedor. O 

resultado deste processo foi a mudança de rumo do mercado e o fortalecimento dos 

stakeholders envolvidos na construção de um espaço competitivo que fosse leal. 

 

Antes de criar o jornal visitei as agências, visitei uma das 15 agências. Em minha 
opinião, elas estavam no mercado com certa dignidade […] visitei essas agências 
todas em resolvi não ter clientes direto. […] Se você perder a confiança das 
agências não tem como sobreviver como jornal. Tem fazer as agências confiarem 
em você. Tem que merecer esta confiança. (R6E1).  
 

O esquema da figura 6 sintetiza a estrutura da categoria denominada empresa 

digna. 

 

 
 

Figura 6 - Esquema teórico da empresa digna. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
No estudo da categoria Empresa Digna é possível considerar que o empresário 

empreendedor que tem sensibilidade para o dilema moral de dignidade busca 

construir uma empresa que está preocupada com as interações com seus 

stakeholders, no seu processo decisório na gestão da empresa. O objetivo do 

empresário empreendedor em construir uma empresa digna está relacionado com a 

sua sensibilidade moral e as implicações para a dignidade dos stakeholders no 

processo de gestão. Ao mesmo tempo, surgem dos dados o empresário 

empreendedor que busca construir uma empresa com o objetivo de alcançar os 

melhores resultados financeiros. Importante ressaltar que o empresário 

empreendedor que busca construir uma Empresa Digna, em nenhum momento 

abdica de buscar melhores resultados financeiros. Porém, as questões morais são 

expressas e valorizadas nas entrevistas. Por outro lado, o empresário 
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empreendedor que busca construir a empresa com foco na melhoria dos lucros, não 

apresenta fatos de transigir moralmente. Este empresário empreendedor apresenta 

como principal preocupação a saúde financeira da empresa. A base para esta 

análise esta na citação abaixo de onde originou este código. 

 

[…] Sustenta minha família, um padrão de vida muito bom. Não rasgo dinheiro, 
porém não falta. Portanto, eu estou satisfeito com o que estou fazendo. (R7E1) 
 
[…] Eu sempre faço para ficar bem com a minha família porque eu não preciso 
andar de BMW, sabe?  Eu quero viver bem, ter dinheiro se eu quiser viajar, ficar 
seis meses sem trabalhar, se eu quiser. Minha vida profissional é para manter a 
minha vida pessoal, faço tudo para manter a minha vida pessoal. (R9E1) 
 

Os códigos que fazem parte da propriedade estão abaixo. A preocupação do 

empresário empreendedor está voltada para a gestão operacional da empresa, os 

seus dilemas e problemas exigem soluções de uma perspectiva operacional. O 

primeiro código que faz parte da propriedade diz respeito à atenção na gestão 

financeira. 

 
 
[…] foi um erro pessoal, um erro meu sobre a pressão de custos deles. Acabei 
aceitando uma condição que o mercado estava desfavorável e peguei um projeto 
da empresa Z, que foi muito difícil terminar, muito difícil. Acabei, mas com muito 
prejuízo. Enfim, a empresa deixou de pegar novos pedidos, deixou de atender o 
mercado e foi um projeto que foi no final do ano. Não deveria ter pegado. O valor 
foi muito baixo. (R7E1) 
 
A fábrica foi crescendo, arrumamos um cliente em Petrópolis, não me lembro nem 
como, que comprava toda a nossa produção. Ele era um pequeno atacadista da 
cidade e vendia naquela região serrana do Rio de Janeiro. Devido a um plano, 
este cliente fechou e foi muito ruim para gente, pois ele nos devia muito. Eram 
outros tempos, o lucro era maior. O fulano fala que hoje, ele ganha líquido numa 
calça de Jeans, 1 real. É um bolo gigantesco que rola lá, tem um monte de 
dinheiro vindo, mas tem outro tanto indo. (R9E1) 
 

O segundo código emerge da citação seguinte que focaliza a gestão da produção. O 

empresário empreendedor tem uma preocupação maior que é gerir uma empresa 

que esteja operacionalmente bem administrada, sendo este o principal foco. 

 
 

Como eu vou fazer o controle da oficina. Se eu tiver que trazer para fora da 
fábrica abrir, perder tempo, então eu faço aqui. Então a produção é menor, mas 
com garantias de atendimento. Eu penso assim. (R7E1) 

 
Trabalhar com jeans é muito mais caro. Numa coleção de 30 peças, 4 delas eram  
jeans. Gostava muito de trabalhar com jeans. Era uma coisa bacana ver como a 
peça mudava de cor, como uma foto revelada, quando voltava da lavanderia.  
Faço um modelo que passam por três lavagens no mínimo, troco um detalhe do 
bolso, já multiplica para 6. Olha quanto menos eu vou trabalhar. Para isso o 
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capital tinha que ser maior, o jeans é muito caro e o processo é mais lento 
também. Precisa criar e receber, para formar aquela cadeia, mas mesmo assim 
começamos.  Foi aí que a empresa cresceu bastante. (R9E1) 
 

Estas duas propriedades caracterizam a categoria que denominei como Empresa 

Lucrativa. O empresário empreendedor sensível aos dilemas morais tem aspirações 

e práticas que apontam para a construção de uma Empresa Digna, que inclui as 

interações com seus stakeholders como funcionários, clientes e competidores. O 

empresário empreendedor que busca construir a Empresa Lucrativa tem como 

prioridade a sustentação financeira da família e as suas preocupações se 

encontram no estágio que determina ações de gestão operacional, financeira, de 

processo e procedimento para que a empresa possa ser aquilo que o empresário 

empreendedor determina. 

 

 

A figura 7 sintetiza a categoria Empresa Lucrativa 

 

 
 

Figura 7 - Esquema teórico da categoria  empresa lucrativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
A estrutura do fenômeno analisado nas categorias Empresa Lucrativa e Empresa 

Digna se relaciona com as aspirações do empresário. Ocorre porque o empresário 

empreendedor quando decide montar a empresa ou quando está na primeira 

posição, considera a finalidade da empresa conforme as suas perspectivas. Se sua 

perspectiva está baseada numa aspiração de que a empresa seja exclusivamente 

lucrativa, as interações com os seus stakeholders serão impactadas por esta 

aspiração e perspectiva. Por outro lado, se o empresário empreendedor tem como 
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perspectiva aspirações que considerem a construção de uma Empresa Digna, os 

stakeholders, num processo de inclusão, são considerados nestas aspirações: como 

mudar o mercado quanto ao contrato de trabalho com funcionários; como influenciar 

as regras de negócio de um setor no sentido de ampliar a capacidade competitiva 

dos seus clientes e parceiros e da própria empresa num processo de competição 

leal. No caso da “Empresa Lucrativa”, o processo inclui a dinâmica organizacional 

da empresa; como obter uma qualidade de serviço superior e como administrar 

contratos em que o sistema funcione no sentido da lucratividade das operações. 

 

Como citado anteriormente, estas duas perspectivas não são excludentes. Ou seja, 

estas duas perspectivas podem conviver conjuntamente, porém o empresário 

empreendedor pode estar nos extremos destas categorias e priorizar uma 

perspectiva e aspirações voltadas para a construção de uma empresa lucrativa em 

detrimento de outra perspectiva denominada empresa digna ou vice versa. 

 

Este fenômeno ocorre no momento em que o empresário decide empreender. É 

quando ele, no seu papel de empresário, escolhe o que fazer e para que fazer 

negócio. Quais as suas motivações? A bem da verdade, esta questão precisa ser 

aprofundada. Ou seja, quais seriam estas motivações onde se baseia a construção 

da empresa que o empresário empreendedor imaginou. Entendo que esta questão 

leva para apresentação da categoria central desta análise. De qualquer forma, a 

diferenciação sobre que tipo de empresa o empresário empreendedor deseja 

construir, identificado nos dados, pode ser observada na preocupação e nos 

problemas e soluções elegidos por ele como de primeira importância em sua 

perspectiva. Portanto, estas ênfases diferentes de atuação determinam quais as 

decisões a serem tomadas. Enquanto um empresário empreendedor enfatiza a 

importância do impacto na dignidade do stakeholder, por exemplo, fecha um 

escritório que está sendo afetado por negócios moralmente condenáveis, portanto, 

uma preocupação com o stakeholder funcionário. Outro empresário empreendedor, 

com ênfase na empresa lucrativa, está preocupado em solucionar questões de 

organização do processo de produção. 

 

Apesar de o fenômeno estar fortemente relacionado com as motivações do 

empresário, todos os stakeholders podem estar relacionados com esta dinâmica. 
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Por um lado, os stakeholder envolvidos com a empresa digna: sua conduta inclusiva 

e sensibilidade ao dilema moral de dignidade. Por outro, a empresa lucrativa, onde o 

empresário e seus familiares estão em maior evidência, que não apresenta 

característica de inclusão e consideração aos interesses dos stakeholders, além de 

não apresentar sensibilidade para o dilema moral de dignidade.  

 

Conforme os dados identificados, as consequências podem ser tanto no sentido de 

desenvolvimento de práticas e procedimentos para lidar com os dilemas morais, 

como também a ausência de práticas e aprendizagem a respeito das questões 

morais e de dignidade dos stakeholders envolvidos. O empresário empreendedor 

que constrói uma empresa lucrativa tende a focalizar o seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem pessoal e organizacional em direção das 

competências de gestão operacional da empresa. O empresário empreendedor que 

enfatiza a construção da empresa digna desenvolve competência de interação com 

os stakeholders e a sensibilidade moral. 

 

Identifiquei até agora que o empresário empreendedor lida com dilemas de forma 

diferente. Quando ele tem sensibilidade para o dilema moral de dignidade, está 

voltado a construir uma Empresa Digna. Já o empresário empreendedor que 

enfatiza a construção da Empresa Lucrativa, enfatiza as soluções para dilemas 

operacionais. 

 

Considerando a proposição 6, apresento o seguinte corolário. 

 

C8: A sensibilidade para o dilema moral de dignidade que impacta a 

dignidade dos stakeholders está relacionada com o tipo de empresa 

que o empresário empreendedor busca construir 

 

5.6 Construindo uma empresa digna 
 

Na análise da proposição 6 e no corolário 8, levantei a questão de quais são os 

motivos de o empresário empreendedor enfatizar a construção de uma empresa 

digna ou enfatizar a construção de uma empresa lucrativa. Esta questão é 
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importante para que se possa entender o que desencadeia o fenômeno de 

identificação e como lidar com os dilemas morais que impactam os stakeholders e 

toda a dinâmica de gestão da empresa. Esta questão é referência para o proposição 

7, que orienta a análise a seguir. 

 
 

 

P7: As motivações para empreender são diferentes para o 

empresário que tem sensibilidade para os dilemas morais de 

dignidade e para aquele que não apresenta sensibilidade para os 

dilemas morais de dignidade.   

 

Devido a sua posição de autoridade como executivo principal, proprietário e 

fundador, serão suas as escolhas que irão determinar grande parte das 

características organizacionais (SCHEIN, 1985). Cabe ao executivo desenhar a 

estrutura organizacional da empresa, de comprometer ou não seus recursos, 

identificando e mobilizando sócios e funcionários numa determinada direção, seja 

para definições operacionais, seja para definições aspiracionais e estratégicas. 

Baseado nesta compreensão existe a necessidade de investigar o significado da 

empresa enquanto empreendimento para o empresário e qual o propósito de 

empreender e gerir a empresa.  

 

[…] Eu não quero estar aqui na vida de passagem, eu quero fazer algo que 
influencie os outros. O meu sonho está intrinsecamente ligado àquilo que é a 
minha vida, boa parte dela dedicada e compartilhada com a Empresa A. É o meu 
negócio, o negócio que hoje eu dirijo, que hoje eu empreendo. Este é o meu 
sonho. E o sonho não é mais meu, o sonho é de uma legião que acredita e 
compartilha dos mesmos valores. Eu quero fazer algo que me dê muito prazer por 
estar influenciando pessoas, por estar contribuindo com a sociedade, com o meio 
ambiente, com a geração de resultados financeiros e operacionais (R1E2). 

 
A palavra empreender é utilizada em momentos de busca da realização de algo, um 

projeto, um sonho traduzido num propósito. O empresário empreendedor, sujeito 

desta pesquisa, busca a realização de algo e, portanto, busca o reconhecimento 

pelo que faz e pelo que empreende. Ou seja, pelo seu projeto de vida, refletido na 

gestão da empresa que ele conduz, irá influenciar as características da empresa. As 

citações abaixo apresentam quais as motivações e recompensas que o empresário 
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busca. Estas motivações podem estar relacionadas com: ser recompensado; em 

influenciar outras pessoas com o sonho pessoal; ter satisfação nas interações de 

trabalho; ser recompensado com a realização profissional; ou, então, sustentar a 

família e conseguir um bom padrão de vida.  

 

[…] Eu não quero estar aqui na vida de passagem, eu quero fazer algo que 
influencie os outros. O meu sonho está intrinsecamente ligado àquilo que é a 
minha vida, boa parte dela dedicada e compartilhada com a Empresa A. É o meu 
negócio, o negócio que hoje eu dirijo, que hoje eu empreendo. Este é o meu 
sonho. E o sonho não é mais meu, o sonho é de uma legião que acredita e 
compartilha dos mesmos valores. Eu quero fazer algo que me dê muito prazer por 
estar influenciando pessoas, por estar contribuindo com a sociedade, com o meio 
ambiente, com a geração de resultados financeiros e operacionais (R1E2). 

 […] Eu não trabalho. Vir para cá não há trabalho para mim. É o lugar que eu 
venho para ser feliz. No meu trabalho me divirto, dou risada, eu amo todo mundo 
aqui dentro. São todos os meus filhos. É a minha família. Acho que não teria 
dinheiro que faria a gente vender esta Empresa F (R6E1). 

[…] Quando eu e fulano […] abrimos a empresa, nós começamos mais por uma 
escolha profissional do que uma escolha financeira. Se fosse para ganhar 
dinheiro, nós poderíamos ganhar dinheiro de outras formas (R2E1).  

[…] Do meu jeito, funciona para mim, pessoalmente, satisfaz o meu ego e o meu 
financeiro. Sustenta minha família, um padrão de vida muito bom. Não rasgo 
dinheiro, porém não falta. Portanto, eu estou satisfeito com o que estou fazendo. 
(R7E1).  
 
Faço o que me dá na cabeça, sempre sabendo que tenho que vender. Não tenho 
nenhum amor para com as minhas peças. Elas estão aí para serem 
comercializadas. Vender para poder pagar as minhas coisas, viver, apesar de 
fazer com o maior carinho. (R9E1) 
 

Nas primeiras citações apresentadas, podemos notar que o sonho, o propósito e, 

portanto, as recompensas são de tipos diferentes. Alguns empresários priorizam 

reconhecimentos simbólicos como: felicidade, relacionamento próximo familiar, 

sentido de comunhão em propósitos, além dos resultados esperados da empresa. 

