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RESUMO 
 
 
Trata-se de um estudo fenomenográfico que teve por objetivo mapear e compreender as 
variações na concepção de Fair Play (FP) de um grupo de gestores que trabalham em uma 
organização que estabelece como diretriz geral uma política de jogo limpo. A intenção foi 
identificar e analisar as competências associadas a cada concepção, considerando as 
experiências vivenciadas pelos gestores. A pesquisa foi conduzida em uma empresa 
multinacional de origem sueca, fundada em 1862. De acordo com sua história, desde essa 
data, os negócios são realizados por meio de um relacionamento próximo com os clientes, que 
se sustentou ao longo dos anos graças ao sentido de Fair Play. As teorias e principais teóricos 
que embasaram essa pesquisa foram: Marton, para tratar de fenomenografia; Sandberg, para 
estudar competências na ótica interpretativista/fenomenográfica; Commans, Macauley e 
Lawton para discutir Fair Play nas organizações. Desta forma, adotou-se uma perspectiva 
qualitativa/ interpretativa que se desenvolveu segundo as premissas metodológicas da 
fenomenografia. A estratégia de construção dos dados recorreu à análise de documentos da 
organização e entrevistas em profundidade com gestores, ocupando cargo de liderança há pelo 
menos um ano. Como principais resultados, a pesquisa revelou que há quatro formas centrais 
de se conceber Fair Play: como regra, transparência, justiça e princípios. Cada uma dessas 
concepções apresentam ainda sub-variações que dão sentidos diversos a noção de regra, 
transparência, justiça e princípio. As competências dos gestores representam a materialização 
dessas concepções. Ao final, o estudo reforça a idéia de que conhecer as diferenças de 
concepções pode ser um caminho que contribua para que iniciativas e práticas de 
desenvolvimento de competências em Fair Play avancem. E se, tal qual os gestores 
afirmaram, por unanimidade, que a competência em  Fair Play  se desenvolve, sobretudo,  por 
meio do exemplo, o mesmo raciocínio cabe à organização como um todo. Concepções mais 
superficiais gerarão modelos de atuação mais ou menos superficiais, e organizações mais ou 
menos competentes em operar em direção a uma lógica de  jogo limpo.    

 
 

Palavras-chave: Fenomenografia, competências, Fair Play. 
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ABSTRACT 
 
 
This is a phenomenographic study that aimed to map and understand the variations in the 
conception of Fair Play of a group of managers working in an organization that has a Fair 
Play policy as a general guideline. The intention was to identify and analyze the associated 
competences with each conception, considering the managers´experiences. The research was 
conducted in a Swedish multinational company, founded in 1862. According to its history 
since that date, the business is conducted through a close relationship with customers, which 
was sustained over the years by the sense of Fair Play. Theories and main authors that have 
underpinned this research were: Marton, to address Phenomenography; Sandberg, to study 
competences in the interpretive/ phenomenographic view; Commans, Macauley and Lawton 
to discuss Fair Play in organizations. Thus, it was adopted a qualitative / interpretive 
perspective which was developed according to the premisses of Phenomenography method. 
The strategy to build up the data was based in document analysis and interviews with 
managers in depth, all managers working in leadership position for at least one year. As main 
results, the survey revealed that there are four central ways of conceiving Fair Play: as rules, 
transparency, justice and principles. Each of these conceptions still have sub-variations that 
give different meanings to the conceive of rules, transparency, justice and principle. The 
managers’ competences represent the materialization of these conceptions. Finally, the study 
reinforces the idea that understanding the differences in the conceptions can be a way to 
contribute and advance the initiatives and practices for developing competences in Fair Play. 
And if, like the managers said, unanimously, that competence in Fair Play, above all, is 
developed by example, the same thinking lies with the organization as a whole. Superficial 
conceptions will generate role models that can be more or less superficial, and organizations 
more or less competent to operate toward Fair Play logic. 
 
 
Keywords: Phenomenography, competences, Fair Play. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A literatura corrente em competências trata o tema, sobretudo, pela ótica 

funcionalista/estruturalista, considerando-a como um conjunto de atributos – conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA) – a serem acionados quando necessários. Por consequência, seu 

desenvolvimento é abordado como um processo de transferência desses atributos. A crítica a 

esse modo linear de compreender competências segue outra: a de entendê-la como genérica e 

universal, sem que se leve em consideração o contexto do trabalho, a cultura e o ambiente em 

que os indivíduos atuam (GARAVAN; McGUIRE, 2001).  

Baseados em ótica diferente, os estudos interpretativistas na área defendem que os 

atributos, comumente conhecidos como CHA, são acionados e se materializam nas ações dos 

sujeitos a partir da estrutura de significados que os compõem (SANDBERG, 2000). 

Consideram a interpretação do trabalho o motor da ação, o que indica que estudar como os 

indivíduos compreendem sua atuação no ambiente laboral torna-se tarefa importante para os 

pesquisadores neste campo.  

Tal posicionamento tem implicações também na forma como se pensa que deve ser a 

gestão. Sandberg e Tagarma (2007) argumentam que a passagem, nas últimas décadas, de um 

modelo de gestão fortemente ancorado no uso de técnicas diretas, como regras e instruções, 

para outro que recorre a formas mais indiretas – orientado pela missão, visão, valores e 

cultura da empresa – implica necessidade de se construir uma liderança baseada no diálogo e 

não na autoridade, de sustentar um gerenciamento por ideias (SANDBERRG; TAGARMA, 

2007). Mas quais são as ideias que se quer ver refletidas nas empresas contemporâneas?  

Das muitas exigências que se faz aos gestores atualmente, ganha força como discurso 

e trata-se como condição de sobrevivência a de que atuem de acordo com uma conduta 

orientada por princípios como responsabilidade social, sustentabilidade, transparências, ética, 

respeito à diversidade cultural, dentre outros parâmetros considerados aceitáveis em um 

contexto de boa governança corporativa. Desta forma, se o desejo é que a empresa e seus 

gestores desenvolvam competências e ajam ancorados em ideias e valores que venham a 

refletir um jogo limpo (Fair Play), cabe discutir qual o significado desta diretriz para os 

atores corporativos e suas implicações para a ação gerencial. É neste contexto que a 

problemática da presente pesquisa se posiciona.  
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Fair Play é uma expressão que nasceu no campo dos esportes e faz menção à forma 

como se atua em um ambiente competitivo, no qual se espera uma atitude justa em todos os 

âmbitos, dentro e fora do campo. Coomans (2005) afirma que o Fair Play não se relaciona 

apenas ao cumprimento de regras, mas refere-se a uma atitude pró-ativa assumida pelas 

pessoas, a qual resulta em comportamentos respeitosos. Coomans (2005) ainda considera que 

conceito de Fair Play foi incorporado pelo ambiente organizacional na medida em que o 

mercado passou a demandar maior confiança nas empresas, qualidade dos produtos e serviços 

e ética nos negócios. Fair Play se estabelece em comportamentos coerentes, sejam eles 

individuais ou coletivos, como prova de lealdade e fonte de confiança. O uso do termo vem se 

expandindo no universo dos estudos organizacionais, como se vê no trabalho de Coomans 

(2005). Justifica-se, assim, um estudo que pretende analisar a forma como gestores se 

apropriam do conceito, atribuem significado a ele e o revertem em ações. 

Dado que o termo Fair Play faz referência às preocupações que envolvem ética e 

valores, e que os trabalhos que fazem uma discussão neste sentido, sobre o enfoque das 

competências, são ainda escassos, incipientes (CHEETHAM; CHIVERS, 1996; PARK, 1998; 

FELLOWS, 2000; PERRENOUD, 2000; CALDWELL; CLAPHAM, 2003; COMMANS, 

2005; DEIST; WINTERTON, 2005; MACAULAY; LAWTON, 2006), um estudo sobre o 

tema tem seu lugar. Outro aspecto importante a se ressaltar nestes primeiros estudos é que 

estes não se pautam pela abordagem interpretativista. Entendeu-se, assim, como oportunidade 

a realização desta pesquisa, visando a preencher essas lacunas da literatura acerca desse tema. 

Sustenta-se este estudo no trabalho que vem sendo desenvolvido por Sandberg, desde 

1994, em parceria com outros autores, como Dall’Alba e Tagarma (2006 e 2007). A intenção 

dos autores é mostrar que a forma como se discute a compreensão no trabalho pode ajudar as 

organizações a adotar práticas organizacionais alternativas, em substituição às abordagens 

racionalistas que, de acordo com Sandberg e Tagarma (2007), deixam o conceito de 

compreensão em uma ‘caixa preta’. O objetivo desses autores é descrever o conteúdo dessa 

caixa, promovendo uma discussão sobre a relação da compreensão com competência e suas 

implicações para as práticas gerenciais. 

Sandberg e Tagarma (2007) afirmam que discutir as diferentes formas de compreensão 

do trabalho é fundamental quando se pretende uma mudança de paradigma. Em outras 

palavras, a gestão deveria se tornar uma questão de gerenciamento da compreensão, com o 

objetivo de influenciar os trabalhadores sobre seu trabalho e sobre as tarefas da empresa e 

compartilhar compreensão entre demais membros da equipe, bem como dividir a forma como 
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os objetivos podem ser alcançados. Os autores consideram que o maior desafio ao redesenhar 

a gestão está em evitar a armadilha das práticas racionalistas. 

Uma das formas de se trabalhar a compreensão do trabalho é partir da análise das 

variações na forma de concebê-lo, prática levada ao cabo pelos pesquisadores pelo exercício 

da fenomenografia, orientação metodológica que guiou esta dissertação. 

Com base em tudo que foi exposto, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: quais 

as variações na concepção de Fair Play para os gestores e as competências a elas associadas 

para um jogo limpo nas organizações? 

Desta feita, o trabalho tem como objetivo geral mapear as variações nas concepções de 

um grupo de gestores sobre o significado de Fair Play com intenção de identificar as 

competências a elas associadas. O propósito é compreender à luz da fenomenografia, as 

experiências desses atores corporativos para responder às exigências de uma organização que 

estabelece como diretriz geral o Fair Play. Pretende-se, ao final, apresentar um conjunto de 

reflexões que contribua para o avanço das discussões sobre competências gerenciais para um 

jogo limpo. 

O objeto do estudo são as concepções de um grupo de gestores orientados pelas 

diretrizes do Fair Play. A pesquisa foi conduzida em uma empresa multinacional de origem 

sueca, fundada em 1862. De acordo com sua história, desde essa data, os negócios são 

realizados por meio de um relacionamento próximo com os clientes, que se sustentou ao 

longo dos anos graças ao sentido de Fair Play. No manual que orienta ‘o jeito de fazer 

negócios’, consta a referência ao Fair Play desde a fundação da companhia. No texto de 

abertura, reforça-se a necessidade de aperfeiçoá-lo, melhorando a comunicação dos esforços e 

das ações da empresa com mais clareza, já que esta se tornou global, atuando hoje em 130 

países, o que torna o desafio mais complexo. Fair Play faz parte do core values e, na unidade 

no Brasil, em que o estudo foi conduzido, a referência ao Fair Play foi incorporada aos 

discursos e processos de tomada de decisão cotidianos. Enfim, a empresa introduziu como 

parte da sua cultura o conceito de Fair Play e declara como preocupação agora que os clientes 

a reconheçam pela aplicação desse conceito, o que faz com que tente, continuamente, 

promover, manter e estreitar a reputação e o desempenho do negócio.  