Outros priorizam as recompensas voltadas para satisfação das necessidades de 

sustentação da família e funcionamento financeiro. Ao utilizar a técnica de 

comparação incidente-incidente, irei explorar as diferenças encontradas entre dois 

tipos de priorização de recompensas, ou seja, priorização de recompensas 

financeiras e priorização de recompensas simbólicas. 

 

A primeira dimensão que emerge dos dados na análise incidente-incidente é 

denominada prestígio social. Prestígio social é uma das dimensões que caracteriza 
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a propriedade Priorizando recompensas simbólicas. Faz parte desta dimensão 

baseada no código ser admirado. 

 

Os dados também revelam que os empresários priorizam recompensas simbólicas 

voltadas para uma comunidade ou para a relação com os próprios funcionários ou, 

ainda, outro stakeholder. A admiração do outro é, conforme os dados, uma 

recompensa citada repetidamente. 

[…] eu quero fazer algo que me dê muito prazer por estar influenciando pessoas, 
por estar contribuindo com a sociedade, com o meio ambiente, com a geração de 
resultados financeiros e operacionais (R1E2). 

 
[…] Para nós a decisão é meio tranquila, e de novo, para mim o que rege tudo 
isso é que nós temos a absoluta certeza que existe o espaço, existe o interesse 
da população como um todo, que os negócios sejam cada vez mais justos, que 
eles sejam cada vez mais transparentes. (R1E1) 

[…] pensava em ter um propósito maior […] dentro do contexto do trabalho que é 

beneficiar as pessoas que me cercam, gerar emprego, gerar riquezas, fazer com 
que as pessoas concretizem seus sonhos (R5E1). 

 […] Eu não trabalho. Vir para cá não há trabalho para mim. É o lugar que eu 
venho para ser feliz. No meu trabalho me divirto, dou risada, eu amo todo mundo 
aqui dentro. São todos os meus filhos. É a minha família. Acho que não teria 
dinheiro que faria a gente vender esta Empresa F (R6E1). 

 
Este primeiro código analisado está in vivo. O empresário empreendedor orienta as 

ações dele e da empresa no sentido de ser reconhecido por seus valores e 

transparência. Portanto, ele aponta para uma motivação baseada numa 

recompensa simbólica ligada ao fato de ser admirado. Esta admiração faz parte da 

dimensão prestígio social, que caracteriza a propriedade que emergiu dos dados. 

 
[…] estamos aqui para construir uma empresa que quer ser admirada porque ela 
tem valores enraizados e transparência. (R1E1) 
 

A segunda propriedade identificada a partir das análises incidente-incidente foi 

denominada como Satisfação pessoal. O código que faz parte desta dimensão é 

felicidade e satisfação. 

 

A citação do empresário que deu origem ao código está apresentada a seguir. O 

empresário R6E1 compara ganhos financeiros com a venda do negócio ao valor da 

satisfação e felicidade encontrada na gestão da empresa.  
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[…] um lugar que eu venho para ser feliz. No meu trabalho, me divirto, dou risada, 
eu o amo todo mundo aqui. Todos são meus filhos, minha família. Então, a gente 
vende e fazer o quê?  Montar outro jornal? Acho que não teria dinheiro que faria 
gente vender este jornal. (R6E1) 
 

Outra informação percebida nos dados é com relação à satisfação pessoal, 

principalmente nos relacionamentos. A empresa proporciona prazer nas relações e 

nas interações com os envolvidos com o empreendimento, principalmente os 

funcionários. 

[…] Ser profissional, trabalhar nos dois lados, o lado profissional, mas o lado 
também pessoal, que também motiva, no meu conceito de vida […] eu gosto do 
trabalho e gosto de gerar recursos para as pessoas, isto me realiza (R5E2). 
 

Outra dimensão identificada foi denominada Exercer poder social. A partir dos 

dados, identifiquei nesta dimensão quatro códigos: mudando o mercado; 

desenvolvendo um mercado digno; gerar riqueza; e influenciar os outros. Esta 

propriedade emerge das práticas apresentadas pelo empresário empreendedor em 

sua atuação no seu entorno e influencia na mudança de um status quo 

estabelecido. O empresário tem como recompensa o reconhecimento de poder 

atuar em causas que podem mudar a dinâmica de mercado. 

 

As citações que revela este código estão nas falas de R3E1 e R6E1. A primeira 

apresenta o objetivo de moldar o mercado, no sentido de melhorá-lo, e a segunda 

reforça a primeira, onde o empresário busca mudar e fazer o oposto que o mercado 

faz. Codifiquei este poder de mudar o contexto como Mudando o mercado e faz 

parte da propriedade Exercer poder pessoal. 

 
Meu sonho é que no ano de 2020 tenha 20 mil pessoas trabalhando de alguma 
forma nesse sistema. De uma maneira ou de outra, com franqueado 
independente, funcionário, enfim, correlato, faturando cada uma delas 2000 
dólares por mês. (R1E1) 

 
[…] A gente quer moldar o mercado ao invés de ser moldado. Nosso desafio não 
é apenas se adaptar ao status quo e sim contribuir para que ele melhore. (R3E1) 
 
[…] quando eu montei o meu jornal pensei: os jornais estão todos dando 
descontos para uma única agência, eu vou fazer o contrário disso, vou dar 
desconto para todas outras agências menos para esta grande agência. Então, eu 
inverti no processo, ao invés de dar desconto para esta única agência passei dar 
para todas as outras. (R6E1) 
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O segundo código – que faz parte da propriedade exercer poder pessoal – 

denominei Desenvolvimento de um mercado digno. O código foi denominado a partir 

do código in vivo certa dignidade.  

 

Antes de criar o jornal visitei as agências, visitei uma das 15 agências. Em minha 
opinião, elas estavam no mercado com certa dignidade […] visitei essas agências 
todas em resolvi não ter clientes direto. […] Se você perder a confiança das 
agências não tem como sobreviver como jornal. Tem fazer as agências confiarem 
em você. Tem que merecer esta confiança. (R6E1).  
 

O terceiro código é denominado Gerar riquezas codificado in vivo. A ênfase deste 

código é a capacidade de gerar riquezas para todos os stakeholders envolvidos. 

R2E2 menciona que gerar riquezas é mais do que ter alto faturamento, está 

relacionado com a geração de valor para o mercado. As citações são as seguintes. 

 
A intenção de conseguir fazer uma empresa que gera emprego, que gera riqueza, 
que gera valor e reconhecimento. Eu tenho isto muito forte também, de saber que 
se eu fizer um trabalho bem feito e fizer tudo certinho, eu vou ter o 
reconhecimento disso. Então, para mim é muito mais gratificante saber que o R2 
conseguiu fazer uma empresa que dá certo e gera riquezas e gera valor para o 
mercado, do que uma empresa que fatura […] milhões. (R2E2). 
 
O meu objetivo era os bens materiais, […] mas na verdade depois que eu fui para 
agência eu comecei descobrir outro valor. Dentro do contexto do trabalho que é 
beneficiar as pessoas que me cercam gerar emprego, gerar riquezas, fazer com 
que as pessoas concretizem seus sonhos. (R5E2) 

 

 
 
O poder empregar é uma característica aparente nos dados. A empresa dá 

condições de gerar riquezas e o poder de empregar profissionais. 

[…] pensava em ter um propósito maior […] Dentro do contexto do trabalho que é 
beneficiar as pessoas que me cercam gerar emprego, gerar riquezas, fazer com 
que as pessoas concretizem seus sonhos. E isto também vai se realizando com 
este crescimento também, não é? (R5E1). 
 
[…] Nesse nosso meio, as pessoas conseguem seu primeiro emprego buscando 
condições melhores do que aqueles que o mercado infelizmente oferece. Nesse 
sentido, eu acho que este é o nosso desafio. Este para mim é um sonho legítimo, 
é um sonho grande, dificílimo como todos os sonhos grandes, com inúmeros 
obstáculos, mas eu acho legítimo (R1E1).  
 

O quarto código – que faz parte da dimensão Exercer poder social – é denominado 

Influenciar outros. Esta influência vai além dos limites da empresa, inclui sociedade, 

mercado e comunidades em geral. As duas citações que deram origem ao código 

são as seguintes.  
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O sonho não é mais meu, o sonho é uma legião que acredita e compartilha dos 
mesmos valores. Eu quero fazer algo que me dê muito prazer por estar 
influenciando pessoas, por estar contribuindo com a sociedade, com o meio 
ambiente, com a geração de resultados financeiros e operacionais. (R1E1) 

[…] eu não quero estar aqui na vida de passagem, eu quero fazer algo que 

influencie os outros. O meu sonho está intrinsecamente ligado com aquilo que a 

minha vida, boa parte da minha vida é dedicada, é compartilhada com a empresa 

A.(R1E2) 

 
[…] a gente quer moldar o mercado ao invés de ser moldado. Nosso desafio não é 
apenas se adaptar a status quo e sim contribuir para que ele melhore. (R1E1) 
 
Que aí você consegue comprometimento, lealdade das pessoas e faz com que as 
pessoas realmente realizarem seus sonhos. (R5E1) 
 

A quarta dimensão da propriedade identificada nos dados é denominada 

reconhecimento profissional. O código que faz parte desta dimensão é denominado 

realização profissional. A empresa é empreendimento que necessita capacidade e 

competências gestão. Nesse sentido, o empresário empreendedor busca ser 

recompensado pela sua capacidade profissional em lidar com a complexidade de 

conduzir os negócios e alcançar os objetivos traçados. A citação que deu origem ao 

código é a seguinte: 

 

Quando eu e fulano abrimos a empresa, nós começamos mais por uma escolha 
profissional do que uma escolha financeira. Se fosse para ganhar dinheiro, nós 
poderíamos ganhar dinheiro de outras formas. (R2E1). 
 

Outra informação percebida a partir dos dados é em relação ao reconhecimento 

profissional como recompensa simbólica. 

[…] de manter um modelo de negócios de crescimento e confiança dos nossos 
clientes que garanta um crescimento pessoal e profissional de cada um na 
empresa e o crescimento da empresa como um todo (R3E1) 
 

Conforme a análise incidente-incidente é possível considerar que o empresário 

empreendedor que apresenta sensibilidade aos dilemas morais tenha relação com a 

propriedade Priorizando recompensas simbólicas. A categoria Empresa Digna 

emerge a partir de propriedades apoiadas em práticas de interação com mercados e 

stakeholders, práticas que demonstram a capacidade e o poder assumido pelo 

empresário de provocar modificações no mercado, ou influenciar os mercados em 

buscar melhorias nas interações com stakeholders visando uma interação digna. A 

partir da análise dos dados, identifico que o empresário empreendedor busca 

alcançar recompensas que não consideram apenas os lucros da empresa e sim 

prioriza as recompensas simbólicas da busca de prestígio social, baseado na 
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admiração pela capacidade de ser responsável socialmente. Busca da satisfação 

pessoal e da felicidade nas interações com os públicos envolvidos e, como citação 

de R61, inclusive com a atribuição de valor superior ao preço de venda da empresa. 

Outra propriedade que caracteriza a categoria Priorizando recompensas simbólicas 

é a possibilidade de exercer o poder social baseado na capacidade de gerar 

riquezas, desenvolver um mercado digno, mudar o mercado e influenciar os outros. 

Esta propriedade precisa ser demonstrada considerando os aspectos morais 

envolvidos. Além disso, a capacidade profissional e, portanto, o reconhecimento 

profissional é uma recompensa simbólica priorizada pelo empresário entrevistado.  

 

Estas recompensas simbólicas se posicionam na essência das motivações do 

empresário empreendedor nas suas decisões e na sua atenção para a gestão da 

empresa. Caso a atuação da empresa reforce e compactue com o mercado 

prostituído, o empresário empreendedor pode não alcançar as recompensas 

simbólicas desejadas. Podemos considerar que estas recompensas simbólicas 

agem no seu mundo subjetivo e se institucionalizam nos princípios e práticas 

organizacionais, de tal forma a influenciar o seu entorno, incluindo stakeholders 

envolvidos com o negócio, como também a sociedade.   

 

Construir um mercado digno em contraposição ao mercado prostituído é uma forma 

de alcançar as recompensas simbólicas priorizadas. Denominei esta propriedade 

como Priorização de recompensas simbólicas, pois não exclui recompensas 

financeiras. Conforme a citação apresentada de R5E e R6E1, a interação que 

enaltece a dignidade dos envolvidos também gera resultados, pois aumenta a 

confiança entre os envolvidos. A palavra priorização foi escolhida para dar conta da 

amplitude da conexão entre estas recompensas. Priorizar recompensas simbólicas 

significa dar importância e relevâncias aos aspectos simbólicos da recompensa.  

 

A sensibilidade para com os dilemas morais que afetam a dignidade dos 

stakeholders é algo necessário para o alcance das recompensas simbólicas 

desejadas. A falha em reconhecer os desvios morais nas interações coloca em risco 

a possibilidade de o empresário ser recompensado, colocando em risco o próprio 

empresário. Estas recompensas caracterizadas como: prestígio social, satisfação 
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pessoal, reconhecimento profissional e poder social estão na base da percepção do 

que é ser reconhecido como empresário.   

 

Do ponto de vista do seu papel, se este reconhecimento não pode ser concretizado, 

o empresário corre risco de ser extinto. Conforme citação de R4E1, ao lidar com o 

dilema moral de dignidade relacionado à concorrência desleal a solução não foi 

satisfatória, quanto à essência da motivação do ser empresário empreendedor. Esta 

situação gerou reflexões de ruptura com o papel de empresário, para diminuir 

questionamentos e conflitos com o seu próprio papel.  Veja na citação abaixo: 

 

[…] não a transformar, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mesmo 
estando aqui no centro da cidade, é como se fosse uma grande favela, ou que 
antigamente chamavam de cortiço […] é um projeto desafiador e por entender 
certa demora, certo atraso, como uma característica minha. Vou me satisfazer, 
mas não vou estar tão em questionamento ou em conflitos para poder tocar a 
minha vida. (R4E1)  

Este fenômeno ocorre no momento em que existe a decisão de empreender, de 

construir a empresa. Não existe uma data marcada para que este fenômeno ocorra. 

O empresário empreendedor reflete constantemente o sobre suas prioridades de 

recompensas. O que é possível dizer é que a materialização da construção da 

empresa, com as suas práticas empresariais e, principalmente, aquelas que 

refletem o conteúdo básico desta tese, são os dilemas de dignidade estão 

apresentados. É nesse momento que vem à tona o empresário que quer ser 

reconhecido e ser recompensado a partir destes símbolos. 