Espera-se que o estudo possa apresentar três contribuições: (i) a primeira, de natureza 

teórica, de aprofundar a compreensão sobre competências éticas e valores, tema ainda pouco 

debatido na literatura; (ii) a segunda, de ordem metodológica, de apresentar uma análise 

constituída a partir da fenomenografia, estratégia de pesquisa pouco considerada em estudos 

organizacionais; (iii) por fim, do ponto de vista prático, pretende-se que o estudo forneça 
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subsídios para que as organizações possam refletir sobre práticas de desenvolvimento 

considerando Fair Play, ética e valores. 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: o referencial teórico foi construído 

em três grandes seções: na primeira, apresentam-se os pressupostos da fenomenografia e sua 

relação com os estudos de aprendizagem e competências. A segunda apresenta o modelo 

teórico de Jorgen Sandberg, com ênfase nos processos de desenvolvimento de competências 

pela ótica interpretativista/fenomenográfica. Na terceira parte, discutem-se os conceitos de 

Fair Play, competências éticas e valores, dando ênfase a seus elementos associados – 

credibilidade e confiança no contexto organizacional. 

Após a apresentação, são discutidos os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados na condução do presente estudo, justificando-se a metodologia escolhida e a 

construção dos dados por meio de entrevistas em profundidade e análise de documentos da 

empresa. 

Na sequencia apresenta-se a análise e interpretação dos dados por meio das 

concepções de Fair Play estudadas nesta pesquisa, no qual partiu-se da análise dos 

documentos organizacionais e das variações encontradas nas entrevistas acerca do fenômeno, 

seguido do espaço de resultados (outcome space) e discussão, que desembocam nas 

considerações finais desse trabalho. 
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2. A FENOMENOGRAFIA E SUA CONTRIBUIÇÃO AOS ESTUDOS 

DAS COMPETÊNCIAS  

 
 
Esta seção tem por objetivo apresentar uma visão geral do que se entende por 

fenomenografia, considerando seu surgimento, pressupostos e contribuições para o estudo 

interpretativo de competências e seu desenvolvimento no ambiente organizacional. 

Neste sentido fenomenografia não é compreendida apenas como um procedimento 

metodológico, mas também uma forma de se entender processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento de competências no trabalho. Razão pela qual se optou em começar a 

discussão teórica com este debate. 

O foco da fenomenografia está na compreensão de como o mundo é experienciado, o 

que atribui a essa metodologia uma ontologia não dualística, que se afasta de uma abordagem 

positivista e objetiva, independente da interpretação humana; contudo, também não se resume 

a uma abordagem subjetiva, focada exclusivamente nas construções internas acerca de 

determinado tema. O interesse não está no que a pessoa pensa, mas, sim, no que as 

experiências são e têm sido em situações nas quais foi necessário lidar com aspectos do 

mundo. O que as pessoas pensam nem sempre é claro, mas as experiências podem revelar 

mais sobre a compreensão dos aspectos de interesse; essa seria a contribuição da 

fenomenografia nos estudos interpretativistas (MANN; DALL´ALBA; RADCLIFFE, 2007). 

A fenomenografia assume o paradigma interpretativista e, portanto, se opõe à visão 

positivista, na qual há uma pressuposição sobre a existência das leis gerais que regem os 

fenômenos, inclusive os sociais, na tentativa de buscar constância e regularidade do 

comportamento para formulação de leis, generalizações e predições. Ao defender essa posição 

epistemológica, o positivismo clássico recusa a possibilidade de compreensão subjetiva dos 

fenômenos, alegando que esta não apresenta neutralidade científica. O interpretativismo 

assume como prioridade o ponto de vista dos envolvidos no fenômeno, buscando 

compreender o papel das atividades simbólicas empregadas na construção e criação dos 

sentidos para a vida. (ROMANELLI; BIASOLI- ALVES; Z.M.M, 1998). 

Para Freire (2009), a teoria fenomenográfica partilha com o construtivismo a crença de 

que o conhecimento é o resultado de uma construção social cujo epicentro é a própria pessoa. 

O pensamento resultaria de um trabalho reflexivo e da remontagem das percepções, 

concepções e ações do sujeito sobre o mundo e da interação com os outros. Portanto, o 

pensamento seria a ação refletida e interiorizada. 



19 
 

Estudar a etimologia da palavra fenomenografia permite-nos entender melhor seu 

significado: (i) fenômeno, que, segundo Abbagnano (1998), se manifesta a partir de três 

significados distintos: a) aparência pura e simples (ou fato puro e simples), considerada ou 

não como manifestação da realidade ou fato real, b) objeto do conhecimento humano, 

qualificado e delimitado pela relação com o homem e c) revelação do objeto em si; e (ii) 

grafia, que significa descrever em palavras ou representação/esquema algo que designa um 

aspecto ou uma experiência da realidade. Sua raiz etimológica vem do grego pháinomenon, 

appearance (ou aparência) e gráphein/descripition (ou escrita); logo, a ‘descrição das coisas 

como elas se apresentam aos indivíduos’ (MARTON; FAI, 1999). 

A fenomenografia nasceu na Suécia, no início dos anos 70, como uma abordagem para 

compreensão de processos de aprendizagem, em um trabalho pioneiro de Ference Marton e 

seus colegas Roger, Säljö, Lars-Öwe Dahlgren e Lennart Svensson. Foi originada no 

departamento de Educação e Pesquisa Educacional da Universidade de Gothenburg. Os 

interesses envolvidos diziam respeito à investigação de o que e como as pessoas aprendem 

coisas de seu mundo para explorar os processo de aprendizagem e aumentar a qualidade de 

suas experiências. Foi o trabalho de Marton, em 1975, que marcou o início da 

fenomenografia, ao questionar por que alguns alunos eram mais efetivos nos processos de 

aprendizagem do que outros. O estudo dele focou duas questões: o que significava dizer que 

umas pessoas são melhores que outras para aprender quando as comparamos e a por que essa 

diferenciação acontecia (MARTON, 1994).  

A primeira pergunta foi endereçada pedindo a estudantes que lessem um texto e, 

depois, durante entrevista individual, descrevessem a experiência, para que fosse identificado 

o nível de compreensão do texto (conteúdo) e determinado com segurança o processo 

empregado pelo estudante para realizar a tarefa (o ato de aprender). A análise inicial das 

entrevistas produziu um número limitado de variações de compreensão do conteúdo do texto e 

esses se desenvolveram para categorias de descrições que definiram em detalhes essas 

variações. Foi também encontrada nessas categorias uma relação lógica entre elas e 

estabelecida uma ordem hierárquica. 

Marton (1994) se refere a essas categorias hierárquicas como indicação do nível de 

sucesso da tarefa de aprendizagem refletidas nas diferentes formas pelas quais o texto pôde 

ser compreendido. As diferenças qualitativas no resultado de aprendizagem foram 

inicialmente acessadas pela qualidade de compreensão e memorização do texto. Entretanto, 

análises posteriores da qualidade do processo de aprendizagem utilizados por esses estudantes 

para compreender o texto geraram duas abordagens contrastantes: a aprendizagem superficial 
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e a profunda. A identificação dessas duas abordagens ajudou a endereçar a questão do porquê 

de algumas pessoas aprendem de uma forma melhor do que outras. Alunos que tentaram 

entender o conteúdo do texto foram associados a uma abordagem mais profunda e com 

categorias mais avançadas dos resultados de aprendizagem, ou seja, eles alcançaram melhor 

entendimento quando comparados com os alunos que estiveram focados na tarefa de mover o 

texto para dentro da cabeça. Estes últimos apenas transferiram o conteúdo sem que houvesse 

de fato uma compreensão do texto e empregaram uma abordagem superficial; 

consequentemente, tiveram uma apreensão limitada acerca da atividade proposta (MARTON, 

1994). 

Esses achados mostraram que existe uma relação entre a forma como os aprendizes 

experienciam a situação de aprendizagem e o resultado obtido com esse processo. A 

aprendizagem pela perspectiva da fenomenografia envolve experienciar ambos – ação e 

contexto – ou seja, o o que e o como na aprendizagem. 

A partir desse momento, pesquisadores acadêmicos de diversos lugares do mundo 

interessaram-se por essa forma de pesquisa. Nos primórdios do estudo fenomenográfico, 

Marton (1981) defendia um tipo de pesquisa que objetivasse encontrar e sistematizar as 

formas de pensamento a partir das quais as pessoas interpretavam aspectos significantes de 

suas realidades, de maneira que o foco estava na descrição, na análise e na compreensão das 

experiências. O surgimento da fenomenografia como uma metodologia de pesquisa ocorreu 

durante o início dos anos 80 na mesma Universidade de Gothenburg, na Suécia, com o 

objetivo de identificar e descrever variações qualitativas das experiências dos sujeitos, 

visando à compreensão de um determinado fenômeno (MARTON, 1986; MANN; 

DALL´ALBA; RADCLIFFE, 2007).  

Segundo Bowden (2000), a fenomenografia apresentava consideráveis variações no 

uso do método por diferentes pesquisadores fenomenográficos. Para que essas variações e 

métodos pudessem ser considerados e avaliados com maior atenção, foi realizado um 

Simpósio em Warburton no inverno de 1991. O evento durou dois dias e focou a relação entre 

as pesquisas na área da educação e o desenvolvimento educacional. O resultado desse evento 

resultou na publicação do livro Student Learning: Reasearch into Practice, escrito por 

experientes pesquisadores fenomenográficos. 

O uso da fenomenografia nos estudos das competências tem em seu marco o trabalho 

de Sandberg (2000), em pesquisa realizada na Volvo, com objetivo de explicar a diferença de 

desempenho entre os trabalhadores e entender os fatores que justificam as razões pelas quais 

um profissional é mais competente que outro, dadas as mesmas condições de trabalho. Nesta 
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pesquisa, a fenomenografia foi adotada como metodologia, visando a estudar e descrever de 

forma qualitativa as diferentes maneiras pelas quais aspectos da realidade eram vivenciados. 

Mas, antes de adentrar ao estudo do método fenomenográfico, é importante estabelecer uma 

breve discussão sobre as relações entre a fenomenologia e a fenomenografia. 

 

 

2.1.  Fenomenologia e fenomenografia: aproximações e especificidades 
 

 

A fenomenografia e a fenomenologia têm como objetivo comum a busca pela 

compreensão de um determinado fenômeno considerando a experiência vivenciada pela 

pessoa. Entretanto, é importante salientar a diferença entre essas duas correntes de 

pensamento. 

Marton e Booth (1997) relatam que a diferença fundamental entre a fenomenografia e 

a fenomenologia é que, nesta última, é examinada a perspectiva do sujeito por meio da 

reflexão da experiência dele sobre o mundo. O propósito, nessa abordagem, é chegar a uma 

essência da experiência, ou seja, a uma única teoria da experiência. Neste caso, teoria se 

relaciona a uma estratégia para trabalhar dados de maneira a proporcionar modos de 

conceituação para descrever e explicar os resultados obtidos. 

A fenomenografia por sua vez, emprega uma abordagem empírica para estudar a 

perspectiva do mundo do outro e dispõe de categorias coletivas que visam a descrever as 

variações dessas experiências. Como consequência, o propósito de chegar a uma essência das 

experiências dos indivíduos da fenomenologia está em contraste direto com esse objetivo da 

fenomenografia de explorar a variação das concepções coletivas da experiência. Freire (2009, 

p. 10) considera a relação entre as duas abordagens ao dizer que: 

 
A perspectiva fenomenográfica comunga também com a fenomenologia, na medida 
em que acolhe a crença na assunção do conhecimento a partir do interior e não do 
exterior (como ocorre na investigação positivista). Tem como objetivo investigar a 
experiência que as pessoas possuem na e da realidade, a experiência vivida e o modo 
como representam os fenômenos. 