 

A dinâmica de recompensas está no mundo intersubjetivo e nas interações que o 

empresário empreendedor vivencia. Para que exista a recompensa, precisam existir 

os indivíduos envolvidos com aquela determinada situação. Na citação de R6E1, o 

empresário precisa do envolvimento dos stakeholders para exercer o seu poder 

social, não qualquer stakeholders, e sim aqueles que apresentavam certa dignidade 

do ponto de vista do empresário. Os envolvidos que podem potencializar as 

recompensas têm papel fundamental na criação do ambiente digno propício para 

alcançar as recompensas simbólicas priorizadas pelo empresário. Por outro lado, os 

representantes do mercado prostituído servem como antiexemplo no 

desenvolvimento de práticas, procedimentos e princípios organizacionais. As 
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práticas do mercado prostituído são consideradas ameaças para o papel do 

empresário. 

 

A arena deste fenômeno é o ambiente empresarial vivido pelos empresários 

empreendedores entrevistados. As recompensas simbólicas são sinalizadas na 

interação. Se a interação de onde emergem as recompensas está em risco, por 

causa dos dilemas morais, a recompensa simbólica também corre risco. Se uma 

das características desta categoria é, por exemplo, a capacidade de influenciar 

outros, caso este outro se sinta lesado por alguma ação da empresa, este 

reconhecimento e recompensa não se viabilizam. Então, é no espaço da interação 

entre empresa, empresário, stakeholder e sociedade que a recompensa simbólica 

priorizada se apresenta e, nesse espaço interacional, a recompensa se viabiliza. Por 

isso, a sensibilidade para dilema moral de dignidade é algo valoroso para o 

empresário. Caso esta sensibilidade não exista, o espaço onde as recompensas 

simbólicas são viabilizadas pode ser desconfigurado e não ser possível o 

reconhecimento esperado. 

 

O quadro 6 traz uma síntese da análise de dados para a compreensão das 

motivações do empresário que indica para recompensas simbólicas. 

 

Código Dimensões Propriedade 

Admiração do outro; ser 
admirado 

Prestígio social  

Felicidade e satisfação Satisfação pessoal Priorizando 
recompensas simbólicas 

Mudando o mercado; 
desenvolvendo um mercado 
digno; gerar riquezas; 
influenciar os outros 

Exercer poder social  

Realização profissional Reconhecimento 
profissional 

 

Quadro 4 - O propósito do empreendimento na perspectiva do empresário que 
busca recompensas simbólicas 

 
Em contraposição à propriedade Priorização de recompensas simbólicas, emerge 

dos dados outra propriedade denominada Priorização de recompensas financeiras. 

Para orientar a busca de respostas nos dados desenvolvi a seguinte proposição: 
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P8: Os empresários que priorizam recompensas financeiras são 

sensíveis aos dilemas operacionais e não demonstram sensibilidade 

para dilemas morais.  

 

Os dados revelam que existe o empresário empreendedor que prioriza 

recompensas financeiras. A empresa representa uma forma de gerar recursos 

financeiros para proventos, estudos dos filhos, ou seja, recursos para o sustento e 

bem estar dos familiares. A citação que dá origem ao código, que faz parte da 

dimensão e que valoriza resultados financeiros é a seguinte. 

 

[…] Sustenta minha família, um padrão de vida muito bom. Não rasgo dinheiro, 
porém não falta. Portanto, eu estou satisfeito com o que estou fazendo. (R7E1) 
 

Eu sempre faço para ficar bem com a minha família porque eu não preciso andar 
de BMW, sabe? Eu quero viver bem, ter dinheiro se eu quiser viajar, ficar seis 
meses sem trabalhar, se eu quiser.  Minha vida profissional é para manter a minha 
vida pessoal, faço tudo para manter a minha vida pessoal. (R9E1) 
 

O quadro 7 apresenta os dados selecionados que identificam a priorização de 

recompensas financeiras. 

Código Dimensão Propriedade 
   

Melhoria no padrão de 
vida; sustenta a 
família 

Garantir estabilidade 
familiar 

Priorizando recompensas 
financeiras 

   

Quadro 5 - Priorizando recompensas financeiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
Quando prioriza recompensas financeiras, o empresário empreendedor está com 

sua atenção voltada para a melhoria dos processos da empresa para que os 

resultados financeiros sejam adequados ao tipo de recompensa que almeja. 

Quando o empresário responde às perguntas da pesquisa, como por exemplo: 

“Quais as decisões importantes que você se lembra da sua experiência, que teve 

implicações para públicos diferentes de relacionamento com a sua empresa? Onde 

a decisão que lidava com o interesse de um público de relacionamento implicava em 

ferir os interesses de outro público de relacionamento?”, elas revelaram 

experiências que estavam relacionadas a problemas ou dilemas operacionais. Ao 
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investigar que tipo de recompensa este empresário busca com a sua empresa, ele 

cita que é a sustentação do padrão de vida da família.  

 

O empresário empreendedor que considera este tipo de recompensa tem seu olhar 

voltado para os riscos de não alcançar os resultados esperados que lhe desse a 

recompensa desejada. Quando na interação com um stakeholder, como o 

funcionário, por exemplo, ele menciona que sua maior preocupação está na gestão 

da demanda operacional e como a empresa irá lidar com aquela situação. Ou seja, 

um problema pode ser encarado como um dilema, pois o empresário pode se 

considerar em uma encruzilhada do tipo: para ampliar a produção, contrato mais 

funcionários ou terceirizo parte da produção para outra fábrica? Veja as citações 

abaixo: 

 

Minha preocupação maior […] Cada vez que eu pego um pedido grande, um bom 
pedido, é de que forma eu vou executar. Porque você vai depender do funcionário 
especificamente, aquele que está no dia-a-dia aqui comigo. Como eu trabalho 
com brindes, é sempre uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que vai 
fazer amanhã. Não sei qual destes modelos irão ser vendidos, vamos dizer assim 
tá. Então, às vezes eu pego uma empresa Y, às vezes eu pego um projeto grande 
de uma concessionária de telefonia. Enfim, uma quantidade de 100 mil, 200 mil 
peças. Para isto tem uma repercussão no trabalho, fazer 1 mil ou 2 mil peças é 
simples.  Agora se você pega um projeto de 100… 200… 500 mil peças, você tem 
que repensar todo o seu trabalho junto ao funcionário, carga horária, banco de 
hora, contrato temporário. Não dá para você contratar fixo e ficar com eles depois 
que esta demanda sempre diminuir. A nossa média hoje é 10 a 15 mil peças mês 
e acontece em alguns meses, depende do produto, […] produzimos de 30 a 40 
mil peças. Tem vezes que isto triplica ou quadruplica, ai tenho que saber como 
fazer. Este é o maior problema que nós temos aqui.(R7E1). 
 
Estou com um dilema, há três anos eu vendia um vestido mais elaborado, peças 
lindas. As pessoas que visitavam o país vinham aqui. Sai nos roteiros dos hotéis 
como um ponto de referência da moda. Agora não é nada viu. Agora 70% são 
tudo comerciantes. Tenho vestidos que estão em toda parte do mundo.  É raro 
comprar uma coisa que não foi copiada. É raro, está tudo muito repetitivo, muito 
comercial. Tudo tem que dar resultado, tem que ser rápido. Venho pensando em 
não produzir mais peças, não fabricar nada. Tenho que mudar, hoje o meu custo 
é muito maior. (R9E1). 
 

Decidi codificar este trecho como um dilema operacional, diferentemente do dilema 

moral de dignidade que pressupõe uma sensibilidade do stakeholder afetado pela 

prática. O dilema operacional se caracteriza em considerar o aspecto financeiro e a 

capacidade de sustentar familiares e manutenção do padrão de vida. Na 

comparação dos incidentes, o tratamento do dilema operacional deixa de considerar 

aspectos morais do funcionário na forma de tratamento, gestor funcionário, ou 

então, na remuneração sobre a produção, tendo em vista uma possível sobre cargo 
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no aumento de produção, ocasionando fadiga e possíveis problemas de segurança. 

No dilema operacional, este ângulo da preocupação não aparece. O que aparece, é 

a busca da solução da capacidade produtiva e, consequentemente, maiores ganhos 

financeiros. 

 

A partir da análise dos dados, podemos considerar que o empresário empreendedor 

que prioriza recompensas financeiras desenvolve métodos e práticas que se auto 

reforçam. Quanto mais o empresário empreendedor é recompensado 

financeiramente, mais ele busca desenvolver formas para solucionar dilemas 

operacionais. Para este empresário empreendedor, construir a empresa lucrativa é 

sua razão de ser empresário. O reconhecimento é materializado no resultado 

financeiro e, portanto, facilita a identificação da recompensa. Esta recompensa 

também pode ser materializada no padrão de vida dos familiares, tendo em vista 

que este é um objetivo importante para ele. 

 

Este empresário também identifica o mercado prostituído, mas o enfoque é outro. 

Considera que o mercado dificulta, pois as práticas não são equivalentes e 

simétricas. Acredita que está sendo prejudicado por estas práticas. Podemos 

considerar que o empresário se coloca no centro do fenômeno, ou seja, no mercado 

que dificulta sua vida. Enquanto o empresário que prioriza recompensas simbólicas, 

como já mencionado, faz um movimento inclusivo, convida os stakeholders para 

lidar com o mercado e provoca mudanças no mercado prostituído. Em oposição, o 

empresário que prioriza recompensas financeiras desenvolve uma visão centrada 

nos próprios problemas e, portanto, desenvolve soluções para estes problemas. 

 

[…] Globalizou. Globalização é bom para quem? Bom para alguns. É poder de 

negociação para quem tem máquina e equipamento, que pode comprar e teve 

incentivo do governo, tudo bem. Agora, e quem não tem incentivo? Que incentivo 

o governo dá para uma empresa igual a minha? Por que o dinheiro do BNDES vai 

só para Lojas X e para empresa Y construírem prédio, ou para empresa Z... Os 

bam bam bans? Por que não chega a mim um valor de 3 milhões de custo para a 

construção de um prédio, por exemplo? Não vem para eu não pagar em 30 anos 

por 3 mil reais por mês? Por que não tenho crédito, seu eu faturo 380 mil por 

mês? Como ele não me dá um crédito de 3 milhões? Mas a empresa Y não se 

importa. Ela não investe nada, nasce do zero e faz um prédio novo com faixa e 

placa na frente bonita, tudo faturado pelo BNDES (R7E1). 
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[…] Você tem ideia de como era difícil no plano cruzado? Hoje é mais difícil. Hoje 
está impossível trabalhar. Logo no início, quando nós montamos a confecção lá na 
Pompéia, não comprávamos tecidos de grandes fornecedores, comprávamos 
onde havia oportunidades, não pegava direto da fábrica. Comprava de 
atacadistas, pois era mais fácil. Eu meu sócio pagávamos com cheque, 
arrastávamos e financiávamos (R9E1). 

 

As experiências frustradas estão relacionadas com a impossibilidade de alcançar as 

recompensas financeiras desejadas e reforçam a necessidade do aprendizado em 

lidar com as questões operacionais financeiras. Enquanto o empresário que prioriza 

recompensas simbólicas ele se frustra por não poder lidar com um dilema moral de 

dignidade de forma satisfatória, vide R4E1. O empresário que prioriza recompensas 

financeiras apresenta frustração com a incapacidade de lidar com um problema da 

gestão operacional da empresa. A citação abaixo apresenta esta experiência 

frustrante. 

 

Como eu te falei, quem já quebrou sabe. Quando você vê desligarem a luz da sua 
empresa, colocarem a escada no poste e cortarem a luz, ai realmente você fala: é 
preciso mudar alguma coisa na administração. Está muito falha. Eu gastava 
muito. Eu consumia diferente do que eu consumo hoje. Hoje eu tenho 10 vezes 
mais o que eu tinha, tenho propriedade, patrimônio. (R7E1)  
 
Um cliente ficou me devendo 40 mil e fui lá para negociar com ele. Eu me vi numa 
situação que mais odeio. Negociei do jeito que deu. Vou lhe agradecer porque 
graças a você eu vou mudar o meu caminho. Não quero mais ninguém me 
devendo. Então eu parei. Tinha que ser nesse ramo, há dez anos. (R9E1) 
 
 

Na medida em que o dilema operacional sensibiliza este empresário, as pessoas 

que estão no entorno do negócio, como funcionários e clientes, são consideradas 

parceiros no sentido da solução do problema operacional. Outro elemento 

identificado é a visão de princípios que norteia a conduta. Ela é considerada uma 

promessa para o empresário que prioriza resultados financeiros. Portanto, deve ser 

evitado, pois uma promessa pode significar uma impossibilidade de ser cumprida, 

pois o foco do empresário é construir uma empresa operacionalmente bem 

estruturada e, consequentemente, alcance melhores resultados financeiros. Com o 

objetivo de comparar os incidentes, perguntei para o empresário (R7E1) se ele tinha 

desenvolvido um documento com os princípios da empresa. A resposta foi a 

seguinte: 

[…] funciona mais baseado no meu estilo, não prometo nada. Sem promessas. Em 

alguns casos, na maioria deles, dou aumento por livre e espontânea vontade. Ele 

só vai saber quando olhar o holerite. Às vezes eu chamo o funcionário para dar 
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uma bronca, para questionar alguma coisa e já dou aumento no mesmo instante. 

Dou um tapa e assopro. Este é o meu estilo de trabalho. Não sei é certo ou se é 

errado, mas funciona. Lembra que falei no começo que da empresa do meu porte, 

do meu tamanho, do meu jeito? Funciona para mim, satisfaz o meu ego e o meu 

financeiro. Sustenta minha família, um padrão de vida muito bom. Não rasgo 

dinheiro, porém não falta. Portanto, eu estou satisfeito com o que estou fazendo. 

Não tenho escolaridade, não estudei, fiz até o terceiro colegial. (R7E1) 

 

Esta conduta se opõe à do empresário empreendedor que prioriza recompensas 

simbólicas. Este busca desenvolver princípios para poder se prevenir dos dilemas 

morais, baseados numa referência para tomar as decisões de negócio, inclusive 

considerando os stakeholders envolvidos. Os princípios citados anteriormente nesse 

processo de análise não são considerados promessas, mas referência para a 

gestão da empresa na construção de um mercado digno. O entendimento do 

empresário empreendedor que prioriza recompensas financeiras é que a definição 

de princípios pode ser um promessa, reforça a percepção em que a dinâmica de 

negócio está centrada no empresário. Desta forma, menor atenção para as 

questões morais que envolvem a dignidade do stakeholder. 

 

Como consequência, este empresário tende a reconhecer e considerar os dilemas e 

problemas operacionais e, desta forma, desenvolve soluções para estes dilemas 

operacionais. Os dilemas morais e os impactos na dignidade dos stakeholders não 

fazem parte das preocupações do empresário. 

 

A partir da análise dos dados, considerei as proposições 7 e 8, que levam aos 

seguintes corolários. 

 

C9: A sensibilidade para os dilemas morais de dignidade está 

relacionada à priorização de recompensas simbólicas por parte do 

empresário empreendedor. 

 

C10: Os empresários que priorizam recompensas simbólicas são 

sensíveis aos dilemas morais de dignidade.  

 

C11: Os empresários que priorizam recompensas financeiras são 

sensibilizados pelos dilemas ou problemas operacionais 
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5.7 A categoria central: Recompensa do Empreender 
 

As análises até este ponto permitiram identificar aspectos que diferenciam os 

empresários que demonstram sensibilidade para os dilemas morais, daqueles que 

demonstram sensibilidade para dilemas operacionais. O empresário empreendedor 

sensível ao dilema moral de dignidade identifica uma série de práticas de um 

mercado prostituído, que exige deste empresário a adoção de estratégias de 

prevenção do dilema moral de dignidade. Além disso, quando enfrentam dilemas 

morais, desenvolvem ações de conciliação nas interações e princípios adotados. 

Este empresário empreendedor busca construir o que nomeei de Empresa Digna, 

onde busca mudar o modelo de negócios e a influência no mercado para provocar 

mudanças nesse mercado. 

 

O empresário empreendedor que é sensível aos dilemas operacionais se preocupa 

em desenvolver soluções para o funcionamento operacional da empresa, com o 

objetivo de construir prioritariamente uma empresa lucrativa. Ele percebe o mercado 

prostituído, mas reage ao mercado de forma passiva e centrada nos próprios 

problemas. Em seguida, nós elevamos um nível na análise, baseadas nas 

categorias e desenvolvendo a codificação axial. As categorias Empresa digna e 

Empresa lucrativa procuram entender que tipo de empresa os empresários com 

sensibilidade para o dilema moral de dignidade buscam construir e qual a empresa 

que o empresário com sensibilidade para os dilemas operacionais busca construir. 

 

As propriedades Priorização de recompensa simbólica e Priorização de recompensa 

financeira elevam o nível de abstração da análise e consideram o grupo de 

empresários, não mais um indivíduo (CORBIN; STRAUSS, 2008). Este processo de 

análise se desenvolve da seguinte forma: no primeiro nível são identificadas as 

subcategorias, tendo como base as codificações; no segundo nível, as categorias; e 

no terceiro nível, a categoria central e suas propriedades. Ou seja, as categorias 

são baseadas nas integrações das subcategorias e a categoria central é uma 

integração das categorias. Esta seção busca apresentar o desenvolvimento da 

associação entre categorias culminando na categoria central e propriedades, no 
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processo de codificação seletiva. Para orientar os próximos passos da análise, 

desenvolvi a seguinte proposição: 

 

P9: Os significados das recompensas do empreender servem de 

referência para a gestão do negócio. 

 

 

 

5.7.1 Priorização de recompensas simbólicas 
 

Identificamos inicialmente que existem diferenças na forma de enxergar os dilemas. 

A primeira é a diferença entre o empresário que tem sensibilidade para o dilema 

moral de dignidade e o empresário que tem sensibilidade para o dilema operacional. 

O primeiro empresário desenvolve estratégias de prevenção dos dilemas e quando 

enfrenta os dilemas, busca a conciliação de interesses dos stakeholders e os 

princípios da empresa. Este empresário busca realizar intervenções, mudanças no 

modelo de negócios e no mercado para construir uma empresa digna. As razões 

para a construção de uma empresa digna é o posicionamento diante de um 

mercado prostituído, onde práticas moralmente condenáveis são realizadas. Este 

empresário, sensível a estas práticas, se posiciona buscando se prevenir do dilema 

em que possa deslocar a empresa para dentro deste mercado prostituído.   

 

Esta categoria está relacionada com a categoria central por meio da propriedade 

priorização de recompensas simbólicas. O empresário que busca construir uma 

empresa digna está motivado por algo: um reconhecimento ou uma recompensa. 

Ser admirado é uma das características desta propriedade que prioriza 

recompensas simbólicas. O empresário busca esta admiração social e do mercado 

como referência na busca da construção da empresa. Esta dimensão foi nomeada 

como Prestígio social. 

 

A segunda dimensão foi nomeada Exercer poder social e se caracteriza por uma 

postura de mudar o mercado, desenvolver um mercado digno, gerar riquezas e 

influenciar os outros. Esta propriedade identifica a importância de ser reconhecido 
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por exercer poder na construção de uma ambiente digno. O empresário busca ser 

reconhecido pelo seu protagonismo social. 

 

A outra dimensão denominei Reconhecimento profissional. Ela focaliza a motivação 

de ser capaz de empreender numa certa área ou negócio. A última dimensão, 

nomeada de Satisfação pessoal, é baseada em interação que gere satisfação e 

felicidade. Estas dimensões da propriedade “priorização de recompensas 

simbólicas” acontecem na interação deste empresário com os stakeholders da 

empresa e na sociedade. A existência da recompensa está atrelada à interação, ou 

seja, sem a interação social não existe a motivação básica do empresário que tem 

sensibilidade para os dilemas morais. 

 

 
Figura 8 - Esquema teórico da propriedade Priorização de recompensas 
simbólicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este esquema se baseia na integração das características identificadas pela análise 

de dados presentes na voz do empresário empreendedor que possibilitou a 

construção da propriedade Priorização de recompensas simbólicas. 

 

5.7.2 Priorização de recompensas financeiras 
 

A segunda propriedade identificada na análise dos dados foi denominada de 

Priorização de recompensas financeiras. A dimensão desta categoria valoriza 

resultados financeiros e está baseada em características do tipo: busca melhoria do 

padrão de vida e sustentação da família, ou seja, aumentar capacidade de ampliar 

seus recursos financeiros pessoais. Esta propriedade, em comparação com primeira 

citada, identifica o empresário empreendedor que está centrado na própria empresa 

e na capacidade de lidar com seus desafios operacionais, onde as soluções são 

direcionadas no sentido de alcançar melhores resultados operacionais e financeiros, 

diferentemente da conduta inclusiva do empresário empreendedor que prioriza 

recompensas simbólicas. Este empresário tem comportamento centrado nas 

operações da empresa. Esta segunda propriedade é representada pelo seguinte 

esquema teórico: 

 

 
 

Figura 9 - Esquema teórico da propriedade Priorização de recompensas 
financeiras 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.7.3 Competências 

 
Os empresários indicam também a importância de desenvolver competências que 

permitam desenvolver e construir a empresa e o mercado que lhe dão a condição 

de alcançar as recompensas desejadas. Por um lado, as recompensas simbólicas, 

quando priorizadas, direcionam a atenção do empresário empreendedor no 

desenvolvimento de competências que fortalecem a capacidade de alcançar 

resultados orientados para as compensações desejadas. R1 indica a importância de 

buscar excelência em relação ao contexto da comunidade, ou seja, competência 

que possam contribuir para lidar com as demandas da comunidade, que podem ser 

nomeadas como competências relacionais. Enquanto que R3 mobiliza a 

organização para o desenvolvimento de lideranças para sustentar o crescimento da 

empresa. Outro exemplo indicado abaixo é o do R5, que orienta o desenvolvimento 

de competências para o atendimento do stakeholder cliente dentro da dinâmica 

competitiva. 

 

[…] buscar excelência. Hoje eu trabalho para melhorar aquilo que eu considero 
que eu faço bem. Eu quero melhorar e, desta forma, buscar excelência em tudo o 
que faço. Seja nas minhas atitudes pessoais, nas profissionais em que estou 
inserido no contexto da comunidade, no mundo, é isto. (R1E2). 
 

[…] na competência relacionada à liderança. A gente tem números bem 

expressivos, 80% das vagas de liderança. E como a gente tem crescido bastante 

acima de 35% a 45% ao ano, tem muitas vagas sem um. Ela são atendidas 

internamente, por promoções pela eficácia no processo de formação. Este é um 

dos pilares que a gente considera como desenvolvimento sustentável. Na verdade 

é um gargalo também. A gente só consegue crescer na velocidade e na medida 

em que ele de forma líderes. Como não existe fórmula mágica, existe um trabalho 

duro de coaching de envolvimento de mentoring para a formação de líderes. Você 

não consegue dar grandes saltos na velocidade de formação de gestores. Mas 

este é um processo que a gente mede. Eu diria que é um dos pontos fortes do 

nosso modelo de RH. (R3E2) 
 
[…] Não adianta, eles fecham e vêm os outros, este negócio de berço esplêndido. 
No mercado não existe isto. Se você está no mercado você tem que ter 
competência, você tem que estar na frente, oferecer coisas sempre melhor, mais 
eficientes. Hoje nosso diferencial é esta área societária. (R5E1) 
 

O empresário empreendedor que prioriza recompensas financeiras está mais 

preocupado em desenvolver competências que contribuam com a gestão 

operacional da empresa, ou seja, competência de gestão operacional. 
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[…] Agora você pega um projeto de 100… 200… 500 mil peças e tem que 
repensar todo o seu trabalho junto ao funcionário: carga horária, banco de horas, 
contrato temporário. Não dá para você contratar fixo e ficar com eles depois que a 
demanda sempre diminui. A nossa média hoje é 10 a 15 mil peças mês. Acontece 
que em alguns meses, depende do produto, chega a 30 a 40 mil peças. Tem 
vezes que isto triplica ou quadruplica, ai tenho que saber como fazer. Este é o 
maior problema que nós temos aqui. (R7E1) 
 
 

As competências desenvolvidas também estão orientadas para o alcance das 

recompensas desejadas, dos sonhos do empresário. Portanto, é possível considerar 

um eixo comum que pode explicar a forma como o empresário lida com os seus 

dilemas e de forma mais específica que é o interesse central desta tese: como o 

empresário lida com os dilemas de dignidade que impactam os stakeholders na 

gestão da empresa. Todos os empresários entrevistados percebem o mercado 

como prostituído. Aqueles que priorizam recompensas simbólicas apresentam 

sensibilidade para os dilemas morais que impactam a dignidade dos stakeholders e 

sociedade, o que faz com que estes empresários desenvolvam estratégias de 

prevenção destes dilemas, e quando enfrentam o dilema moral de dignidade, 

tendem a ter repertório para lidar com os dilemas, buscam soluções conciliadoras. 

Porém, antes de enfrentar os dilemas, tomam decisões radicais que podem 

impactar recursos da empresa e recursos pessoais. Este empresário tem uma 

postura proativa no sentido de desenvolver práticas que construam uma empresa 

digna e um mercado digno, pois não se contentam em influenciar a própria 

empresa, mas expandem o seu raio de ação para o mercado, comunidade e 

sociedade. Desenvolvem uma postura inclusiva, têm sensibilidade para 

compreender que as recompensas simbólicas que são materializadas nas 

interações com stakeholders e a sociedade e, para tal, buscam desenvolver 

competências que reforcem este ciclo empreendedor. 

 

5.7.4 Categoria central: Recompensas do empreender 
 

Na codificação axial no processo de análise dos dados incidente-incidente, foram 

identificadas as características do empresário que tem sensibilidade para o dilema 

moral de dignidade e o empresário que tem sensibilidade para o dilema operacional. 

Quando associadas estas características é possível considerar que o empresário 

que tem sensibilidade para os dilemas morais prioriza recompensas simbólicas 
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como: prestígio social, satisfação pessoal, exercer poder pessoal e reconhecimento 

profissional. Enquanto que o empresário que tem sensibilidade para os dilemas 

operacionais prioriza recompensas financeiras que valorizam resultados financeiros. 

Na codificação seletiva, o primeiro passo é a integração destas duas categorias, ou 

seja, a categoria central e os devidos refinamentos. Os elementos da teoria estão 

ligados à categoria central e devem permitir a compreensão de como os 

empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão das empresas. 

 

A integração das duas categorias apresenta o conjunto de dados analisados das 

entrevistas destes empresários e indica que a busca de recompensas do 

empreender do indivíduo, como a categoria central, permite compreender como o 

empresário lida com dilemas de dignidade e explica como ele desenvolve 

sensibilidade para lidar com os tipos de dilemas enfrentados.   

 

O conceito: recompensas do empreender significa compensações socialmente 

desejadas na realização de um projeto ou de um sonho. Recompensa de 

empreender define a visão do empresário do empreendimento, ou seja, da empresa, 

tanto para o empresário que busca construir uma empresa lucrativa, como para o 

empresário que busca construir uma empresa digna. 
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Figura 10 - Esquema teórico da análise geral dos dados 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

A partir da análise dos dados com resposta a proposição 9, apresento o seguinte 

corolário: 
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C12: As recompensas do empreender indicam qual tipo de empresa e 

mercado que o empresário empreendedor busca construir. 

 

6 AVALIANDO A QUALIDADE DA TEORIA 

 
Conforme a escolha metodológica inspirada na teoria fundamentada em dados, este 

capítulo visa submeter os resultados identificados nas técnicas de coleta de dados e 

análise dos critérios de avaliação e o julgamento do processo desta pesquisa, etapa 

fundamental para consolidação das descobertas do processo de investigação em 

pesquisa qualitativa. 

 

Estas entrevistas foram realizadas com duas pessoas que estão envolvidas com 

empresários empreendedores e tinham capacidade de contribuir para validar os 

resultados. A primeira pessoa é um jornalista que está realizando um projeto de 

escrever um livro sobre empresários empreendedores. A outra, um superintendente 

de banco que atua no segmento de empreendedorismo e lida com empresários 

empreendedores de forma cotidiana, realizando negócios financeiros com indivíduos 

em situações similares ao grupo pesquisado. Os entrevistados foram identificados 

como R15 e R16. 

 

Apresento a transcrição de trechos das falas dos entrevistados comentando 

resultados que corroboram o alcance de compreensão da realidade apontada pela 

teoria: a utilidade para os stakeholders envolvidos e os elementos da 

funcionalidade. 

 
O entrevistado R15 considera que os resultados desta pesquisa poderiam ser 

utilizados em modelos de crédito, para avaliação de empresários empreendedores. 

 
 
Tem uma riqueza aqui nesta pesquisa, que é possível transformá-la em literatura 
importante para área, para que eu ou outros profissionais possamos falar sobre 
este assunto, que é muito rico. (R15) 
 
A gente poderia valorar isto e acho até que isto poderia ser instrumento de 
avaliação de “rating”, por exemplo. Pode ser utilizado num modelo, para capturar 
isto e colocar numa análise de crédito, que eu acho que é uma coisa rica.  Será 
que você gostaria de operar ao lado da empresa digna?  (R15) 
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Este trabalho é bacana, porque eu acho que vimos num crescendo de valorização 
deste tipo de comportamento. Tem empresário que não negocia e ponto. Para ele, 
deito no final do dia e durmo com fisco bacana. Muitos são movidos por uma coisa 
muito maior, para dar um salto de qualidade que quer dar. Não é apenas a 
qualidade de faturamento, qualidade de ambiente das pessoas que ele tem. Ele é 
movido por outra coisa. Se ele fizer isto, o resultado vem. (R15) 
 
 

O segundo entrevistado apresenta a importância desta pesquisa, no sentido de 

encontrar um padrão de como o empresário lida com os aspectos ligados à 

sustentabilidade dos negócios, além disso, aponta para a importância do conceito 

de dignidade para os negócios. 