 

Marton (1981) destaca que não é possível fazer uma distinção entre e fenomenologia e 

fenomenografia, pois ambas defendem que o acesso ao mundo se dá a partir da experiência, e 

isso significa que não se separa o que foi experienciado da experiência em si. Porém, o autor 

ressalta quatro aspectos a serem considerados: 
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1. Primeiramente, para investigar a experiência das pessoas sobre, por exemplo, o poder 

político, o fenomenólogo tem como objetivo aprender sobre poder político; já a 

fenomenografia tem como ponto de partida compreender como se deu a experiência e 

as variações vividas pela pessoa em relação ao poder político. 

2. A noção da essência como o sentido comum e intersubjetivo de um aspecto é um 

ponto central na fenomenologia. Para a fenomenografia, o comum e a idiossincrasia 

apresentam um nível de modo de experiência que deve ser estudado. 

3. A fenomenologia é basicamente metodológica, enquanto a fenomenografia é orientada 

à substância. A fenomenologia do poder político se referiria, por exemplo, a algo que 

chegaria à face do poder político pelos meios de investigações fenomenológicas; a 

fenomenografia do poder político, por outro lado, teria relação a qualquer coisa que 

poderia ser dita sobre como as pessoas percebem, experienciam e conceitualizam o 

poder político. 

4. Por fim, a investigação fenomenológica se direciona a um nível pré-reflexivo de 

consciência. O objetivo é descrever como o mundo seria sem ter aprendido como ver 

ou como o mundo assumiria sua forma de ser em relação a como nossa existência é 

vivida. Na fenomenografia, sugere-se lidar com ambos – conceitos e experiências, isto 

é, com o que é pensado sobre o que foi vivido. Também lida com o que é 

culturalmente aprendido e com as formas do que é desenvolvido individualmente e 

que relaciona às pessoas no mundo em que vivem. 

 

Os autores Walsh, Howard e Bowe (2007) defendem que a distinção entre 

fenomenografia e fenomenologia ainda não é clara; porém, para eles, a abordagem 

fenomenológica seria um passo anterior ao pressuposto inicial no qual se fazia a descrição de 

um fenômeno de acordo com a forma que este aparecia, em vez de buscar a explicação do por 

que ele aparecia dessa forma. Nesse ponto, a fenomenografia surge com o objetivo de 

descobrir qualitativamente as diferentes maneiras de experienciar ou pensar acerca de um 

determinado fenômeno. 

A fenomenografia possibilita um olhar para diversas perspectivas sobre um mesmo 

fenômeno, enquanto a fenomenologia apresenta uma coleção separada de perspectivas 

individuais. A fenomenografia busca apresentar uma série de perspectivas em um sistema 

coletivo de categorias de descrição que tem por objetivo capturar a essência contida em 

diferentes maneiras de experienciar um fenômeno. Isto porque a tarefa da fenomenografia não 

se limita a descrever apenas o fenômeno da forma como as pessoas os experienciam, mas 



23 
 

também as variações entre essas formas. As similaridades e as diferenças entre as formas de 

experienciar ou ver um fenômeno é um dos pontos críticos de interesse (DUNKIN, 2000). 

Freire (2009) entende que o foco da fenomenografia é conhecer a variabilidade das 

concepções de aprendizagem na consciência por meio das representações pessoais 

expressadas pela linguagem ou pelo discurso, diferentemente da fenomenologia, que está 

orientada para o método e pretende conhecer a essência, encontrando um significado comum 

e intersubjetivo. Ambas atribuem ênfase à consciência e à reflexão sobre a experiência, 

porém, diferem quanto à importância atribuída às concepções dos sujeitos. Na 

fenomenografia, é possível perceber claramente a diferença entre a realidade objetiva e a 

realidade percebida: o que importa não é o mundo propriamente, mas aquilo que os seres 

humanos pensam sobre ele (MARTON, 1981). 

Bowden e Green (2005) afirmam que o objeto de estudo da fenomenografia não é o 

fenômeno em si, mas, sim, a relação estabelecida pelo sujeito entre o fenômeno e os demais 

aspectos do mundo trazidos com ele. 

Uma vez estabelecida as similaridades e diferenças quando comparada à 

fenomenologia, a fenomenografia é definida por Marton (1986) como um método de pesquisa 

adaptado para mapear as diferentes formas qualitativas pelas quais as pessoas experienciam, 

conceituam, percebem e compreendem vários aspectos do mundo e dos fenômenos que a 

circundam. De forma análoga, para Walsh, Howard e Bowe (2007) a fenomenografia tem por 

objetivo compreender as várias formas pelas quais pessoas diferentes experienciam, percebem 

ou entendem um mesmo fenômeno. 

A pesquisa fenomenográfica para Bowden (2000) procura descrever características das 

diferentes formas (variações) pelas quais um grupo de pessoas relata determinado fenômeno. 

Sandberg (2000) refere-se a essa metodologia tendo como foco primário de seus estudos o 

significado da experiência vivida, ou seja, o significado da realidade; portanto, pode-se dizer 

que a base da fenomenografia é o estudo empírico baseado na experiência vivenciada pelos 

indivíduos. 

Bowden e Green (2005) ressaltam que os pesquisadores fenomenográficos estão entre 

os qualitativos que defendem uma instância não dualista. Não há o foco hipotético de 

estruturas mentais separadas do mundo ou linhas imaginárias que separam o mundo interno e 

externo. Desta forma, o mundo não é construído apenas pelo indivíduo nem imposto por 

condições externas: a constituição é feita por meio da relação interna entre o mundo externo e 

interno.  
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2.2.  Modelos de fenomenografia: pura e desenvolvimental 
 

 

Existe uma discussão entre os pesquisadores do tema sobre duas variações da 

fenomenografia: pura e desenvolvimental. Por pura entende-se o tipo de pesquisa que foca 

como as pessoas concebem vários aspectos de sua realidade, e os fenômenos estudados são, 

em sua maior parte, relacionados a assuntos da vida diária, sem que se proponham alterações 

na forma como é vivida (Marton, 1986). Bowden (2000) define que a pesquisa que não é feita 

para o desenvolvimento, ou seja: a pura estuda os fenômenos com o objetivo final de 

desenvolver descrições de uma série de formas pelas quais as pessoas experienciaram uma 

determinada realidade em estudo; portanto, neste caso, não há intenção de utilizar esses 

resultados para proporcionar alguma mudança em relação ao objeto estudado.  

Por fenomenografia desenvolvimental entende-se ser aquela que tem por intenção 

habilitar as pessoas a mudar a forma como operam em seu mundo. A fenomenografia 

desenvolvimental, desta maneira, apresenta seu foco de pesquisa com maior ênfase no objeto 

de estudo e na natureza do processo de coleta de dados que permitirá sua contribuição em 

termos de aprendizagem e desenvolvimento, dando menor atenção ao fenômeno em si que 

está sendo estudado (BOWDEN, 2000). 

A diferença entre a fenomenografia pura e a desenvolvimental está na possibilidade de 

se alterar a forma como se opera no mundo, uma vez que se torna conhecida a maneira pela 

qual as pessoas experienciam determinada realidade, ou seja, o método permite que sejam 

propostas e alteradas as formas atuais pelas quais os sujeitos compreendem os fenômenos, de 

forma que possam obter uma nova compreensão ou aprendizagem a partir do resultado da 

pesquisa. 

 Bowden (2000), ao se referir a uma pesquisa realizada com alunos para investigação 

da compreensão dos conceitos fundamentais de física, relata que seu objetivo foi oferecer 

achados que poderiam ser utilizados posteriormente para ensinar e aprender física e, depois, 

ser transferidos a outros contextos de ensino e aprendizagem.  

Rose, Heron e Sofat (2005) esclarecem que uma das premissas da fenomenografia é a 

consciência de que as diferenças podem levar a uma mudança conceitual para ensino e 

aprendizagem. As variações das diferentes formas de experienciar são categorizadas em 

concepções que emergem da análise de dados, e cada concepção diz algo único sobre o 

fenômeno de estudo e se coloca em uma relação lógica com outras concepções. Essas 

concepções, uma vez reconhecidas, podem promover mudança e aprendizagem. 
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Os mesmos autores relatam que os resultados desse tipo de pesquisa podem ajudar a 

planejar as experiências de aprendizagem para conduzir os pesquisadores à melhor 

compreensão do fenômeno a ser estudado ou a outros fenômenos similares. Permite, ainda, 

desenvolver generalizações sobre as formas como organizar as experiências de aprendizagem 

em determinado campo de estudo. 

A busca pela compreensão das formas diferenciadas pelas quais as pessoas 

experienciam dada situação é reforçada por Walsh, Howard e Bowe (2007) ao afirmarem que 

os indivíduos não vivenciam situações da mesma forma. Neste sentido, a abordagem 

fenomenográfica permite compreender as formas variadas pelas quais um mesmo fenômeno 

pode ser experienciado. 

Ao tentar contrapor esses dois tipos de estudos fenomenográficos, Säljö (1994) reitera 

que a fenomenografia pura tem interesse em compreender as pessoas como seres 

hermenêuticos que atribuem sentido ao que veem, ouvem e lêem; porém, esse interesse 

apresenta-se menos intenso nesse tipo quando comparado à “desenvolvimental”. Desta forma, 

ao ler um determinado texto e interpretá-lo, dificilmente pode-se compreender como foi 

pretendido que fosse, já que há interferência de outros fatores. O que um autor procura passar 

ao leitor quando escreve sobre um determinado estudo, em algum sentido, tem relação a como 

as pessoas enquanto seres culturais decifram e rendem significados às mensagens mediadas 

por meio da escrita. 

Bowden (2000) afirma que o interesse da fenomenografia desenvolvimental para a 

compreensão da experiência das pessoas pesquisadas implica que o olhar do pesquisador 

esteja dirigido tanto para a intenção dos resultados quanto ao uso da pesquisa como aos 

requisitos internos da pesquisa fenomenográfica em si. 

Neste trabalho, especificamente, optou-se pela fenomenografia enquanto estudo 

realizado em sua modalidade pura, já que a aplicação da metodologia nesta modalidade 

permite obter as variações de concepções as quais se pretendeu estudar. 

 
 

2.3.  A pesquisa fenomenográfica 
 

 

O objeto da pesquisa fenomenográfica é a análise das variações das formas pelas quais 

as pessoas experienciam diferentes aspectos do mundo, isto é, busca-se descrever o mundo 

como foi experienciado e revelar as variações encontradas, não apenas quanto aos aspectos do 

mundo (fenômeno) ou no sujeito por si só, mas quanto à relação existente entre os dois. Para 
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chegar a diversidade de concepções é preciso buscar as convergências e as idiossincrasias, de 

forma que para olhar a variação é preciso se voltar também ao que não varia.  

Importante ressaltar que, ao se atuar com a pesquisa fenomenográfica, não se trabalha 

pela perspectiva do indivíduo e, sim, de um grupo que vivencia uma experiência similar, 

buscando-se compreender quantas e quais variações podem ser obtidas em um determinado 

tipo de experiência. 

A figura a seguir representa as relações entre sujeitos e fenômeno neste tipo de 

pesquisa: 

 

 
Figura 3: Focos da Pesquisa Fenomenográfica 
Fonte: Adaptado de Bowden (2000) 
 

 

De acordo com a fenomenografia, a forma de experienciar algo é caracterizada pela 

relação entre o sujeito e o objeto. Para Marton e Booth (1997), a unidade de pesquisa é a 

forma de experienciar determinado fenômeno, enquanto que a variação das formas de 

experienciar esse fenômeno apresenta-se como o foco da pesquisa.  

A relação entre sujeito e objeto retrata o processo de conceitualização como uma 

maneira de estar consciente sobre algo. Essa consciência é afetada pela relação entre o sujeito 

e o objeto, seja pela forma pela qual o indivíduo experiencia o fenômeno (objeto) ou pela 

maneira que o conceitua. Em ambos os casos, essa forma só poderá ser revelada pelo sujeito. 