 
Acho que dá para utilizar o conceito de fazer negócio de uma maneira digna. O 
que é o novo jeito de fazer negócio? Quais são as opções que se apresentam 
para o empresário? Como ele decide? O que ele leva em conta quando vai 
decidir? E, tão importante quanto isto, é ajudar a mostrar que esta forma de fazer, 
apesar do outro jeito, parece ser mais fácil. O outro gera mais retorno financeiro. 
Acho que este é o principal ponto. O melhor jeito de utilizar é dar uma referência 
para quem está tateando este mundo. Para quem acredita nisso, acho que é 
possível fazer olhando exemplos de outros empresários que conseguem fazer 
negócios desta maneira, é um grande serviço para os negócios. (R16)  
  
[…] que legal, faz muito sentido. Eu estou envolvido no livro, fazendo estas 
entrevistas, a gente está buscando um padrão. Não detalhei tanto quanto você, 
mas a gente encontrou algum padrão. Todos os empresários que entrevistamos – 
e a gente queria destacar as empresas que estão praticando a sustentabilidade – 
tinham a causa, que é a causa do líder. (R16) 
 
 
 Como ele vai construir este negócio, levando em consideração aquilo que é 
importante para ele e não a qualquer custo. E aqui eu vi que você conseguiu 
estruturar isto com base nas citações, as diferentes motivações, ou 
consequências das decisões de fazer negócio deste jeito. Muito legal. Enquanto 
você estava falando, foi possível reconhecer as histórias das entrevistas que fiz, 
na estrutura que você me apresentou. Ou seja, é um caminho muito legal para 
observar esta dinâmica. Dignidade é um bom nome, porque hoje não é falada, 
como não se fala de amor nos negócios, não se fala de dignidade nos negócios. 
(R16) 
 

 
Quanto ao quesito da flexibilidade, não existe rigidez na teoria proposta de que o 

limite, o aprimoramento e os avanços do seu poder explicativo, do ponto de vista 

das propriedades de cada categoria, mesmo com a densidade, tenham condições 

de ser implementadas e deixem mais claras as dimensões. Quanto ao número de 

categorias chave, atendem as indicações de serem relacionadas e são suficientes. 

 

O conceito de integração e os constructos se relacionam ao redor da categoria 

central priorização de recompensas financeiras e priorização recompensas 
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simbólicas desenvolvidas, baseadas nas proposições a partir de um esquema 

teórico considerado abrangente. 

 

A proposta de Corbin e Strauss (2008) – indicando auxílio de procedimentos de 

auditagem – apresenta a importância de julgar a adequação do processo de 

pesquisa e a base empírica dos estudos. Esta adequação do processo da pesquisa 

se relaciona com os processos utilizados para as formulações teóricas e análise dos 

dados. Corbin e Strauss (2008) indicam que o pesquisador apresente os critérios 

utilizados e, em seguida, para facilitar o leitor na compreensão do processo, 

apresento a resposta aos critérios. Os critérios formulados em forma de questões a 

serem observadas estão a seguir: 

 
a. Como a amostra original foi selecionada? Em que bases? 
b. Quais as principais categorias que surgiram? 

c. Quais foram os fatos, os incidentes ou as ações que apontaram para 

algumas dessas categorias principais? 

d. Com base em que categorias a amostragem teórica foi feita? Depois que ela 

foi feita, quanto elas se mostraram representativas nos dados? 

e. Quais eram algumas das hipóteses pertencentes às relações conceituais e 

em que base elas foram formuladas e validadas? 

f. Houve casos em que as hipóteses não explicaram o que estava 

acontecendo? Como foram resolvidas? As hipóteses foram modificadas? 

g. Como e por que a categoria básica foi selecionada? Essa coleta foi súbita ou 

gradual, foi difícil ou fácil? Em que bases foram tomadas as decisões 

analíticas finais? 

 
Fonte: adaptado de Corbin e Strauss (2008) 

 
A amostra foi baseada na identificação de empresários empreendedores e do 

principal executivo de empresas estabelecidas, empreendedores relacionados a 

negócios de oportunidades, segundo a definição do GEM (2009). Os empresários 

foram escolhidos a partir de uma lista prévia de 20 e durante o processo de 

entrevistas eles próprios empresários indicaram outros empresários a serem 

entrevistados, dentro dos mesmos critérios apontados pelo GEM (2009). 
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O objetivo central foi identificar empresários que podiam contribuir para 

compreensão dos indivíduos empresários empreendedores que lidavam com 

dilemas de dignidade na gestão das empresas. Portanto, foi fundamental lidar com o 

processo de indicação para encontrar empresários que tinham sensibilidade para as 

questões morais relacionados com os dilemas de dignidade dos stakeholders. Tal 

processo foi possível ser realizado a partir de indicações, de tal forma que quando 

encontrei o primeiro empresário que apresentou esta característica, foi possível 

identificar a rede de contatos destes empresários e ampliar a lista de entrevistados 

por meio desta rede. 

 

A partir da análise dos primeiros dados, foi necessário revisar e calibrar as questões 

para identificar as experiências significativas dos empresários para contribuir para o 

desenvolvimento da teoria que respondesse à questão inicial desta tese, ou seja, 

como os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão da empresa, de tal 

forma a construir a árvore conceitual e de interações entre códigos, propriedades, 

categorias e conceitos. Este processo continuou no sentido de identificar também 

empresários que demonstravam comportamentos antagônicos – num total de 3 

(três) entrevistados. No total, foram e 14 (quatorze) com 9 (nove) entrevistados. 

 

As principais categorias que emergiram dos dados, que permitem compreender 

como os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão da empresa são: 

priorização de recompensas financeiras, priorização de recompensas simbólicas e, 

na categoria central, recompensas do empreender. 

 

As categorias se subordinam a categoria central, recompensas do empreender, e 

são representativas nos dados analisados e citações dos entrevistados durante o 

processo. Estas análises permitiram desenvolver proposições que foram testadas 

sistematicamente, reorganizadas, modificadas, sofreram o processo de adaptação, 

para depois destas etapas de refinamento ser passíveis de aceitação. Nessa tese, 

as proposições são apresentadas na sua forma final. 

 

A construção da categoria central foi concluída a partir das análises dos diagramas 

e da árvore conceitual. No início, a categoria central apontava para o conceito 

Sonho de empreender, pois demonstrava ter poder explicativo para compreensão 
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de como os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão da empresa. 

Porém, o sonho de empreender apontava para uma expressão tautológica, pois 

empreender já considera implicitamente sonhar e desejar a realização de um 

projeto.  

 

A categoria central, que aglutina todas as demais categorias e com poder de 

explicação de possível replicação para outras situações, é a recompensa do 

empreender, baseada nas propriedades: priorização de recompensas financeiras e 

priorização de recompensas simbólicas. 

 

Corbin e Strauss (2008) indicam 8 critérios para o julgamento da base empírica dos 

resultados. A árvore conceitual foi criada a partir da codificação dos dados extraídos 

das falas dos entrevistados. A utilização do NVIVO 8 facilitou o procedimento. 

Foram selecionadas 320 (trezentos e vinte) citações, 62 (sessenta e dois) conceitos, 

e 12 (dez) categorias, distribuídas em 4 (quatro) níveis de análise. As associações 

se apresentaram claras e as propriedades e categorias foram utilizadas como base 

para o desenvolvimento da categoria. 

 

Questões a serem observadas 

 
a. Foram gerados conceitos a partir dos dados? 

b. Os conceitos são sistematicamente relacionados? 

c. Há muitas associações conceituais e as categorias são bem desenvolvidas? 

As categorias têm densidade conceitual? 

d. A variação faz parte da teoria? 

e. As condições sob as quais a variação pode ser encontrada estão inseridas no 

estudo e são explicadas? 

f. O processo foi levado em consideração 

g. Os resultados teóricos parecem importantes? E até que ponto? 

h. A teoria passa pelo teste de tempo e se torna parte das discussões e das 

ideias trocadas entre os grupos relevantes? 

Fonte: adaptado de Corbin e Strauss (2008) 
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Quanto aos resultados teóricos, eles se tornam importantes de tal forma que 

demonstram o poder explicativo para a compreensão de como o empresário lida 

com os dilemas da dignidade na gestão da empresa: estes empresários 

caracterizados como empreendedores, dirigente e fundador que aproveitaram 

oportunidades de negócio para estabelecerem suas empresas conforme o conceito 

da GEM (2009). 

 

No meu ponto de vista e dos avaliadores que opinaram sobre os resultados da 

pesquisa, os conceitos gerados são significativos tanto para profissionais como para 

leigos e contribuem para a compreensão dos fenômenos que possuem as mesmas 

características na condução de outras pesquisas e podem servir com referência 

para programas de desenvolvimento e de ação. 
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7 (RE) ENCONTRANDO A LITERATURA 

 
A experiência dos empresários empreendedores indica que as explicações de como 

eles lidam com os dilemas de dignidade na gestão das empresas necessita 

considerar aspectos intersubjetivos que considere a sensibilidade ao ambiente e às 

interações entre stakeholders envolvidos e a sensibilidade moral. 

 

A partir dos dados levantados junto a estes empresários, foi possível analisar a 

complexidade da dinâmica existente entre o empresário e a dignidade 

organizacional, e suas decisões dentro do contexto empresarial e social, o que 

conduziu para a compreensão de como o empresário lida com dilemas de dignidade 

na gestão das empresas. 

 

A categoria central Recompensas do empreender indica que os empresários que 

priorizam recompensas simbólicas apresentaram sensibilidade aos dilemas morais 

e, desta forma, desenvolveram estratégias de prevenção do dilema moral de 

dignidade. Além disso, quando enfrentam dilemas, apresentam repertório e 

disposição em encontrar soluções conciliadoras. Estes empresários desenvolveram 

modelos de negócios que conceituamos de Construção da empresa digna. Por outro 

lado, os empresários que priorizam recompensas financeiras, apresentam 

sensibilidade para o dilema operacional e buscam construir a empresa 

prioritariamente lucrativa. 

 

Os empresários entrevistados, identificados como sensíveis aos dilemas morais que 

priorizam recompensas simbólicas, estão voltados a compreender qual o impacto do 

papel da empresa com os stakeholders envolvidos como: funcionários, clientes, 

comunidades, competidores etc. Estes têm necessidade de serem reconhecidos por 

estes stakeholders e pela sociedade em geral para que as recompensas simbólicas 

possam ser representativas ao empresário empreendedor. 
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Por outro lado, os empresários entrevistados, identificados como sensibilizados por 

dilemas operacionais, que priorizam recompensas financeiras, se voltam para o 

mundo operacional da organização. Os processos necessitam estar funcionando na 

melhor forma para evitar a discussão de princípios gerais e a empresa necessita 

espelhar o seu estilo pessoal, enquanto o empresário que prioriza recompensas 

simbólicas apresenta um comportamento inclusivo e atento aos movimentos da 

sociedade. O empresário que prioriza recompensas financeiras está com sua 

atenção voltada para resolver os problemas operacionais que podem prejudicar a 

capacidade de a empresa cumprir com os contratos de negócio.  

 

As dimensões da propriedade Priorização de recompensas simbólicas são: prestígio 

social, satisfação pessoal, exercer o poder social e reconhecimento profissional. Os 

dados demonstram que os empresários que priorizam recompensas simbólicas 

estão dispostos a construir uma empresa digna, onde a propriedade se caracteriza 

em influenciar o mercado. Estes empresários, sensíveis ao mercado e expostos aos 

dilemas morais, nomeado de mercados prostituídos, desenvolvem estratégias de 

prevenção e, quando enfrentam dilemas morais, buscam soluções conciliadoras. 

Valorizar resultados financeiros caracteriza a propriedade “priorização de 

recompensas financeiras”, que tem como melhoria do padrão de vida do empresário 

e da família o principal tema dos empresários deste grupo. Este empresário 

reconhece o mercado prostituído, e se sente prejudicado por não ter à disposição os 

mesmos recursos que os outros empresários. 

 

Nesse capítulo, ao reencontrar com a literatura, buscarei contrastar as categorias e 

conceitos identificados que suportam a compreensão de como o empresário lida 

com dilemas de dignidade na gestão das empresas no contexto da análise com as 

teorias desenvolvidas por outros pesquisadores de dignidade, stakeholders e 

dilemas. Ou seja, proponho um retorno à discussão desenvolvida no referencial 

teórico e às resultantes do processo de análise do fenômeno. Desta forma, 

resgatarei os conceitos revisados no capítulo 2, bem como as perspectivas teóricas 

consideradas. 

 

Para Corbin e Strauss (2008), comparar os resultados da análise de dados com a 

literatura pode ser útil para confirmar os resultados, como também para demonstrar 
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que a literatura está incorreta ou desconsidera elementos importantes para a 

explicação do fenômeno na área substantiva e, portanto, gerando oportunidades de 

refinar e ampliar o escopo teórico sobre o determinado fenômeno. 

 

7.1 O dilema moral de dignidade e o caráter normativo da teoria de 
stakeholders 
 

 
Nesta investigação, os dados revelaram que a recompensa do empreender, 

almejadas pelo empresário empreendedor, está na posição central no que se refere 

ao poder de explicação do fenômeno do dilema moral e da dignidade. A 

recompensa do empreender é definida como a busca da pessoa pela compensação, 

constituída no processo de interação social, como prêmio pelo alcance dos 

resultados desejados. Este conceito apresenta as seguintes propriedades: 

priorização de recompensas simbólicas, baseada nas dimensões prestígio social; 

satisfação pessoal; exercício do poder social; reconhecimento profissional; e, 

também, propriedade na priorização de recompensas financeiras que, na dimensão, 

valoriza resultados financeiros. 

 

Esta pesquisa foi inspirada na tese da separação indicada por Freeman (1994), que 

consiste na ideia que as empresas separam ética e moral da realização de 

negócios, pois ética e negócios não podem se misturar, pois poderia não gerar os 

resultados que o acionista espera. O autor indica que a tese da separação é um 

falso dilema. Este falso dilema, gerado pela tese de separação, apontada por 

Freeman (1994), é corroborado com os resultados das análises realizadas nesse 

estudo. Foi identificado que os empresários empreendedores que participaram 

desta pesquisa são sensíveis aos dilemas morais e os impactos nos stakeholders 

envolvidos. Podemos identificar esta sensibilidade em uma das citações 

apresentadas nesse estudo. 

 

Daí veio como contramedida na discussão com o cliente, que este profissional 
fosse afastado imediatamente do contrato, coisa que foi feita. Resolvida a 
questão, este cliente reclamou porque a gente não tinha demitido esta pessoa, 
afinal de contas tinha sido um erro grave. Isto colocou em xeque duas culturas, na 
empresa C ninguém vai ser demitido por causa de um erro involuntário […] No 
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fundo, se a gente quisesse agradar o cliente, que era um cliente importante, a 
gente teria que jogar um dos nossos ao mar (R3E2). 
 

O empresário sensível às interações dos stakeholders busca, portanto, construir 

uma empresa digna – conceito identificado a partir dos dados. O empresário 

entende que, desta forma, a gestão de negócios não exclui os aspectos morais e 

éticos. Os empresários desenvolvem estratégias de prevenção ao dilema e quando 

o encontram, enfrentam o dilema e buscam soluções conciliadoras. Desta forma, 

para estes empresários o falso dilema não existe apesar de que na posição de 

empresário ele vive o dilema, mas busca lidar com a situação identificando 

soluções. Do ponto de vista da empresa, é possível gerar resultados para o 

acionista e, ao mesmo tempo, apresentar postura ética e sensível aos possíveis 

dilemas morais. Porém, não se podem desqualificar os dilemas os nomeando de 

falso dilema, pois o mercado é considerado prostituído e existe a necessidade de 

atenção aos possíveis dilemas morais. A crítica à posição de Freeman (1994) é que 

a indicação do falso dilema pode dar a falsa impressão de que as soluções para 

estes temas podem ser simples e, portanto, desqualificarem a importância da 

discussão sobre ética, moral e gestão de negócios. Além disso, conforme os dados, 

mesmo para prevenção de dilemas, os empresários precisam pagar um preço por 

isto, não apenas financeiro. Precisam tomar posições que podem ser radicais 

quanto aos impactos na própria vida. Portanto, desqualificar o dilema pode não 

contribuir para compreensão da experiência dos empresários empreendedores. 

 

Freeman (2000) indica quatro tipos de problemas principais da gestão: 

a. significado 

b. carreira 

c. mudança 

d. liderança 

 

Este estudo contribui para compreensão de dois dos principais problemas que 

Freeman (2000) indica. O primeiro diz respeito ao significado. Conforme o autor, as 

pessoas passam a maior parte do tempo nas empresas e, portanto, deve ter 

significado para vida. Nas análises, foi identificado que existe a relação entre 

priorização de recompensas simbólicas e a sensibilidade do empresário aos dilemas 

morais, ou seja, ao impacto gerado para pessoas e stakeholders envolvidos com o 
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negócio. Do ponto de vista do empresário empreendedor, ser empresário significa 

realizar um sonho que lhe trará recompensas, não necessariamente financeiras, 

mas voltadas para prestígio social, satisfação pessoal, exercício do poder pessoal e 

reconhecimento profissional. Colocar em risco estas recompensas é colocar em 

risco o papel do empresário. Portanto, ser empresário significa alcançar as 

compensações, fruto das interações entre os indivíduos envolvidos com o 

empreendimento. Ou seja, não ser recompensado em termos simbólicos significa 

colocar em risco o ser empresário. Quando o empresário que prioriza recompensas 

financeiras não conseguir realizar o seu papel, ou falhar na gestão da empresa em 

alcançar os resultados financeiros desejados, ele coloca em risco o estar 

empresário. Porém, tende a não priorizar os reconhecimentos simbólicos. Portanto, 

as interações onde ocorrem estas recompensas podem ser desconsideradas. 

 

O outro problema indicado por Freeman (2000), onde o poder explicativo pode ser 

ampliado, é o problema da liderança. Segundo o autor, nos estudos sobre o tema, 

existe pouco espaço para valores e caráter do líder. Este estudo demonstra que os 

empresários que são sensíveis aos dilemas morais também são sensíveis às 

questões de valores e características do líder e da liderança exercida. 

Principalmente, no desenvolvimento de princípios e propósito organizacional, no 

sentido de buscar se prevenir do dilema moral de dignidade. As discussões sobre 

ética e moral fazem parte do repertório deste empresário empreendedor. 

 

Do ponto de vista do caráter normativo da teoria de stakeholders, a interpretação do 

papel da empresa inclui a identificação e articulação de temas como princípios 

morais e filosóficos que norteiam as operações e a administração das organizações 

(DONALDSON; PRESTON, 1995). Os mesmos autores enfatizam que o aspecto 

normativo é o que mais facilmente justificaria a teoria de stakeholders. Evan e 

Freeman (1988) assumem a postura normativa, pois afirmam que cada grupo de 

stakeholders teria direito a ser tratado como um fim em si mesmo e não como meio 

para outro fim, por exemplo, ao maximizar a riqueza para o acionista. 

 

Sob este ponto de vista, este estudo procurou compreender como os empresários 

lidam com o dilema de dignidade na gestão da empresa. Conforme Habermas 

(2010), a dignidade é a motivação para o desenvolvimento de códigos morais. A 
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dignidade justifica a necessidade de a sociedade discutir e desenvolver códigos 

morais que possam regular as interações entre indivíduos na sociedade. Em outras 

palavras, poderia considerar que no mundo empresarial, as empresas são 

constituídas por indivíduos e servem os indivíduos e os stakeholders, também 

representados por indivíduos expostos à moralidade. O empresário que não tem 

sensibilidade para esta moralidade perde a sensibilidade para interação e, portanto, 

perde a capacidade de ser recompensado pelos aspectos valorizados por ele. O 

caráter normativo da teoria de stakeholders apresenta ser a abordagem essencial 

para os estudos das interações empresariais e da moralidade envolvida. O papel do 

empresário é central para o desenvolvimento de uma teoria de stakeholders 

baseada no seu caráter normativo, pois o empresário que demonstra esta 

sensibilidade é capaz de influenciar a gestão de negócios e, conforme assumido no 

referencial teórico desta tese, a empresa tem como papel a coordenação dos 

interesses dos stakeholders, que teria profundo impacto nas interações e na moral 

construída. 

 

7.1.1 Os indivíduos e as comunidades de stakeholders 
 

Esta tese considera a empresa como coordenadora dos interesses dos 

stakeholders. Tal posicionamento nos leva refletir sobre como os empresários lidam 

com estas comunidades, no que diz respeitos às questões morais e de dignidade 

envolvidas nas interações entre empresa e stakeholders. Este estudo identifica que 

o empresário sensível ao dilema moral de dignidade prioriza recompensas 

simbólicas e busca construir o que nomeei de empresa digna. Enquanto que o 

empresário que prioriza recompensas financeiras busca construir uma empresa 

lucrativa. Pois bem, o empresário que prioriza recompensas simbólicas necessita 

das interações para obter as suas compensações. Em outras palavras, sem as 

interações, as compensações não se viabilizam. Portanto, este empresário passa 

ter que desenvolver estratégias de negócio inclusivas do ponto de vista do interesse 

dos stakeholders envolvidos e reforçar a necessidade de incluir em suas estratégias 

a compreensão dos interesses destes stakeholders, não apenas para atender a 

estes interesses, como para se posicionar diante deles, pois estes interesses podem 

também colocar em risco as suas compensações simbólicas. O empresário decide 
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não fazer negócio com um cliente que exige comissão para operar, mesmo que este 

negócio contribua para os interesses de outros stakeholders. O empresário sensível 

ao dilema moral de dignidade pode se posicionar contra a operação. 

 

[…] estávamos numa situação que era muito importante a gente conquistar um 
cliente, cliente grande importante para nossa fábrica e este cliente tinha um 
esquema que precisava pagar comissão para entrar nesse cliente. A gente se 
reuniu e este pedido era super importante para nós, o faturamento era mega 
relevante em todos os sentidos. Eles queriam garantir o nosso investimento 
naquilo que a gente acredita que era em pessoas, educação. Enfim, quando 
sentamos e dissemos: existe uma situação aqui com um cliente que apresenta 
uma oportunidade importante para que nós fizéssemos para ele um private label, 
ou seja, fabricar com a marca dele um grande pedido. Só que existe esta 
condição “assim e assado". O bacana é que nós estávamos em quatro pessoas e 
os quatro votaram por não fazer o pedido. (R1E1) 
 
 

Outro aspecto importante apontado por Freeman (1994) diz respeito ao papel do 

executivo. Que eles devem desenvolver relações que inspirem os stakeholders e 

desenvolver um sentido de comunidade onde todos queiram fazer o melhor para 

realizar a promessa organizacional. Entendo que o executivo ou o empresário 

empreendedor que faz o papel de executivo principal da empresa, precisam ter esta 

capacidade. Qual a motivação para este desenvolvimento de capacidades do 

executivo? Da perspectiva dos empresários entrevistados, os que priorizam 

recompensas simbólicas estão dispostos a direcionar sua energia para este 

desenvolvimento.  

[…] eu quero fazer algo que me dê muito prazer por estar influenciando pessoas, 
por estar contribuindo com a sociedade, com o meio ambiente, com a geração de 
resultados financeiros e operacionais (R1E2). 

[…] pensava em ter um propósito maior […] dentro do contexto do trabalho que é 

beneficiar as pessoas que me cercam, gerar emprego, gerar riquezas, fazer com 
que as pessoas concretizem seus sonhos (R5E1). 

 
O empresário que prioriza estas recompensas simbólicas necessita gerar um 

processo inclusivo perante aos stakeholders. Desta forma, criam um sentido de 

pertencer, de estar numa comunidade, ou então de compartilhar sonhos e obter 

benefícios e recompensas por participarem do desenvolvimento do propósito 

empreendedor. Nesse sentido, o empresário busca influenciar stakeholder em 

direção a um propósito e, para tal, precisa ter representatividade, credibilidade e 

confiança. 
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[…] Nesse nosso meio, as pessoas conseguem seu primeiro emprego buscando 
condições melhores do que aqueles que o mercado infelizmente oferece. Nesse 
sentido, eu acho que este é o nosso desafio. Este para mim é um sonho legítimo, 
é um sonho grande, dificílimo como todos os sonhos grandes, com inúmeros 
obstáculos, mas eu acho legítimo (R1E1).  

 […] pensava em ter um propósito maior […] dentro do contexto do trabalho que é 
beneficiar as pessoas que me cercam, gerar emprego, gerar riquezas, fazer as 
pessoas concretizarem os seus sonhos (R5E1). 
 
Antes de criar o jornal visitei as agências, visitei uma das 15 agências. Em minha 
opinião, elas estavam no mercado com certa dignidade […] visitei essas agências 
todas em resolvi não ter clientes direto. […] Se você perder a confiança das 
agências não tem como sobreviver como jornal. Tem fazer as agências confiarem 
em você. Tem que merecer esta confiança. (R6E1).  
 

A teoria de stakeholders, no seu caráter relacional, traz à tona a consideração e a 

interdependência das relações (STORMER, 2004). As escolhas por uma abordagem 

baseado no controle de recursos, reforça a tendência à busca da independência. 

Podemos considerar que os empresários que buscam construir prioritariamente a 

Empresa lucrativa, segundo a categoria desenvolvida a partir da análise dos dados, 

caminha em direção de uma busca por independência, devido não ser necessário a 

atenção para as interações que não seja a solução operacional dos problemas 

organizacionais, pois prioriza compensações financeiras e nesta dinâmica, não 

percebe o espaço interacional como local onde se realiza estas recompensas. Estas 

recompensas são realizadas com o foco nos resultados financeiros da empresa. 

Enquanto que o empresário que prioriza recompensas simbólicas, necessitam da 

interação para viabilizar as compensações desejadas, em outras palavras, sem as 

interações não existem compensações. Não são interações de qualquer tipo, pois o 

tipo de recompensas simbólicas priorizadas exige que o empresário de atenção 

para os relacionamentos e os dilemas morais envolvidos e os impactos na dignidade 

dos stakeholders. Segundo Granovetter e Brook (2005), os empresários e 

organizações sensibilizados pela interdependência das relações e atentos as redes 

sociais, podem alcançar resultados financeiros e sociais melhores. Podem 

estabelecer relações mais fortemente constituídas, a partir de relacionamentos de 

confiança, podendo gerar inovações e compromisso com o propósito de uma 

determinada configuração social. Nesse sentido, o empresário que prioriza 

recompensas simbólicas, pode ser considerado um indivíduo sensível a 

interdependência das relações e também sensível aos dilemas morais que 

emergem das relações de negócio no mercado onde está inserido, e ao mesmo 
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tempo alcançar os resultados financeiros. Esta investigação não focalizou os 

resultados financeiros como um problema de pesquisa, porém poderia ser algo para 

outras pesquisas de caráter instrumental. Esta pesquisa está baseada no caráter 

normativo da teoria de stakeholder e o mundo intersubjetivo dos empresários 

entrevistados. 

 

O empresário sensível ao dilema moral de dignidade que busca construir uma 

Empresa digna, está praticando uma visão do mundo empresarial de acordo com os 

preceitos da teoria de stakeholders. A partir deste estudo, é possível considerar que 

a compreensão de quais as recompensas e os sonhos identificados pelos 

empresários são fundamentais para entender o comportamento do empresário e as 

suas decisões perante comunidade do entorno. Onde as interações se tornam o 

local da realização da recompensa simbólica, portanto, sem a interação não existe a 

compensação.   

 

7.2 O empresário e a dignidade organizacional 
 

King et al (2009), menciona que as empresas são consideradas entidades com 

identidade própria. Os autores indicam que mesmo que um profissional da empresa 

se responsabilize pela decisão tomada, os stakeholders relacionam a decisão à 

empresa. De tal forma que, ao possuírem intencionalidade, passam por estágios de 

nascimento, crescimento, maturidade e desenvolvem habilidade de tomar decisão. 

Nesta pesquisa, quando analisamos os dados das entrevistas, é possível concluir 

que a empresa é um reflexo das decisões do empresário empreendedor. As 

decisões do empresário são consideradas decisões da empresa. Este empresário 

empreendedor toma decisões sobre linha de produtos ou serviços, sobre a equipe 

de gestores da empresa, sobre o propósito, princípios e valores organizacionais. A 

sensibilidade do empresário sobre os dilemas morais e a dignidade dos 

stakeholders, sustenta o conceito que emergiu da pesquisa nomeado de Empresa 

digna. A dinâmica de prevenção dos dilemas por meio de estratégias deliberadas, 

as soluções conciliadoras no enfrentamento do dilema, são práticas que vão 

imprimindo características ao perfil da empresa. Pode-se raciocinar da mesma 
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forma para a Empresa lucrativa, tipo de empresa que nasce a partir de empresários 

que priorizam recompensas financeiras.   