Loughland, Reid e Petocz (2002) relatam que a fenomenografia examina a experiência 

de cada participante e a reconhece como uma relação interna entre sujeito e objeto 
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(fenômeno); entretanto, é a estrutura de variação do grupo que emerge por meio das 

descrições individuais das experiências e que foi considerada na pesquisa. 

O estudo da fenomenografia, em sua concepção, de acordo com Bowden (2000), se dá 

por meio da relação entre a experiência do indivíduo e o fenômeno. O objetivo é conhecer as 

diferentes formas que um fenômeno pode ser percebido, sem se ater a uma concepção 

individual acerca do fenômeno. Para Bowden (2000), a pesquisa fenomenográfica produz 

descrições que revelam em seu conteúdo tanto a relação entre os indivíduos e os fenômenos, 

ou seja, as concepções que formulam acerca dos fenômenos, como a natureza da interação 

entre pesquisador e cada indivíduo no contexto investigado. 

Desta forma, a abordagem ontológica não dualística também apresenta implicações na 

relação entre pesquisador e os aspectos do mundo em investigação, o que significa que 

qualquer julgamento ou teorias prévias assumidas pelo investigador devem ser tratados com 

atenção pelo pesquisador. 

Bowden (2005) refere-se à relação entre o pesquisador e o fenômeno e a relação que 

existe também entre o pesquisador e o tema, uma vez que o segundo também possui sua 

maneira própria de ver o fenômeno e tem alguma relação com ele. O foco da pesquisa deve 

estar na relação entre os sujeitos e o fenômeno e não na relação do pesquisador com o 

fenômeno. Em outras palavras, como os pesquisadores podem assegurar que não estão 

permitindo que seu próprio entendimento sobre o fenômeno seja imposto na interpretação das 

variações que os sujeitos percebem o fenômeno? 

Para Bowden (2000), a concepção individual de um fenômeno não é absoluta em 

sentido algum, mas a concepção de um fenômeno é improvável que seja estável por um 

indivíduo, pois poderá variar de acordo com o tempo e o contexto; além disso, o pesquisador 

não ‘é’ o sujeito que está sendo pesquisado, mas interpreta a comunicação estabelecida com o 

indivíduo que faz parte de sua pesquisa. 

A fenomenografia se posiciona afirmando que a experiência é relacional e não 

objetivamente pura, independente das pessoas, ou puramente subjetiva, independente do 

mundo. Conhecimento é criado nas relações entre pessoas em interação com o mundo 

(MANN; DALL´ALBA; RADCLIFFE, 2007). 

Uma das forças da fenomenografia, segundo Mann, Dall´Alba e Radcliffe (2007), é 

que ela oferece uma forma holística de se olhar a experiência coletiva humana de um 

fenômeno, apesar do fato de que o fenômeno possa ser percebido diferentemente por 

diferentes pessoas e em circunstâncias diferentes. A Figura 2, a seguir, ilustra a diferença 

entre a abordagem fenomenográfica e outras em seus pontos de partida.  
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Figura 4: Pontos de partida entre fenomenografia e outras abordagens de pesquisa 
Fonte: Mann, Dall´Alba e Radcliffe (2007). 

 

Vartiainen (2009) relata que o pesquisador fenomenográfico busca alcançar a chamada 

perspectiva de segunda ordem na investigação da realidade por meio da descrição das 

concepções realizadas por um grupo de indivíduos, em vez de optar por uma abordagem de 

primeira ordem e descrever a realidade diretamente. A perspectiva de primeira ordem foca a 

visão individual, que, por sua vez, se interessa pela perspectiva dos outros, conhecida como 

realidade de segunda ordem. Sendo assim, a perspectiva de primeira ordem estaria 

relacionada à visão individual e, de segunda ordem, à visão influenciada pela opinião de 

terceiros.  

A fenomenografia tem como ponto de partida a perspectiva de segunda ordem e é 

utilizada em três áreas principais: 

 

1. Pesquisas relacionadas a aspectos gerais de aprendizagem (abordagens, estratégias). 

2. Estudos em aprendizagem orientada a contexto. 
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2.4. Estudos das concepções das pessoas sobre determinados fenômenos. 

 

Marton (1981) observa que, em uma perspectiva de primeira ordem, a aprendizagem é 

definida como a correta aquisição de um conhecimento disciplinar e, por consequência, o 

conteúdo da aprendizagem é ditado pela disciplina estudada. Na visão do autor, esse tipo de 

aprendizagem reflete a noção de transferência de conceitos prontos e princípios no 

pensamento dos aprendizes. Por outro lado, a perspectiva de segunda ordem, promovida pela 

fenomenografia, foca a maneira como as pessoas relacionam os elementos que foram 

ensinados a eles e como fazem uso desse conhecimento que já possuem. 

O objetivo da pesquisa fenomenográfica para o autor não é classificar as pessoas, nem 

comparar grupos para explicar ou predizer algo, nem fazer julgamentos justos ou injustos 

sobre as pessoas, e sim achar e sistematizar formas de pensamentos em termos dos quais as 

pessoas interpretam aspectos da realidade que são socialmente significativos. 

Marton (1981) relata que as perspectivas na fenomenografia não são concebidas como 

qualidades individuais, mas como categorias de descrições que retratam uma concepção 

coletiva de um fenômeno. Uma vez que a perspectiva de segunda ordem acomoda as 

diferentes formas pelas quais as pessoas experienciam ou conceitualizam aspectos do mundo 

acerca delas, a base para similaridades é encontrada na perspectiva comum, enquanto a fonte 

de variações se origina das interpretações das pessoas acerca de determinados fenômenos. 

Marton (1981) relata que as concepções aceitas cientificamente hoje aparecem como 

uma seção no tempo, bem como um caso especial de variação nas concepções de senso 

comum das pessoas sob um mesmo aspecto da realidade que existe no mesmo período de 

tempo. Para Walsh, Howard e Bowe (2007), a fenomenografia é mais do que apenas a 

identificação das concepções e ações que resultam das concepções: deve envolver também um 

olhar para os significados por trás das palavras, a relação entre eles e suas implicações em um 

determinado contexto. 

Sandberg (2000) coloca que o termo concepção na fenomenografia é utilizado para se 

referir às formas como as pessoas experienciam ou criam sentido em seu mundo. Em um de 

seus estudos, o termo concepção foi utilizado para traduzir a indissolúvel relação entre o que 

foi concebido – a concepção do significado da realidade – e como foi concebida – os atos de 

concepção nos quais esse significado aparece. 

Marton (1981) revela, ainda, que as diferenças na concepção de vários aspectos da 

realidade podem ser encontradas não apenas entre indivíduos, mas, também, em diferentes 

períodos na história da ciência. A conceitualização da aprendizagem em termos de possíveis 



30 
 

mudanças na forma pelas quais os estudantes percebem um determinado assunto mostra 

claramente as diferenças entre os indivíduos. 

O foco nas concepções de aspectos específicos da realidade nos conteúdos apreendidos 

por meio do pensamento ou da experiência é um ponto de partida para esse tipo de pesquisa e 

é uma base para integrar os achados; é, de fato, a característica mais peculiar da 

fenomenografia. (Marton, 1981). Para Walsh, Howard e Bowe (2007), o objetivo é 

simplesmente elucidar as possíveis concepções diferentes que as pessoas possuem sobre 

determinado fenômeno e, além disso, o que importa é a relação entre o fenômeno e as 

pessoas. 

A preocupação da fenomenografia enquanto metodologia de pesquisa, segundo 

Marton (1981), está em descrever uma quantidade de concepções que sejam diferentes e 

também em identificar como se distribuem em categorias, dentro de um mesmo grupo 

participante do estudo. Pode-se chegar a dois tipos diferentes de resultados: 

 

1. A categoria da descrição: essa se refere a um resultado qualitativo – quais são as 

concepções existentes? Nesse ponto, pode ser visto o resultado das categorias de 

descrição consideradas como instrumentos abstratos a serem utilizados na análise de 

casos concretos no futuro. 

2. A distribuição dos assuntos nessas categorias: essa é quantitativa – quantas pessoas 

possuem essas concepções diferentes? Nesse caso, pode ser focada a aplicabilidade 

dessas categorias em casos concretos, para ser possível afirmar sobre o tema em 

estudo. 

 

Marton (1981), portanto, relata duas formas de realizar perguntas na pesquisa que 

levam a diferentes perspectivas. Uma busca a compreensão da realidade e a outra a concepção 

das pessoas acerca da realidade. A primeira é orientada ao mundo, sendo que podem-se 

extrair afirmações sobre ele; já a segunda perspectiva é orientada à ideia que as pessoas fazem 

em relação ao mundo ou como o experienciaram, por meio da qual é permitido extrair 

afirmações sobre a concepção das pessoas acerca de determinada realidade. 

Rose, Heron e Sofat (2005) descrevem duas dimensões a serem identificadas em uma 

pesquisa fenomenográfica: o o que e o como, de acordo com as explicações acima: 1) o que – 

pode ser descrito como o objeto de pesquisa em si e a dimensão do 2) como – que lida com 

aspectos estruturais de como as explicações são dadas em termos de percepção das 

experiências. Uma prática comum é construir um modelo com aspectos estruturais como um 
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espaço de resultados (outcome space), que descreve a relação entre as concepções e integra as 

formas separadas na qual o fenômeno era compreendido. Vale ressaltar que o “que”, pode ser 

compreendido em duas dimensões, sendo a primeira advinda do latim – quode - que possue 

sua raiz no paradigma positivista, referindo-se ao “que” causal. O segundo, adotado nessa 

pesquisa, se remete a quididade, ou seja, a essência.  

Marton (1984) discute a relação existente entre sujeito e objeto e a isso dará o nome de 

relação interna. Ele observa que os aspectos estruturais da experiência (como) definem as 

barreiras de consciência do sujeito e essas são descritas como horizontes internos e externos. 

Entretanto, ele interpreta a consciência como a experiência total da pessoa em um 

determinado momento e não a dicotomia entre estados conscientes e subconscientes. Com 

isso, ele afirma que consciência envolve uma relação de variações constantes entre coisas no 

primeiro plano da consciência que estão explicitamente tematisadas (o horizonte interno) e 

coisas que estão em planos de fundo que são implícitos e não tematisados (o horizonte 

externo). Examinando essas diferenças quanto à estrutura da consciência, pode-se deduzir o 

significado do fenômeno ou da situação pela perspectiva do aprendiz (MARTON, 1994). 

Marton (1981) afirma que diferenças quanto à forma de pensar refletirá na maneira 

pela qual a pessoa experiencia determinada situação e na realidade correspondente; portanto, 

não há como separar a estrutura e o conteúdo da experiência. 

 Ao explorar a relação entre compreensão e aprendizagem com objetivo de promover a 

propriedade (ownership) da aprendizagem ao aprendiz, Fazey e Marton (2002) propuseram 

três estágios de desenvolvimento: 

 

1. No primeiro estágio, compreensão se refere aos termos do que deve ser aprendido. 

2. O segundo se relaciona à apreensão, que é o processo de absorver o que está sendo 

aprendido. 

3. A compreensão total desenvolve-se no estágio final e se reflete no estabelecimento de 

propriedade da experiência de aprendizagem, que é descrito por transformar o que foi 

aprendido em algo seu. Esta seria a apropriação da aprendizagem associada à 

internalização da informação. 

 

Os autores concluem que a compreensão e a aprendizagem estão, portanto, inter-

relacionadas. 

Marton (1984) se refere a um espaço de resultados (outcome space) na 

fenomenografia, no qual a relação entre o sujeito e o fenômeno é encapsulada no 
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desenvolvimento de categorias distintas de experiências. Essas categorias são distribuídas de 

acordo com uma estrutura hierárquica, que também pode ser descrita em uma representação 

diagramática com uma ligação lógica entre as categorias. Para identificar níveis de variação 

da forma como o fenômeno é experienciado, conceitualizado e compreendido, essas 

categorias são exploradas em termos de atributos críticos que sejam comuns. Cada categoria é 

descrita em termos de características que as distinguem entre si e em relação à variação na 

interpretação do fenômeno. 