 

Teixeira (2008) aborda dignidade baseado nas relações com stakeholders e 

pautada pela ação comunicativa. A autora indica que dignidade organizacional 

depende de: 

 

a. Congruência entre valores organizacionais esposados e compartilhados 

traduzidos em práticas organizacionais relativas aos stakeholders e refletem 

a dignidade organizacional praticada. 

b. Está associada à cultura organizacional. 

c. Está associada, mais não exclusivamente, aos valores e a visão de mundo 

dos gestores. 

d. Está associada à participação e acordos baseados em entendimentos entre 

os membros da organização entre si e entre stakeholders nas escolhas que 

afetam a sua vida. 

 

Na perspectiva dos empresários empreendedores, identificamos congruência com 

as proposições de Teixeira (2008). Os corolários 2, 4, 5, 6, 7 e 8, apontam para as 

práticas organizacionais indicadas na proposição de Teixeira (2008): as proposições  

estão em linha com os corolários identificados. 

 

As proposições de Teixeira (2008) poderiam ser complementadas incluindo, 

baseado na análise empresário empreendedor considerado nesta tese, o papel da 

recompensa do empreender, pois dependendo do tipo de recompensa priorizada, 

estas características relacionadas podem se apresentar completamente diferentes. 

Conforme os dados estudados, o empresário que prioriza recompensas financeiras, 

minimiza a importância das interações com stakeholders, e se coloca atento aos 

problemas e dilemas operacionais que impedem a construção da Empresa lucrativa. 

Portanto, uma postura centrada na empresa e nas suas questões operacionais, 

diferentemente da postura inclusiva dos empresários empreendedores que 

priorizam recompensas simbólicas. Entendo que a sensibilidade moral é o pré-

requisito para a possibilidade de construir a dignidade organizacional nos acordos 
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entre stakeholders que afetam a vida dos stakeholders conforme proposição de 

Teixeira (2008). 

 

A construção da Empresa digna e da Empresa lucrativa se baseia nas estratégias 

de gestão, escolhidas para pelos empresários empreendedores. Estas práticas são 

identificadas e escolhidas por estes empresários a partir do tipo de recompensa 

esperada na ação de empreender. Estas escolhas se baseiam nas interações e na 

expressão intersubjetiva da interação do empresário no seu papel e o dos 

stakeholders envolvidos resultando no tipo de empresa construída. Portanto, a 

dignidade organizacional tem forte relação com o tipo de práticas advindas das 

decisões do empresário empreendedor. Acredito ser importante salientar que a 

construção da Empresa digna não exclui os resultados financeiros da empresa, 

mesmo porque, os resultados também permitem ao empresário, com orientação 

para priorizar recompensas simbólicas, ampliar a capacidade de dar continuidade 

com o seu projeto empreendedor. Portanto, esta propriedade da categoria central 

Recompensas do empreender, não desconsidera resultado financeiro e por isto, 

nomeada de Priorização de recompensas simbólicas. 

 

Outros estudos focaram os efeitos das práticas empresariais na dignidade das 

pessoas no âmbito do trabalho tratando dos temas seguintes: 

 Desenvolvimento de consciência ética e de dignidade (BERTLAND; 

ALEXANDER, 2009; MELÉ, 2003; SHAHINPOOR ; BERNARD, 2007). 

 Negociação entre sindicatos  (BOWIE, 1985). 

 Práticas de gestão de talentos e respeito à dignidade dos indivíduos 

independente do gênero (SANDHU; METHA, 2008). 

 Tratamento com respeito, justiça e informações que podem afetar a vida dos 

indivíduos (SIRGY; 1999). 

 O desempoderamento como forma de desconsideração falta de respeito com 

funcionários  (KANE; MONTGOMERY, 1998) 

 A relação líder e subordinado (BECKER, 2007). 

 Respeito as contribuições, autonomia e oportunidade de aprendizagem 

(MARGOLIS, 1997). 
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Estes estudos focaram o ambiente organizacional e as práticas na interação 

funcionários, empresa e gestores. Da perspectiva dos empresários 

empreendedores, a sensibilidade para os dilemas morais é um contraponto que 

expande a noção de dignidade. Estes empresários percebem o mercado e o 

contexto como prostituídos e precisam lidar com estes antiexemplos. Na percepção 

destes empresários temas como direitos autorais, pagamento de impostos, 

interação cliente-funcionário, concorrência desleal, a exigência de suborno e 

somado a desrespeito aos direitos dos funcionários são relacionados como temas 

que caracterizam o mercado prostituído,  apresentando uma visão mais abrangente 

que referencial teórico apresentado, o que aponta para outras áreas de pesquisa  

relacionadas a dignidade organizacional a serem exploradas. 

 

7.3 A origem social do dilema e a sensibilidade para os dilemas morais 

 
Conforme a literatura, existem tipos distintos dilemas. Podemos distinguir entre dois 

tipos, os dilemas morais e os problemas operacionais. Os dilemas morais – 

conforme Maclagan (2003) citando Toffler (1986) – indicam que o dilema moral de 

dignidade se caracteriza quando diante de uma situação que apresenta uma 

questão moral, pode decidir por um caminho moral, por uma segunda ou terceira 

opção moral, ou então uma quarta. Porém, não pode escolher estas opções 

simultaneamente (LURIE; ALBIN, 2006 p. 1). Por outro lado, o problema moral não 

apresenta esta simultaneidade de escolhas e possibilidades decisórias. Maclagan 

(2003) chama estes problemas de quasi moral e os dilemas morais de dilemas 

morais agudos.  Waters et al (1986) aponta que a maioria das situações enfrentadas 

pelos gestores no dia a dia são problemas morais, não são episódios grandes 

baseados em dilemas morais.  

 

Por outro lado, emergiu dos dados deste estudo, situações similares que apontaram 

para dilemas morais e dilemas operacionais simultaneamente, a diferença é a forma 

que empresário encara o dilema. Considero que o dilema não está apenas na 

situação, ou seja, deslocando o indivíduo/empresário que percebe o dilema para 

fora da definição do conceito. O empresário empreendedor, percebe potenciais 

dilemas morais ou vivencia dilemas morais, na medida em que está sensível para as 
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questões morais que emergem da situação. Outro empresário empreendedor, que 

não demonstra sensibilidade para os dilemas morais, conforme identificado nos 

dados, encara o dilema como uma questão operacional, tende a não apresentar 

sensibilidade para as questões morais envolvidas nas interações entre os 

stakeholders.  

 

Stedham et al (2007) baseados em Hosmer (1996) citam que normalmente nas 

empresas, os dilemas éticos resultam da necessidade de contrabalançar 

desempenho econômico e desempenho social. Esta indicação apresenta 

similaridade com os resultados desta investigação. Os empresários sensíveis aos 

dilemas morais têm um comportamento inclusivo e são sensíveis as demandas 

morais dos stakeholders. Desta forma, buscam construir uma Empresa digna para 

alcançar as recompensas simbólicas desejadas. Portanto, o desempenho financeiro 

e o social fazem parte da perspectiva deste empresário empreendedor e desenvolve 

sensibilidade para os dilemas morais que emergem. 

 

Para Werhane (1999), gestores apresentam falta de repertório das consequências 

morais de suas decisões e segundo a autora, desconsideram regras morais simples. 

Considero que isto ocorre devido a desconsideração dos assuntos morais que 

afetam a dignidade dos stakeholders. O empresário empreendedor que participou 

das entrevistas que fazem parte desta investigação, demonstraram maior repertório 

para as consequências morais quando demonstram buscar algo como uma 

compensação social simbólica para o ato de empreender um negócio.  

 

Para Berger e Luckman (2008), as condições materiais e objetivas se entrelaçam 

com condições subjetivas. Ou seja, o indivíduo está num processo de aprendizagem 

constante do mundo, e se constrói e reconstrói na sua experiência o mundo vivido, 

baseado em sua subjetividade, linguagem, história e as interações sociais. A 

realidade se apresenta entrelaçada o mundo intersubjetivo ao mesmo tempo em 

que se relaciona com outros indivíduos.  A análise dados, trouxe uma reconstituição 

da experiência do empresário. O empresário que mobiliza energias numa realidade 

escolhida por ele, mesmo em que parte desta realidade tenha sido imposta pelo 

mundo que ele vive, a exemplo do mercado prostituído, é percebido pelos 

empresários que participaram das entrevistas. Todos sem exceção percebem o 
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mercado prostituído, e precisam lidar com ele. Porém, a forma de lidar com este 

mercado prostituído e os dilemas impostos por este contexto, podem ser diferentes. 

O empresário que prioriza recompensas simbólicas apresenta sensibilidade para os 

dilemas morais e o impacto na dignidade dos stakeholders e sociedade, e atuam 

baseados nesta sensibilidade. Esta sensibilidade emerge da relação do mundo 

objetivo vivido pelo empresário, ao mesmo tempo em que o empresário reage aos 

dilemas baseado no seu mundo subjetivo, ou intersubjetivo. Pois, a dinâmica das 

interações transforma o espaço posto como objetivo e real. Estas recompensas 

simbólicas priorizadas só podem existir no mundo intersubjetivo e se materializam 

nas reações dos indivíduos nas interações. A possibilidade de compensação de 

seus esforços como empresário, por exemplo, nas dimensões prestígio social e 

exercer poder pessoal, entre outras, apenas tem sentido na interação com os 

outros. O caráter intersubjetivo destas recompensas justifica o papel de empresário 

para estes indivíduos entrevistados. Por outro lado, o empresário que prioriza 

recompensas financeiras, está atento aos dilemas operacionais. O empresário 

também reconhece o mercado prostituído, porém o seu enfoque de atuação é como 

lidar como os problemas causados por este mercado para o seu negócio, num 

processo de defesa do empreendimento no sentido de manter a capacidade de 

manter o seu padrão de vida e o da família. O seu mundo subjetivo trás para o 

mundo objetivo a importância de manter a sua capacidade de manter o padrão de 

vida. A experiência com o fracasso e capacidade de manter o seu padrão de vida 

pode canalizar a atenção do empresário para soluções destes problemas 

operacionais, apresentando pouco espaço para o interesse do outro nas interações, 

como uma inibição do processo interacional. 

 

Como eu te falei, para quem já quebrou sabe. Quando você vê desligarem a luz 
da sua empresa, colocarem a escada no poste e cortarem a luz, ai realmente 
você fala, é preciso mudar alguma coisa na administração. Está muito falha. Eu 
gastava muito. Eu consumia diferente do que eu consumo hoje.  Hoje eu tenho 10 
vezes mais o que eu tinha.  Hoje tenho propriedade, patrimônio. (R7E1)  
 

Os caminhos realizados por estes empresários são influenciados por este mundo 

intersubjetivo e tem poder suficiente para mudar a percepção da realidade posta e 

gerar posturas diferentes diante dos dilemas impostos na experiência de vida. 

Podemos considerar que as indicações de Berger e Luckman (2008), contribuem na 
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compreensão do mundo empresarial, na medida em que visualizamos o lado 

humano social do empresário. 

 

Devitt e Van Hise (2002) citam o contexto como elemento que determina a forma de 

lidar com os dilemas morais. Em outras palavras, dependendo do contexto, os 

tomadores de decisão podem decidir de forma diferente. Conforme os dados, o 

contexto é um elemento fundamental para referenciar as decisões do empresário 

empreendedor, pois, nesse caso o estar empreendendo é um dos elementos do 

contexto.  Este empresário também enxerga o mercado como prostituído que é uma 

característica do contexto vivenciado por este empresário. Porém, existe um 

elemento intersubjetivo que deve ser considerado também como fundamental, que 

está ligado às recompensas simbólicas que o empresário persegue. De tal forma 

que este empresário está disposto a mudar o contexto e construir um novo contexto. 

Veja as citações abaixo. 

 

Antes de criar o jornal visitei as agências, visitei uma das 15 agências. Em minha 
opinião, elas estavam no mercado com certa dignidade […] visitei essas agências 
todas em resolvi não ter clientes direto. […] Se você perder a confiança das 
agências não tem como sobreviver como jornal. Tem fazer as agências confiarem 
em você. Tem que merecer esta confiança. (R6E1).  
 
[…] este é um assunto muito importante no nosso setor. A relação e o vínculo 
entre empresa e profissionais são muito frágeis […] o modelo de negócios impõe 
isto […] troca fornecedores e o cliente e eu tento o máximo possível manter as 
mesmas pessoas em outra empresa. A gente pode entrar também no próprio 
modelo de contratação. O nosso mercado é um mercado muito informal, diria que 
a CLT é um fato novo nesta indústria. Então, tem implicações de negócios fortes e 
também é relevante o quão […] depende o tipo de empresa que você quer criar 
[…] acho que tem vários assuntos para gente explorar. A gente quer moldar o 
mercado ao invés de ser moldado por ele. Nosso desafio não é apenas nos 
adaptarmos ao status quo e sim contribuir para que ele melhore. (R3E1) 
 

Em outras palavras, o empresário empreendedor, sensível aos dilemas morais que 

afetam a dignidade dos stakeholders, está disposto a desenvolver práticas para 

mudar o contexto vivenciado.  

 

O dilema pode ser experimentado em situações hipotéticas, como no processo de 

aprendizagem Aristotélico utilizado por Kohlberg (1969), para entender a maturidade 

dos indivíduos quanto às questões éticas e morais, pois não afeta a emoção das 

pessoas da mesma forma que uma situação real dilemática. Nesse estudo, 

buscamos compreender os dilemas em situações reais vividas pelos empresários 
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empreendedores, com experiências carregadas de conteúdo emocional e aspectos 

intersubjetivos, e na análise para demonstrar, a partir do conteúdo das entrevistas, 

os dados identificados junto aos entrevistados Com isso, revelar as experiências 

dos indivíduos vis à vis das situações específicas vivenciadas e que não podem ser 

entendidas como reflexo da realidade objetiva, externa aos sujeitos. Devem ser 

consideradas reconstruções de suas experiências, parafraseando Bandeira-de-Melo 

e Cunha (2006) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O que motivou esta pesquisa foi buscar o avanço do conhecimento na área da 

dignidade organizacional, moral, ética e dos dilemas na gestão das empresas na 

realidade brasileira. O desafio foi estimulado pela leitura da literatura da teoria de 

stakeholders, mais especificamente o texto de Freeman (1994), onde o autor indica 

para a tese da separação e conclui que a tese é um falso dilema, ou seja, as 

questões éticas se misturam com a gestão de negócios.  

 

Nós buscamos entender como o empresário lida com dignidade na gestão da 

empresa e o impacto nas interações com o meio em que estão inseridas. No início 

do processo, indagávamos se o empresário vivencia realmente o dilema de 

dignidade e, com este objetivo e esta indagação, fomos a campo para procurar 

responder as estas indagações. 

 

A revisão da literatura sobre a dignidade da pessoa humana, dignidade 

organizacional, dilemas e teoria de stakeholders nos levou a escolher o caminho de 

estudos voltado ao interacionismo simbólico e à compreensão do universo 

intersubjetivo dos indivíduos envolvidos com o fenômeno a ser pesquisado. 

Entendemos que a Teoria fundamentada em dados nos traria a inspiração 

metodológica necessária para a reconstrução das experiências dos empresários 

quanto aos dilemas da dignidade na gestão das empresas. Entendemos que a 

perspectiva baseada ciências naturais não eram adequadas para o objetivo desta 

tese. 

 

Nós nos voltamos para compreensão do empresário em relação aos possíveis 

dilemas enfrentados na gestão das empresas, pois entendemos que é fundamental 

esta compreensão pelo o papel do empresário em determinar as características 

organizacionais e o seu impacto no meio em que atua, desde as interações com 

stakeholders até os possíveis impactos na sociedade em geral. A importância desta 

compreensão junto aos aspectos morais, éticos e de dignidade organizacional nos 

instigaram a prosseguir com o projeto. 
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Desta forma, a partir da contextualização das indagações iniciais e da conexão com 

o problema de pesquisa, formulamos o objetivo desta tese da seguinte forma: 

compreender como o empresário lida com dilemas de dignidade na gestão das 

empresas. 

 

Os dados da pesquisa apontaram como categoria central o conceito Recompensa 

do empreender. Por um lado, apresento a propriedade Priorização de Recompensas 

Simbólicas e, por outro, a propriedade Priorização de Recompensas Financeiras. As 

recompensas simbólicas são: Prestígio social, Satisfação pessoal, Exercer poder 

social e Reconhecimento Profissional. Enquanto que as recompensas financeiras 

estão baseadas na dimensão valoriza resultados financeiros. 

 

Baseados nos conceitos e categorias que emergiram das análises dos dados, foi 

possível responder ao objetivo geral proposto, que pode ser resumido da seguinte 

forma: as recompensas do empreender almejadas pelo empresário são essenciais 

para a compreensão de como empresário lida com dilemas de dignidade na gestão 

das empresas. 

 

O empresário que Prioriza Recompensas Financeiras desempenha o papel de 

sustentação do padrão de vida familiar, direcionando a sua atenção para os dilemas 

operacionais. Por outro lado, os empresários empreendedores, que Priorizam 

Recompensas Simbólicas, são sensíveis aos dilemas morais de dignidade. 

 

A gestão das empresas e o tipo de empresa que é construído por estes empresários 

também diferem. O empresário que Prioriza recompensas simbólicas constrói a 

Empresa digna, categoria identificada a partir dos dados. A Empresa Digna se 

caracteriza principalmente por mudar o mercado para lidar com as questões de 

dignidade dos stakeholders envolvidos. Esta empresa identifica estratégias para se 

prevenir dos dilemas morais e não ferir a dignidade dos stakeholders envolvidos. 

Por outro lado, os empresários que Priorizam Recompensas Financeiras estão 

preocupados em solucionar dilemas operacionais, desenvolvendo práticas 

exclusivamente para as melhorias operacionais necessárias para alcançar 

resultados financeiros almejados. 
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Os empresários percebem o mercado como prostituído, independente do tipo de 

recompensa que é priorizado. A diferença está na forma de encarar a prática de 

mercado. Esta prática de mercado prostituído está relacionada com a assimetria da 

relação cliente funcionário, utilização dos direitos de outros, desrespeito ao direito 

dos empregados, não pagamento impostos, ter que pagar para usufruir dos próprios 

direitos e concorrência desleal. A diferença está na Recompensas do Empreender 

priorizadas pelos empresários. Se o empresário Prioriza Recompensas Simbólicas, 

ele tende a desenvolver estratégias para lidar ou transformar o mercado prostituído 

com uma postura proativa, pois demonstra sensibilidade aos dilemas morais. 

Enquanto que o empresário que Prioriza Recompensas Financeiras desenvolve 

práticas de ajustes operacionais para proteção do negócio, numa atitude reativa. 

 

A compreensão de como o empresário lida com dilemas de dignidade na gestão das 

empresas, baseada na categoria central Recompensas do Empreender, necessita 

para a compreensão ampla do fenômeno, associar as questões do contexto, isto é, 

as condições econômicas e macroeconômicas podem interferir nas decisões de 

empreender ou não. Portanto, devemos considerar que as causas para um 

determinado fenômeno não são baseadas em uma única causa (LINDSMITH; 

STRAUSS; DENZIN, 2006). 

 

A partir da análise dos dados da pesquisa e inspirados pelos procedimentos da 

Teoria Fundamentada nos Dados, podemos responder às nossas indagações 

iniciais que nos instigaram a realizar este projeto. A afirmação de Freeman (1994) 

de que a tese da separação é um falso dilema, os resultados obtidos nesse projeto 

corroboram com esta afirmação. Não é necessário abdicar de práticas moralmente 

corretas para com a sociedade para obter resultados financeiros e recompensas 

desejadas. Contudo, o estudo a respeito de dilemas morais e de dignidade contribui 

para compreensão das práticas empresariais geradas pelos empresários 

empreendedores. Além disso, o dilema não se restringe às questões morais 

corretas e incorretas. Existe o ponto de vista do dilema na coordenação dos 

interesses dos stakeholders, onde existe a oposição entre interesses de dois ou 

mais stakeholders envolvidos. Porém, esta discussão já se afasta da afirmação de 

Freeman (1994) sobre o falso dilema. 



171 

 

 

Nesse estudo, identificamos a dignidade da pessoa humana, que para Habermas 

(2010), o conceito de dignidade assume a concepção de moralidade e respeito para 

todas as pessoas e cidadãos, que derivam do auto-respeito no fato de ser 

reconhecido por todos os outros cidadãos e por estar sujeito a todos os direitos. A 

dimensão intersubjetiva e relacional da dignidade é citada por Habermas (2010), 

pois o homem vive em comunidade e, desta forma, o respeito nas interações é parte 

essencial desta dimensão. A pesquisa aponta para a sensibilidade para com os 

dilemas morais dos empresários empreendedores, o que corrobora com as 

indicações de Habermas, pois entendo que é a partir das interações que as 

recompensas do empreender se materializam e, portanto, o empresário que prioriza 

este tipo de recompensa desenvolve estratégias empresariais para lidar com os 

dilemas morais, caso contrário não alcançará as compensações desejadas. Nesse 

sentido, tem implicações para o tipo de empresa que é construída. Podemos dizer 

que a empresa como ator social, pode interagir com os stakeholders e a sociedade 

em geral de forma digna. 

 

Baseado nas descobertas desta pesquisa, as orientações de Habermas (2010), a 

dignidade no âmbito organizacional tem como elemento de pesquisa fundamental o 

empresário, pois este determina parte importante da característica da empresa 

como ator social e desenvolve capacidades de construir interações pautadas na 

dignidade e, portanto, são fundamentais para construção de um mercado digno.  

Pois, a percepção dos empresários entrevistados é que o mercado é prostituído.  

Entendo que uma pergunta fundamental é: como podemos mudar este mercado 

prostituído em direção de um mercado digno? A resposta passa necessariamente 

pelo o empresário e pela forma como ele lida com as práticas empresariais. 

 

A teoria de stakeholders; a literatura sobre dilemas morais e dignidade da pessoa 

humana e organizacional; e o contexto empresarial; orientou-nos no sentido da 

compreensão deste empresário e de seu mundo intersubjetivo e dentro do ambiente 

onde empresários empreendedores vivenciam os negócios e onde os dilemas são 

experiências reais e o processo de aprendizagem ocorre simultaneamente. 
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A metodologia da Teoria Fundamentada em dados foi de fundamental importância 

para a compreensão do processo de investigação de como os empresários lidam 

com dilemas de dignidade na gestão das empresas. Ela nos permitiu desenvolver 

uma abordagem que adentrou no mundo subjetivo destes indivíduos e 

intersubjetivos da construção social, superando os limites da pesquisa de 

características funcionalistas que buscam explicar o mundo empresarial a partir de 

elementos racionais. Entendemos que não seria possível compreender o mundo 

intersubjetivo baseado em metodologias que não considerem este mundo. A 

dignidade precisa ser necessariamente compreendida no mundo das interações, 

pois os efeitos que ferem a dignidade acontecem nas interações e não apenas no 

conjunto racional destas interações, o que faz com que a moral seja desenvolvida 

constantemente, pois consegue abarcar de forma definitiva a necessidade dos 

indivíduos. Porém este processo de construção da moralidade humana é 

fundamental para convivência social. 

 

De acordo com os dados, empresário pode, no entanto, dar origem à Empresa 

Digna, que Prioriza Recompensas Simbólicas ou a Empresa Lucrativa, que Prioriza 

Recompensas Financeiras. A luz de King et al (2009), as empresas podem ser 

consideradas como atores sociais que desempenham diferentes papéis, o que nos 

leva a considerar a ideia de dignidade em duas perspectivas: empresas como 

coordenadora dos interesses dos stakeholders e inseridas nessa comunidade de 

stakeholders, e as empresas enquanto atores sociais. Por um lado, na revisão da 

literatura sobre a dignidade nas organizações focando o empregado, trabalho e as 

interações com a empresa (BERTLAND; ALEXANDER, 2009; MELÉ, 2003; 

SHAHINPOOR; BERNARD, 2007; BOWIE, 1985, SANDHU; METHA, 2008,SIRGY; 

1999, KANE; MONTGOMERY, 1998, BECKER, 2007; MARGOLIS, 1997; HODSON, 

2001), a dignidade humana nas organizações é inerente ao seu meio ambiente 

interno. Por outro lado, se retomamos as indicações de Teixeira (2008), a dignidade 

no âmbito organizacional deve considerar os stakeholders internos e externos. 

 

Estas reflexões sugerem que a dignidade no âmbito organizacional contemple as 

relações entre os stakeholders no ambiente interno, ressaltando o papel do 

empresário além das relações com empregados, conforme identificado nos dados 
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da pesquisa, e também as relações com stakeholders do ambiente externo, quando 

consideramos o seu papel na construção da Empresa Digna. 

 

Em outra reflexão, considerando a dinâmica de recompensas desejadas pelo 

empresário ao lidar com dilemas, devido a sua necessidade em demonstrar as 

prioridades de compensação do empresário empreendedor, as motivações não 

podem ser classificadas como polarizações, mas sim como um processo contínuo e 

cumulativo. Todos os empresários buscam recompensas financeiras. A diferença é 

a priorização e atenção para o processo de gestão da empresa.  

 

O empresário empreendedor que está no estágio de priorização de recompensas 

financeiras, busca construir a Empresa Lucrativa e tende a perceber dilemas 

operacionais. Estes dilemas são impeditivos ou barreiras para a construção da 

empresa lucrativa. As soluções encontradas não observam, em seu primeiro plano, 

as questões morais envolvidas na interação com os stakeholders.  O empresário 

empreendedor tende a construir a empresa em torno de soluções de gestão para a 

melhoria dos aspectos operacionais do funcionamento da empresa.  

 

Por sua vez, o empresário empreendedor que Prioriza Recompensas Simbólicas, 

sem deixar de considerar as compensações financeiras, percebe as recompensas 

simbólicas como importantes para a realização de seus sonhos. Estes 

reconhecimentos são caracterizados por: prestígio social, satisfação pessoal, 

exercer poder pessoal e reconhecimento profissional. Este empresário 

empreendedor que Prioriza Recompensas Simbólicas busca construir a Empresa 

Digna, demonstrando pró-atividade em lidar com as mudanças necessárias quanto 

ao modelo de negócio, o mercado e a sociedade. Ele está disposto a tomar 

decisões radicais e abrir mão de recursos financeiros pessoais, caso seja 

necessário. Apresenta sensibilidade ao dilema moral de dignidade e percebe as 

interações como o espaço de alcance dos reconhecimentos simbólicos. Portanto, 

estabelece estratégias para evitar o impacto na dignidade dos envolvidos nas 

interações, em outras palavras, dos stakeholders.   

 

Enquanto os empresários que priorizam recompensas financeiras estão centrados 

dos dilemas operacionais e no próprio estilo de gestão, centrado em sua figura. O 
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empresário que Prioriza Recompensas Simbólicas se orienta para as interações, 

buscando compreender os impactos morais para com os stakeholders envolvidos e, 

portanto, voltados para as relações. 

 

Podemos identificar como limites desta pesquisa o número de entrevistas realizadas 

com empresários que Priorizam Recompensas Financeiras. Como estratégia de 

pesquisa, procuramos identificar primeiramente, aqueles que pudessem ser 

sensíveis aos dilemas morais de dignidade, pois o objetivo da pesquisa era 

compreender como os empresários lidam com dilemas de dignidade na gestão da 

empresa, fundamental para o desenvolvimento da investigação. Nós os 

identificamos dentro da rede de empresários que acreditávamos serem sensíveis 

aos dilemas morais de dignidade. Durante a pesquisa, identificamos três 

empresários que não demonstravam sensibilidade para com os dilemas morais de 

dignidade e seis que demonstraram sensibilidade para com os dilemas morais de 

dignidade e que Priorizam Recompensas Simbólicas. Portanto, existe oportunidade 

de aprofundamento nas investigações com o grupo de empresários que Priorizam 

Recompensas Financeiras. Outro limite identificado é a condição de iniciante na 

utilização da Teoria Fundamentada em Dados. Buscamos conhecimentos na 

literatura e em projetos de diferentes áreas, inclusive em projetos de pesquisa na 

área de administração, para suprir possíveis limitações. 

 

Esta pesquisa não exaure todas as possibilidades de avanço do conhecimento 

teórico sobre o assunto. A característica da teoria fundamentada em dados é de ser 

aberta e com a possibilidade de incorporar novas descobertas, variações e 

ampliações do poder explicativo da teoria substantiva. A continuação desta 

pesquisa pode ser garantida a partir do método utilizado e a confiabilidade das 

proposições estão baseadas nas características dos dados levantados com os 

empresários. A validade interna foi baseada na profundidade das análises utilizadas 

no método. Portanto, outros pesquisadores podem expandir os resultados desta 

pesquisa com outros temas com empresários empreendedores. 

 

Sugerimos que as proposições poderiam ser estatisticamente testadas em uma 

amostra representativa da população de empresários. Futuras pesquisas podem 

explorar a dignidade organizacional e stakeholders sobre outras perspectivas. 
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Outras podem investigar o desenvolvimento de competência para a construção da 

Empresa Digna e a relação com a Priorização de Recompensas Simbólicas. Podem 

também expandir as investigações sobre dignidade organizacional, baseado na 

identificação da construção da Empresa Digna, conceito que emergiu dos dados 

desta pesquisa, e considerando, as indicações King et al (2009), sobre a empresa 

como ator social.  

 

Entendemos que este projeto contribuirá para a continuidade dos projetos PROCAD 

que focaliza a dignidade organizacional na construção de um arcabouço teórico 

abrangente e profundo. Esperamos também que esta tese possa germinar e que 

toda a equipe do projeto PROCAD e outros pesquisadores possam se beneficiar 

das descobertas desta investigação e se inspirar para outros projetos ligados ao 

tema.  
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