Marton e Booth (1997) conceberam o espaço de resultados como uma forma efetiva de 

conceitualizar aprendizagem e compreensão e identificar diferentes aspectos que são 

discernidos pelo aprendiz como um espaço de variações experimentais. Como exemplo desse 

espaço desenhado pelas experiências dos aprendizes, Marton (1984) desenvolveu o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1: Espaço de Resultados da Aprendizagem (Outcome Space) 

Fonte: Adaptado de Marton e Booth, 1997, p. 43 
 

  

As categorias da primeira coluna desse quadro demonstram as formas distintas pelas 

quais a aprendizagem é experienciada. As duas primeiras categorias são interpretadas como a 

memorização de palavras ou significados, nos quais a relação da pessoa com seu mundo 
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operam na memória levando à reprodução das tarefas e à aprendizagem superficial. Por outro 

lado, aprendizagem é descrita como uma forma de compreender significados, ou de tornar-se 

consciente de um fenômeno como um todo, que implica um nível mais ativo de engajamento 

da parte do aprendiz, o qual será associado a uma aprendizagem mais aprofundada. As duas 

últimas categorias mostram que, por meio da compreensão do significado do fenômeno, existe 

a associação da transferência do conhecimento. Isso demonstra que a mesma tarefa sendo 

abordada de formas diferentes pelo aprendiz implicará resultados distintos de aprendizagem 

que poderão até levar à habilidade do aprendiz de realizar algo diferente do que a tarefa 

aprendida, ou seja, ir além do que era esperado. A categoria final ilustra a habilidade do 

aprendiz de aplicar o que foi aprendido, que está associado ao nível de compreensão, além do 

processo de memorização das duas primeiras categorias. O espaço de resultados de 

aprendizagem que está baseado na compreensão gera uma consciência mais ampla e mais 

efetiva que vai corroborar com a visão de Marton (1994), que defende que o foco da 

aprendizagem deve estar relacionado à forma pela qual os aprendizes relatam o que eles 

aprendem e como fazem uso do conhecimento que já possuem para melhorar as experiências 

de aprendizagem. 

 O pesquisador fenomenográfico procura ater-se a uma visão holística baseada em um 

fenômeno selecionado, que de acordo com Marton (1994) só é possível por haver um número 

limitado de diferentes formas qualitativas em experienciá-lo, pois ao falar em aspectos 

essenciais que definem um fenômeno, pode-se experienciar cada situação, cada fenômeno 

diferentemente,  com as variações e semelhanças na forma de ver o mundo. 

O número de aspectos críticos que definem um fenômeno é limitado e devem ser 

assim porque se aprende a experienciá-los por sucessivas diferenciações entre eles. 

Simplificando um pouco, formas diferentes em experienciar um fenômeno reflete em 

diferentes combinações de aspectos que estaremos focados em um determinado momento 

(MARTON, 1994). 

Pesquisadores fenomenográficos (BOWDEN, 2000; MARTON, 1986; MANN; 

DALL´ALBA; RADCLIFFE, 2007) sugerem que, para o uso dessa metodologia, é importante 

haver, desde os estágios iniciais de pesquisa, um alinhamento do método que vai desde o 

planejamento por meio da coleta de dados até a análise; portanto, o objeto de pesquisa deve 

ter um propósito e uma estratégia clara, para que seja alcançado o objetivo do estudo, de 

forma que todos os esforços da pesquisa devem se relacionar ao objeto que está sendo 

estudado. 
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É importante também diferenciar a fenomenografia de outras abordagens de pesquisa, 

para evitar desvios em cinco pontos de partida, conforme colocado por Mann, Dall´Alba e 

Radcliffe (2007): 

 

(1) Fenomenografia é uma abordagem não dualística da realidade constituída por meio 

das relações entre os temas individuais e um único aspecto do mundo. 

(2) Metodologicamente, é uma pesquisa qualitativa que explora e descreve um 

fenômeno em termos de relações entre as pessoas e um aspecto do mundo. As 

categorias de descrição são também desenhadas pelos dados, em vez de tentar 

colocá-las em categorias pré-determinadas. 

(3) A fenomenografia possui uma segunda ordem de abordagem, a forma como se 

conta uma experiência, no lugar das experiências do pesquisador. Essa é a base da 

investigação. 

(4) Ela foca a variação das formas em que um aspecto do mundo vem sendo 

experienciado. Essa é a diferença fundamental em relação às outras abordagens. 

(5) A fenomenografia resulta em uma série de categorias que são internamente 

relacionadas. O foco na descrição qualitativa das variações e das relações entre as 

categorias de descrição é uma das maiores diferenças entre a fenomenografia e 

qualquer outra abordagem de pesquisa. 

  

O uso da fenomenografia em sua forma desenvolvimental conduz o método à sua 

origem inicial, relacionada à aprendizagem. A busca pela compreensão do fenômeno por meio 

do relato das experiências favorece esse tipo de abordagem para aprendizagem e ensino. 

Bowden (2000) relata que esse método de pesquisa auxilia no entendimento dos fenômenos 

científicos aprendidos na escola ou de assuntos gerais da sociedade que se relacionam ao 

sistema educacional. Isso não significa que essa metodologia só pode ser aplicada no campo 

da educação, mas, por sua origem, pode-se perceber a contribuição dada nesse campo. No 

caso da presente pesquisa, a metodologia foi discutida como alternativa para o 

desenvolvimento de competências nas organizações empresariais. 
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2.5.  A fenomenografia aplicada no contexto organizacional 
 

 

Em 2000, Sandberg, pesquisador sueco, propôs a utilização do método para o contexto 

organizacional, por meio de uma pesquisa empírica de abordagem fenomenográfica, com o 

objetivo de compreender a construção da competência a partir da concepção dos próprios 

trabalhadores sobre o trabalho. 

Dunkin (2000) também adotou a metodologia para sua tese de doutorado, na qual a 

fenomenografia foi utilizada para compreender as mudanças dentro das organizações, e 

buscou apresentar as perspectivas dos diferentes agentes envolvidos nesse processo dentro do 

contexto organizacional. A autora revela que a escolha por essa abordagem de pesquisa se deu 

porque o ponto principal da pesquisa não era definir a hipótese a ser testada, mas a intenção 

era criar um entendimento sobre mudança nas organizações. 

 Vartiainen (2009) utilizou a fenomenografia para estudar a parceria realizada entre as 

indústrias e a universidade no campo da Tecnologia da Informação e as questões ou dilemas 

morais relacionados a esse contexto. O autor considerou o uso desse método importante por 

permitir mostrar as variações qualitativas na qual certa população compreende algo. O 

objetivo do estudo era determinar como os problemas morais eram percebidos no trabalho. 

Havia também um interesse em mostrar o que, ou seja, o objeto da pesquisa em si, e o como 

era experienciado. Desde que as pessoas mostrassem preocupação em relação aos conflitos 

morais, seriam capazes de expressar a concepção sobre o assunto (esse seria o o que) e 

mostrariam também as intenções dos atos sobre o que seria considerado certo ou errado, bom 

ou ruim (esse seria o como, os motivos). O estudo conseguiu identificar os problemas morais 

encontrados e permitiu uma descrição baseada em uma perspectiva de segunda ordem. As 

categorias da pesquisa foram divididas em dois aspectos: o referencial – o que – e o estrutural 

– o como. 

Os pesquisadores fenomenográficos assumem que as formas pelas quais as pessoas 

experienciam o fenômeno resulta em uma maneira única de interação sobre a compreensão 

deste. O fato das pessoas experienciarem um fenômeno em situações reais, combinando nessa 

experiência a compreensão, a ação e sua percepção acerca da situação pode permitir que os 

entrevistados falem sobre sua experiência e contem como pensaram e o que fizeram em 

determinadas situações. Portanto, o resultado desses relatos não é a compreensão do 

fenômeno de forma abstrata, mas, sim, o que há imbricado nas situações reais. 
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A fenomenografia pode ser indicada nos estudos das organizações pela forma pela 

qual trata ou considera o contexto e a influência dele na ação dos agentes organizacionais. 

Marton e Booth (1997, p. 111) sugerem que existe uma relação entre como as pessoas 

experienciam e como elas agirão diante de determinada situação: 

 

Para fazer sentido a forma com as quais as pessoas lidam com problemas, situações, 
o mundo, temos que entender a maneira que experienciam problemas, situações, o 
mundo, ou a forma em que estão agindo. A capacidade de ação de certa maneira 
reflete a capacidade de experienciar algo.  

 

Para tanto, o uso da fenomenografia no desenvolvimento de competências no contexto 

organizacional implicará achar as diferentes formas pelas quais as pessoas experienciam ou 

compreendem seu trabalho, e de que forma tais concepções se relacionam à maneira como 

agem na empresa. Se, conforme sugerido por Marton e Booth (1997), a ação de uma pessoa se 

relaciona com sua experiência, o desenvolvimento da competência deve, portanto, focar 

ambos os aspectos.  

O uso da fenomenografia tem sido muito frequente na área da educação. Entretanto, 

existe aprendizagem e desenvolvimento no contexto organizacional, no qual a fenomenografia 

pode ser mais explorada. Os estudos dessa abordagem na educação podem permitir a 

extrapolação desses conceitos no ambiente de trabalho. É neste sentido que o presente 

trabalho pretende dar sua contribuição. Assim, passa-se agora a estudar o uso da 

fenomenografia nos estudos organizacionais. 
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3. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NA ÓTICA 

INTERPRETATIVISTA/ FENOMENOGRÁFICA 

 
 
Essa pesquisa solicitou um paradigma interpretativista que pede o homem balisado na 

sua experiência e existencialidade. Assim, o trabalho apresentado se sustentou no modelo de 

Sandberg, o que significa que está baseado na ótica interpretativista de competências, para 

tanto se aprofundará na proposta do autor e em sua forma de compreender o fenômeno em 

estudo. 

Ressalta-se que, pela perspectiva interpretativista, o conceito de competências 

utilizado nesta pesquisa levou em conta a experiência, contexto e sentido atribuído ao 

trabalho, ao invés de considerar competências como um conjunto de atributos genéricos 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) acionados quando necessário pelas pessoas.  

Nessa seção, serão apresentadas as transformações que ocorreram na sociedade e 

levaram à discussão sobre a forma de gerenciar pessoas, bem como o papel da compreensão 

no contexto das competências, por meio da concepção e do pré-entendimento, além das 

alternativas para desenvolvê-las, considerando-se o modelo de circularidade, o diálogo 

reflexivo e a autodescoberta. 

 

 

3.1.  Mudanças de paradigmas na gestão e suas implicações no estudo das 

competências 

 

Antes de adentrar às questões interpretativistas para discussão de competências e de 

desenvolvimento, é importante considerar as mudanças que ocorreram no mundo e que 

interferiram na forma de gerenciar as organizações. 

Sandberg e Tagarma (2007) enfatizam que, nas últimas duas décadas, os paradigmas 

de gestão e as contribuições acadêmicas sobre como as ações humanas devem ser gerenciadas 

vêm mudando. A principal alteração se relaciona à passagem de uma gestão pelo uso de 

técnicas diretas, como regras e instruções, para o desenvolvimento e uso de formas indiretas, 

como missão, visão, valores e culturas, com uma liderança baseada no diálogo e, não, na 

autoridade. 

Existem duas razões principais para essa mudança, de acordo com os autores: a 

primeira é que, desde 1980, a sociedade vem enfrentando novas formas sociais e econômicas, 
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assim como o rápido desenvolvimento tecnológico, a crescente indústria do conhecimento e a 

intensificação da competição global. Essas mudanças vieram acompanhadas de novos 

modelos organizacionais necessários à sobrevivência nesse cenário. O grau de liberdade dos 

trabalhadores tem aumentando constantemente e os indivíduos necessitam de mais 

independência para realizar seus trabalhos. Atrelada à maior autonomia dos trabalhadores, a 

gestão vem perdendo o controle direto sobre o comportamento dos subordinados e, com isso, 

a gerência necessita confiar nas ações de seus subordinados, ao mesmo tempo em que deve 

garantir que essas ações estejam direcionadas às estratégias da empresa. Para assegurar o 

desempenho dos empregados, a liderança se tornou mais dependente de sua capacidade de 

influenciar a forma como seus subordinados compreendem o trabalho, suas tarefas e os 

objetivos da empresa. Sandberg e Tagarma (2007) afirmam, assim, que a necessidade 

crescente de gerenciar a compreensão levou ao desenvolvimento de técnicas mais indiretas de 

gestão, ao mesmo tempo em que a liderança tem se tornado mais baseada no diálogo. 

A segunda razão, de acordo com os autores, é que a gestão baseada em ideias e visões 

tem recebido um forte apoio das pesquisas recentes. Durante os últimos 30 anos, um número 

considerável de pesquisas interpretativistas mostrou que a compreensão do significado do 

trabalho forma a base das ações nas organizações. Defendem que o desempenho no trabalho 

não está primariamente influenciado por condições externas, como regras e instruções 

específicas.  

Sandberg e Tagarma (2007) reforçam, ainda, que essa mudança de paradigma pode ser 

percebida nos discursos gerenciais; porém, na prática, as lideranças apresentam dificuldade de 

implementá-la. Uma das explicações para isso é que ainda tentam gerenciar seguindo 

princípios tradicionais de liderança, por meio de práticas racionalistas. Seguindo princípios 

racionalistas, as lideranças não serão capazes de entender como os subordinados 

compreendem suas tarefas e as diretrizes da empresa, que seriam a base para o desempenho 

no trabalho. Também a visão racionalista dificulta a forma de gerenciar e desenvolver essa 

compreensão de forma efetiva. A capacidade de influenciar a forma de compreensão do 

subordinado pressupõe conhecer a maneira pela qual ele chega até esse ponto. 

As perspectivas racionalistas se baseiam no princípio de gestão top-down, no qual as 

decisões são tomadas por força de hierarquia e cabe aos demais apenas as cumprir. Nesse 

contexto, duas estratégias gerenciais são distinguidas: uma enfatizando o processo e outra 

dando ênfase ao resultado dos empregados por meio do desempenho apresentado. Durante as 

duas últimas décadas, essa perspectiva vem sendo criticada por ser inadequada, uma vez que 

as mudanças socioeconômicas aumentaram a pressão e a competitividade entre as empresas. 
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As mudanças tecnológicas que ocorreram nas últimas três décadas criaram, por 

exemplo, novos requisitos para gerenciar o desempenho; a liderança precisa facilitar o 

desenvolvimento e renovação das competências das pessoas em relação às evoluções 

tecnológicas, não apenas no que se refere ao uso e aplicações de novas Tecnologias da 

Informação (TI), mas, sobretudo, a como usar o potencial das ferramentas tecnológicas para 

aumentar a produtividade no trabalho. 

Outro aspecto importante destacado por Sandberg e Tagarma (2007) é a mudança 

estrutural do mercado que ocorreu e se baseia nas indústrias de prestação de serviços e 

conhecimento. A produção de serviços vem ocupando um espaço crescente quando 

comparada à produção de mercadorias; porém, ambas têm em comum o conhecimento como 

peça fundamental para o sucesso. Como exemplo, podem ser citadas as empresas baseadas em 

pesquisa e desenvolvimento, consultorias, advocacias, universidades, escolas e organizações 

similares, que representam o conhecimento como produto a ser vendido. 

Todas as mudanças citadas levaram a sociedade a uma globalização crescente da 

economia, juntamente a uma competição intensificada de mercado. Sandberg e Tagarma 

(2007) revelam que as novas tecnologias da informação tornaram possível a integração das 

empresas e de todas as indústrias em um sistema de mercado econômico global, que, como 

consequência, levou ao aumento da competição. Essa competitividade necessita de outras 

formas de gerenciar pessoas de maneira que permitam maior flexibilidade e velocidade 

quanto ao desenvolvimento de produtos e à produção e processos. Por exemplo, muitos 

problemas são identificados nos níveis operacionais de trabalhadores que lidam com clientes 

ou trabalham na produção, e encaminhar esses problemas para ser solucionados de acordo 

com a hierarquia e a aguardar resposta para levá-la às pessoas afetadas pelo problema pode 

tomar muito tempo. Com a demanda por velocidade, os problemas devem ser resolvidos 

diretamente pelas pessoas que os encontraram, mas, para que isso ocorra, são necessárias 

maior independência e autonomia para desempenhar o trabalho. Outro ponto a ser 

considerado em relação a essas mudanças é que os interesses e as preferências dos clientes 

passaram a ser mais considerados e, por isso, as empresas precisam ser mais flexíveis e 

espontâneas, visando a satisfazer as demandas distintas, fato que exige que os trabalhadores 

tenham independência em suas ações. 

Essa orientação para o cliente e suas necessidades também colocou a qualidade como 

fator importante de competitividade e as empresas passaram a enxergar que são as pessoas 

que criam esse padrão de excelência, primariamente, mais um motivo para precisarem de 

maior independência no desenvolvimento de suas atividades. 



40 
 

Além dos fatores mencionados anteriormente, outro ponto que os autores Sandberg e 

Tagarma (2007) trazem à discussão se relaciona à diversidade que vem crescendo nas 

organizações, em termos de etnia, religião, crenças, gênero, educação, classe social, idade, 

preferência sexual, dentre outros. Essa diversidade é intensificada pela globalização e pelos 

avanços tecnológicos na sociedade, que incentivam a mobilidade da força de trabalho. 

Existem três forças que impulsionam o aumento da diversidade nas organizações: 1) a 

diversidade é tida como fator central, uma vez que pode beneficiar a empresa a partir de 

diferentes pontos de vistas, conhecimentos e experiências, os quais podem se tornar formas 

alternativas para conquistar os objetivos; 2) os trabalhadores nas organizações devem refletir 

a diversidade do mercado para obter acesso e legitimidade a esses mercados; e 3) existe uma 

tendência moral, legislativa e política para que exista diversidade, a fim de garantir tratamento 

justo a todos os membros da sociedade. 

Gerenciar essa força de trabalho mais diversa pressiona a liderança a encontrar novas 

alternativas de gestão, que leve em consideração experiências, conhecimentos e interesses 

distintos que os indivíduos demandam. A diversidade alimenta as diferenças em termos de 

compreensão do trabalho. Desta forma, a criação de conhecimento ou compreensão 

compartilhada da empresa por meio de regras específicas e instruções já não se mostra mais 

suficiente. Em vez disso, será necessária, mais uma vez, a liderança baseada no diálogo, fato 

que permite aos gestores acessar a forma pela qual os empregados compreendem suas tarefas 

e os objetivos organizacionais. 

As pressões dessas novas condições de mercado exigiram mudança na hierarquia de 

valores, sendo que a liberdade e independência se tornaram referências importantes no 

trabalho. Profissionais jovens levarão em consideração o nível de independência que poderão 

obter ao escolher uma ocupação, pois esses profissionais tendem a lidar melhor com as 

incertezas, os riscos e os desafios. Por essa razão, para conseguir atrair esses profissionais, as 

empresas precisam oferecer posições que sejam instigantes para esse novo perfil de 

trabalhador. 

Sandberg e Tagarma (2007) ainda discutem que todas essas alterações levaram 

algumas empresas a procurar estruturas e métodos de gestão fortemente focados na gestão do 

conhecimento e no desenvolvimento de competências, ao mesmo tempo em que permitiram 

maior liberdade individual e independência no trabalho. Exemplificando, os autores dizem 

que a sociedade está vivenciando uma mudança gradual na filosofia de trabalho: em vez de 

organizá-lo de forma burocrática e hierárquica, com foco na especialização, muitas empresas 

tentam desenvolver organizações mais descentralizadas e horizontais e que enfatizem a 
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‘capacidade dos trabalhadores’ de reagir a emergências de forma autônoma, por meio das 

quais eles podem se desenvolver, pois ações emergenciais permitem a aprendizagem pela 

ação e compartilhamento da experiência com os outros. Essa redução nos níveis de gestão 

significa que equipes autogerenciáveis estão em franco crescimento nas empresas e precisam 

de outra forma de liderança. 

Outras condições de desenvolvimento estão nas redes interorganizacionais, como as 

franquias que operam em bases de licenças comerciais sob a gestão de uma corporação. Essas 

redes permitem aos trabalhadores uma adaptação mais rápida à nova demanda do mercado. O 

forte crescimento de alianças estratégicas entre as organizações também se apresenta como 

um novo método para as empresas, na medida em que compartilha custos de pesquisa e 

desenvolvimento como forma de dividir o conhecimento que pode proporcionar produtos 

inovadores. Gerenciar redes consiste atribuir certa autonomia aos indivíduos e aos grupos por 

meio de um diálogo contínuo entre líder e subordinados, com objetivo de gerar conhecimento 

compartilhado e definir a melhor forma de direcionar o negócio. Além disso, a iniciativa de 

desenvolver e melhorar o negócio não é apenas uma questão a ser tratada por líderes e 

especialistas, mas, também, por trabalhadores operacionais. 

Sandberg e Tagarma (2007) identificam três problemas gerenciais como consequência 

da necessidade de desenvolvimento contínuo de competências: 

 

1. A empresa se torna mais dependente da compreensão dos empregados de suas 

tarefas e da realidade na qual eles agem. Se as pessoas possuem mais liberdade, 

agirão de acordo com sua compreensão da situação de trabalho. Porém, como as 

compreensões das pessoas são diferentes, os desempenhos serão discrepantes 

entre elas. No passado, as pessoas agiam de acordo com a compreensão que 

tinham acerca das regras e das rotinas que governavam o trabalho, já que o escopo 

para interpretações era menor. 

2. Pessoas em posições de liderança precisam desenvolver um papel pedagógico. 

Influenciar a compreensão dos trabalhadores em relação às estratégias e objetivos 

da empresa é um fator fundamental. Formular os objetivos da empresa de forma 

clara e que estimule as pessoas se torna um desafio importante para a liderança. 

3. Aumento da dependência das competências humanas como fator competitivo de 

sucesso. A forte ênfase dada ao conhecimento para sucesso competitivo tem sido 

acompanhada por maior dependência da competência humana e seu 

desenvolvimento. Por essa razão, é necessário promover oportunidades contínuas 
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de desenvolvimento de competências por meio da organização e algumas vezes 

entre os membros de redes de negócios. Não basta apenas conceder autonomia aos 

trabalhadores: é preciso que eles sejam capazes de detectar e avaliar problemas 

para desenvolver alternativas de resolvê-los e prever efeitos futuros, com a 

intenção de evitá-los. 

 

Embora os autores enfatizem que as pesquisas tenham colaborado em termos de 

mostrar alternativas para resolver algumas dificuldades na gestão das pessoas, como a 

importância da formulação clara das ideias, visões e princípios para a mudança desejada no 

desempenho dos trabalhadores, parece que os modelos interpretativistas ainda não 

influenciaram de fato o desenvolvimento dos indivíduos no trabalho. Os autores Sandberg e 

Tagarma (2007) revelam que, embora muito tenha sido dito em relação à mudança de 

paradigmas na gestão, ainda não houve a passagem do gerenciamento por regras para o 

gerenciamento pelas ideias. A gestão de pessoas no trabalho ainda está com o princípio 

racionalista top-down. 

Sandberg e Tagarma (2007) afirmam que, mesmo quando a liderança enfatiza 

conhecimento, desenvolvimento de competências e maior independência no trabalho, ou seja, 

incorpora a noção de ideias como filosofia da gestão, ainda assim não entende claramente o 

que é a compreensão e, como consequência, não sabe como a compreensão poderá ser 

desenvolvida e influenciada efetivamente. O que se percebe, na realidade, é que os problemas 

tradicionais da gestão estão sendo reproduzidos mesmo quando gestores orientam suas ações 

sob o prisma da gestão por ideias e visões, pois provavelmente a liderança não percebeu todas 

as consequências do que significa influenciar a compreensão das pessoas acerca de suas 

tarefas e dos objetivos da organização, nem sabem como colocar essa nova forma de gestão 

em ação; ao tentar fazê-lo, acabam recorrendo aos princípios tradicionais arraigados no 

racionalismo. 

Os autores ainda dizem estar convencidos de que pessoas em posição de liderança 

precisam pensar mais no que é a compreensão do trabalho, pois só assim conseguirão ter um 

insight que poderá levá-los a formas concretas de contribuir para o desenvolvimento. A gestão 

tradicional enfatiza a identificação de problemas e direcionamento de ameaças e 

oportunidades, mas é importante discutir e exemplificar soluções práticas que podem ser 

encontradas na esperança de que isso possa incentivar a liderança a experimentar novas 

formas de gestão e, com isso, ganhar vantagem competitiva. 
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3.2.  A abordagem interpretativista nos estudos em competências 
 

 

As críticas que vêm sendo tecidas às abordagens racionalistas reforçam a necessidade 

de avanços em relação aos estudos interpretativistas na área como uma alternativa para pensar 

o desenvolvimento das competências. 

O estudo das competências pela ótica interpretativista tem como principal referência o 

autor Sandberg (1994, 2000), que propõe que a compreensão do trabalho constitui a base para 

a competência e não apenas os atributos, mais especificamente, conhecimentos e habilidades 

são mobilizados para desempenhar o trabalho a partir da compreensão que as pessoas fazem 

sobre ele. 

Sandberg (1994) afirma que o conceito de competências ficou condicionalmente 

relacionado a um fenômeno de atribuições; portanto, o desenvolvimento das competências se 

resumiu à transmissão eficiente de conhecimentos, habilidades e atitudes para as pessoas que 

não possuíam alguns desses atributos.  

Garavan e McGuire (2001) reforçam essa posição mencionando que, ao se tratar o 

assunto de competências, pode-se perceber que prevalece a visão de que competência se 

refere a preencher gaps de desempenho, por meio de práticas de treinamento, em uma lógica 

eminentemente positivista. Ou seja, os autores reforçam as críticas acerca do uso que as 

organizações fazem das competências, por serem de natureza pragmática, incluindo a visão de 

que a estrutura montada para competências são receitas que não levam aos resultados 

desejados, já que competências são difíceis de definir e mensurar. 

McKenna (1999), outro autor que trabalha com a abordagem interpretativista, ressalta 

que muito dinheiro já foi gasto pelas organizações em modelos tradicionais de gestão de 

competências. Defende que é preciso desafiar esse modelo de gestão de competências e 

considerar com maior ênfase os insights advindos das experiências contadas pelos sujeitos. 

Garavan e McGuire (2001) apontam que a literatura trata a noção de competências 

como independente do contexto e não as consideram como o papel do agente humano central. 

Os autores sugerem, ainda, que os modelos de competências promovem uma cultura de 

conformismo e isolam atividades de aprendizagem, limitam criatividade e, como resultado 

final, reforçam as diferenças na organização.  

Em 2000, Sandberg realizou um estudo na empresa sueca Volvo por meio de uma 

pesquisa empírica de abordagem fenomenográfica, com o objetivo de compreender a 

construção da competência por meio da concepção dos próprios trabalhadores sobre o 
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trabalho. A pesquisa foi realizada com um grupo de engenheiros, cuja responsabilidade se 

relacionava à otimização de motores.  

Na pesquisa, Sandberg (2000) identificou três concepções diferentes sobre a 

otimização de motores: (i) habilidade para analisar parâmetros que influenciam na qualidade 

dos motores; (ii) habilidade de análise dos parâmetros da qualidade e capacidade de 

estabelecer entendimento compartilhado dos conhecimentos dos outros otimizadores; e (iii) 

entendimento prático dos motores e consideração da expectativa dos clientes em relação à 

otimização dos motores. Esse trabalho mostrou que cada uma das concepções apresentou uma 

estrutura específica de atributos que surgiram à medida que os otimizadores realizavam seu 

trabalho. A pesquisa concluiu que há diferenças na forma de entender o trabalho por distintos 

trabalhadores. Tais diferenças determinam o sentido do exercício profissional que será base 

para as competências e seu respectivo desenvolvimento.  

Fazendo uso da fenomenografia enquanto metodologia de pesquisa, Sandberg tratou 

das concepções dos sujeitos e conclui que é a concepção da pessoa sobre o trabalho que 

constituirá sua competência no exercício de suas atribuições e, portanto, a competência 

humana não é primariamente uma série de atributos, mas, no lugar disso, que o conhecimento 

dos trabalhadores, suas habilidades e outros atributos usados para alcançar os objetivos do 

trabalho são precedidos por e baseados na concepção dos trabalhadores no trabalho. Mais 

especificamente, os achados sugerem que a estrutura de significado básico da concepção do 

trabalhador sobre seu trabalho constitui a competência humana. Isso quer dizer que a maneira 

pela qual o trabalhador concebe seu trabalho será responsável por fazer, formar e organizar os 

conhecimentos e habilidades para que se tornem competências e auxiliem o desempenho do 

trabalho.  

Logo, a concepção particular de um trabalhador do trabalho define quais competências 

ele aciona e usa para desempenhar suas tarefas. Além disso, Sandberg (2000) explica que os 

atributos não possuem significados fixos, mas os adquirem por meio da forma específica pela 

qual o trabalho é concebido, isto é, depende da concepção que o trabalhador tenha sobre ele.  

A concepção do trabalho estipula não apenas o significado dos atributos, mas, 

também, quais atributos particulares são desenvolvidos e mantidos para realização do 

trabalho. Dependendo da concepção do trabalho, um conjunto específico de conhecimentos, 

habilidades e outros atributos são desenvolvidos e mantidos no desempenho do trabalho.  

A concepção do trabalhador sobre o trabalho não apenas levanta formas distintas de 

competência, mas estabelece uma hierarquia de competências no trabalho. A hierarquia das 

competências foi empiricamente demonstrada por um aumento de compreensão das 
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concepções sobre uma determinada tarefa na pesquisa realizada pelo autor na Volvo, e isso 

significa que os pesquisados que enxergaram uma concepção a mais do trabalho são mais 

competentes do que aqueles que apresentaram uma visão mais limitada da mesma atividade 

(SANDBERG, 2000). 

Com tudo isso, parte-se da ideia de que não é possível fazer uma separação entre 

trabalho e trabalhador, e constata-se que os trabalhadores que mostraram compreensão de 

suas atividades além dos aspectos mais imediatos da função eram aqueles considerados mais 

competentes profissionalmente na empresa. A competência, portanto, é compreendida como 

constituída pelo significado que o trabalho tem para o trabalhador em sua experiência 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). 

Em 2007, Sandberg e Targarma reconhecem que não é fácil responder à questão sobre 

o que define compreensão, mesmo porque eles não acreditam que uma única formulação do 

conceito é suficiente. A ideia central é que cada ser humano cria e desenvolve seu próprio 

entendimento acerca de determinada questão. Essa criação é estimulada por todos os tipos de 

impressões e experiências vivenciadas, especialmente nos processos de interação com outras 

pessoas. Por mais que duas pessoas possam vivenciar uma experiência parecida, o resultado 

final da compreensão será sempre diferente, já que os indivíduos partem de conhecimentos 

prévios diferentes. A compreensão é a relação que se tem com a realidade e esta poderá 

responder às perguntas sobre: ‘O que é isso?’, ‘O que está acontecendo?’, ‘Como isso 

funciona?’, ‘Porque é assim?’, ‘Porque isso me preocupa?’ etc. 

A segunda característica importante é a natureza social da compreensão. Segundo os 

autores, as pessoas não nascem com uma determinada forma de ver o mundo, mas a 

desenvolvem por meio dos processos de interação e socialização. Sandberg (2000) reforça a 

importância do contexto ao afirmar que os atributos utilizados em um trabalho particular 

adquirem dependência do contexto por meio da forma pela qual os trabalhadores 

experienciam esse trabalho. Essa forma é mais fundamental para suas competências do que 

seus atributos propriamente ditos.  

A terceira característica apontada por Sandberg e Tagarma (2007) é que compreensão 

não é algo estático e está sempre em processo e em desenvolvimento contínuo. É possível 

distinguir duas formas nas quais a compreensão pode ser transformada: (i) refinando uma 

compreensão já existente da realidade e (ii) alterando a compreensão da realidade. 

A quarta característica será melhor descrita a seguir e diz respeito ao  desenvolvimento 

da compreensão que se desdobra de forma circular, e, não, linear. A compreensão é circular 

no sentido de que o desenvolvimento dela pressupõe a elaboração de algo que já foi 
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assimilado, e isso significa que a forma pela qual as pessoas interpretam e criam significado 

do seu trabalho segue um modelo que vem sendo estabelecido e será reproduzido, a não ser 

que haja um conflito que o leve a alterar sua circularidade. Dessa maneira, o processo de 

desenvolvimento pode ser interrompido por diversas razões, o que pode levar o indivíduo ao 

refinamento ou à mudança da compreensão existente até aquele momento (SANDBERG; 

TAGARMA, 2007). 

Os autores concluem afirmando que empregados e líderes possuem uma compreensão 

acerca da empresa específica na qual trabalham por meio das tarefas, tipo de negócio, 

mercados, competidores etc. Ambos agem de acordo com essa compreensão, que forma a 

base para o desempenho e a competência que desenvolvem e usam para alcançar as metas do 

trabalho. Isso significa que, quando as pessoas mudam sua compreensão, também alteram a 

competência e o desempenho no trabalho. 

Sandberg e Tagarma (2007) revelam algumas contribuições dadas pelas pesquisas 

interpretativistas acerca desse tema que se relacionam às seguintes afirmações: 

 

1. A compreensão de uma tarefa e seu contexto molda a atenção e determina o que 

é interessante e relevante e o que não é. 

2. Pode haver conhecimento e habilidade, mas eles só se tornarão úteis por meio da 

compreensão de uma situação específica. 

3. A compreensão não é dada automaticamente após a situação vivenciada. As 

pessoas aprendem a interpretar a realidade de forma particular, de maneira que 

essa compreensão é favorecida pelas experiências prévias. 

 

Consequentemente, a mesma tarefa pode ser compreendida de forma diferente e, 

quanto mais complexa for, maiores serão os números possíveis de compreensão que poderão 

emergir dela. 

Sendo a competência dependente da concepção que temos acerca do trabalho, segundo 

Sandberg (2000), seu desenvolvimento pode estar calcado em duas formas básicas: (1) 

alterando uma concepção atual para uma concepção diferente do trabalho e (2) desenvolvendo 

a aprofundando a forma atual de concepção sobre seu trabalho.   

Finalmente, os achados ofereceram uma alternativa à compreensão não apenas do que 

constitui a competência, mas, também, de como ela pode ser desenvolvida, assunto que será 

tratado no próximo item. 
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3.3.  Desenvolvimento de competências 
 

 

Ao propor um modelo alternativo de compreensão das competências no trabalho 

baseado em premissas interpretativistas, Sandberg e Dall’alba, em 2006, lançaram um artigo 

com o objetivo de discutir e redesenhar o desenvolvimento das competências no trabalho. 

Aqui, se torna importante retomar a discussão iniciada por Sandberg em seu trabalho 

de 2000, no qual a base de discussão e críticas à abordagem racionalista para discussão de 

competências se dava por estas serem consideradas uma série de atributos e, portanto, seu 

desenvolvimento requereria a transferência de conhecimentos e habilidades. Nesta lógica, está 

implícito o princípio de que o desenvolvimento é a adição de uma série de atributos, ou seja, o 

desenvolvimento das competências é compreendido primariamente como aditivo e linear 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2006) 

Quando a concepção do trabalho é observada como a base para a competência, o 

desenvolvimento desta envolve uma mudança na forma de compreender o trabalho; 

entretanto, o desenvolvimento de competências não consiste apenas nas transformações da 

compreensão, mas, também, no refinamento desta (SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). 

Sandberg e Tagarma (2007) revelam que aprender algo novo no trabalho significa, na 

maioria das vezes, que novos elementos serão entendidos e integrados àqueles já previamente 

existentes. Ao ganhar novas informações e experiências, a competência pode se tornar mais 

rica e a compreensão pode se desenvolver ainda mais, mas também pode permanecer 

inalterada. Porém, se alguém apresenta ideias, teorias ou observações que entram em conflito 

com a compreensão existente acerca de determinado assunto, a tendência é classificá-las 

como incorretas; portanto, a forma fundamental de aprendizagem é aquela que ocorre quando 

as pessoas alteram a compreensão acerca de algo. Sendo assim, nem sempre é possível 

interpretar novas impressões e experiências com aquelas existentes, e, quando isso acontece, 

as pessoas tentam se livrar das experiências anteriores olhando para elas como algo 

inexplicável ou temporário. 

Existem dois processos diferentes nos quais as pessoas alteram sua compreensão: (i) 

quando um indivíduo experiência algo, tenta buscar o sentido e depois muda a compreensão 

do sentido dado aquele determinado fenômeno e (ii) quando alguém, de forma mais ou menos 

subconsciente, internaliza visões e comportamentos que são estabelecidos em uma 

comunidade social pela imitação de outros, sem que tenha refletido conscientemente sobre 

aquilo. 
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Muitos casos de mudanças de compreensão são representados pela mistura entre esses 

dois processos. As situações típicas em contextos organizacionais são aquelas nas quais as 

pessoas experimentam coisas que são mais ou menos compartilhadas entre si, quando o outro 

testemunha a experiência vivenciada por um colega e, por meio de reflexões e discussões, 

podem chegar a outro ponto da compreensão. Em outro polo, temos os casos de socialização, 

quando os recém-chegados a certo contexto social aprendem a forma de pensar, falar e se 

comportar que foram estabelecidos naquele determinado contexto. Essas formas se tornam 

significativas por serem consideradas naturais pelos demais membros do grupo. 

Sandberg e Dall’alba (2006) explicam que a maior parte do desenvolvimento das 

competências acontece no trabalho com a compreensão presente que se atribui a ele e sugere, 

então, que o desenvolvimento das competências é circular e não linear; isso significa que a 

competência é reproduzida, enquanto neste mesmo momento ela se torna gradualmente 

refinada em cada novo encontro com o trabalho. Esses achados podem explicar porque 

existem pessoas que apresentam um desempenho superior a outras, de forma que as 

diferenças não estarão relacionadas aos atributos, mas, sim, às variações de compreensão 

acerca do trabalho. 

Sandberg e Dall’alba (2006) buscam exemplificar o fato das competências não serem 

apenas adição de atributos por meio da seguinte colocação: quando lemos uma sentença, não 

entendemos pela adição de palavras, uma a uma, mas a compreendemos pela interação 

simultânea entre os vocábulos, isto é, a sentença como um todo. Isso porque o significado das 

palavras é alcançado com referência às palavras que compõem a sentença.  

Compreensão não é apenas circular em termos de interação simultânea entre o todo e 

as partes, mas, também, no sentido de que, quando ampliamos nossa compreensão, partimos 

de um específico pré-entendimento. Mais precisamente, antes de começar a desenvolver a 

compreensão sobre certo trabalho, já temos um conhecimento prévio do trabalho que se 

origina no contexto de ação social no qual estamos inseridos (SANDBERG; DALL’ALBA, 

2006). 

 

3.4.  Reflexão como condição básica para desenvolvimento de competências 
 

 

Nessa linha de raciocínio, a reflexão revela-se como condição básica para desenvolver 

competências, à medida que a compreensão opera circularmente sobre o desenvolvimento de 
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competência no trabalho e agirá como um inevitável desdobramento desta circularidade. Sem 

ela, o desenvolvimento da competência não ocorrerá. (SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). 

Conforme dito anteriormente, Sandberg e Dall’alba (2006), ao considerarem a 

compreensão do trabalho por meio dos processos de desenvolvimento, acreditam que é 

preciso manter a circularidade; por outro lado, se o propósito é renovar a competência, as 

atividades devem ser desenhadas para ‘quebrar’ a circularidade corrente e redirecioná-la a 

uma circularidade alternativa. Se o objetivo for renovar ou reforçar a competência, alguma 

forma de reflexão é crucial para melhorar a concepção atual, aprimorando-a. 

Etimologicamente, reflexão deriva do Latim, reflectere, que significa ‘curvar’ ou 

‘virar de costas’. Para ficar consciente de si nas atividades de trabalho, é necessário direcionar 

as atenções para a forma de compreensão do trabalho e, não, para as orientações acerca do 

desempenho do trabalho (SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). 

A reflexão não é um estado típico no desempenho do trabalho. Quando as pessoas 

trabalham, a atenção está voltada ao desempenho, não a uma reflexão acerca dele. É preciso 

haver uma interrupção voluntária ou involuntária para que as pessoas exerçam a reflexão. A 

reflexão involuntária inicia usualmente com algo que atrapalha a continuidade do trabalho, o 

que impede as pessoas de tentar resolver o que distrai para que as atividades possam dar 

sequência. As reflexões voluntárias surgem deliberadamente e tipicamente buscam 

compreender ou melhorar o desempenho do trabalho. Essas reflexões podem envolver 

atividades como autorreflexão, discussões críticas com outros membros do grupo e programas 

de educação ou treinamentos. 

O exercício da reflexão como meio de desenvolver competências requer um 

distanciamento da pessoa do trabalho para aumentar o nível de consciência sobre a forma pela 

qual ele é conduzido. Criar essa distância é, portanto, um pré-requisito fundamental. 

Ao usar a reflexão como veículo para aumentar a consciência e a compreensão prévia 

do trabalho, Sandberg e Dall’alba ressaltam que a reflexão enquanto autodescoberta é mais 

crucial do que como consideração sistemática. Isso porque, quando sistematicamente 

considera-se um aspecto do trabalho, tipicamente procura-se aprofundar o conhecimento 

sobre o trabalho em si. Podemos considerar que o trabalho envolve, mas sem que haja o 

afastamento do sujeito sobre o trabalho, não se forma consciência nem questionamento e, por 

isso, muitas vezes, sem isso o sujeito não se conscientize de si nesse processo. 

Para a reflexão além do ato que deve existir um conhecimento prévio, Sandberg e 

Dall’alba (2006) destacam duas condições básicas: 1) estar consciente de si mesmo e 2) 

pensar sistematicamente sobre ou considerar algo no mundo. 
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Os dois significados da reflexão podem ser vistos como complementares, já que, 

quando o sujeito se descobre por meio da reflexão, deverá sustentar essa descoberta ao 

comprometer-se com uma consideração sistemática para obter conhecimento mais profundo 

sobre o objeto em questão (SANDBERG;  DALL’ALBA, 2006). 

Os autores revelam três formas básicas para reflexão: 

 

• Autorreflexão: que significa sair do desempenho de trabalho e refletir sobre ele 

(do lado de fora). Por meio da reflexão acerca de nossa compreensão do trabalho, 

podemos ficar conscientes sobre a forma pela qual essa compreensão governa 

nosso desempenho nele e o desenvolvimento da competência. 

• Pesquisa: sobre práticas de trabalho podem criar uma distância, proporcionando 

maior reflexão sobre a compreensão do trabalho. 

• Diálogos reflexivos: juntamente a outras formas, podem aumentar nossa 

consciência sobre a compreensão do trabalho. Primariamente, é pela exposição à 

compreensão do outro que nos tornamos mais conscientes de nossa compreensão 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2006, apud KOGKER, 1999).  

 

Sandberg e Dall’Alba (2006) propõem o uso do diálogo reflexivo para desenvolver 

competências no trabalho, por acreditarem que o diálogo reflexivo pode contribuir para 

melhorar a consciência sobre a presente compreensão, com potencial para desenvolvê-la e 

mudá-la. O dialogo genuíno envolve perguntas e respostas, com a prioridade nas perguntas 

sobre as respostas, uma vez que se desenvolve a compreensão por meio da colocação das 

perguntas. 

Uma pergunta genuína deve ser aberta no sentido de que não limita ou restringe 

excessivamente um assunto: dá margem à reflexão. A resposta para uma pergunta aberta não 

pode ser conhecida antes. As perguntas colocadas e as respostas dadas são importantes fontes 

para descobrir e tornar explícita a compreensão prévia do trabalho como foi formada. 

Implícito na disposição para desenvolver a compreensão está o reconhecimento de que 

o sujeito não entende o trabalho completamente. Sandberg e Dall’alba (2006) apontam que, se 

os indivíduos não estão conscientes de que a compreensão sempre será parcial e incompleta, 

não há como fazer perguntas que permitam maior desenvolvimento. 

Outro ponto a ser considerado, segundo os autores, é que os sujeitos devem 

acompanhar o diálogo, pois a estrutura de perguntas e respostas é essencial. Por exemplo, as 

perguntas que as pessoas fazem para nós e as respostas que dão às nossas perguntas nos 



51 
 

permitem checar continuamente se ambos seguem o mesmo diálogo, ou seja, é preciso que 

façam sentido para que a reflexão possa ser alcançada. 

Por fim, Sandberg e Dall’alba (2006) ressaltam que o diálogo deve ser orientado às 

forças dos sujeitos e não às suas fraquezas, uma vez que o objetivo não é discutir ou vencer 

uma argumentação e, sim, promover um aprofundamento do assunto que possa levar ao 

desenvolvimento. 

O foco neste tipo de diálogo, de acordo com os autores, deverá estar nas contribuições 

e, não, nas possíveis intenções do que está sendo dito, embora estar consciente dessas 

intenções pode, algumas vezes, melhorar o diálogo.  

Um diálogo bem sucedido é caracterizado pelo compartilhamento da compreensão e 

pelo fato de se apresentar diferente da compreensão inicial. Alcançar esse compartilhamento 

não significa necessariamente que tenha havido um consenso entre os participantes. Pode ser 

o reconhecimento de que alguns possuem pontos de vista diferentes, mas, para que isso 

aconteça, cada participante precisa compreender o ponto de vista dos demais membros 

envolvidos no diálogo (SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). 

A partir desta discussão sobre competências e seu desenvolvimento na ótica 

interpretativista – que abrange a concepção e sua mudança no trabalho, o conceito de 

circularidade, o papel da reflexão, o refinamento da compreensão – é que se pretende analisar 

como os gestores significam esse processo quando operam de acordo com os princípios do 

Fair Play. 
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4. O FAIR PLAY E AS COMPETÊNCIAS DOS GESTORES PARA UM 

JOGO LIMPO NA ORGANIZAÇÃO  

 
 

Ao entrar no campo dos estudos das competências, é sempre necessário responder às 

questões sobre ser competente em quê. Em outras palavras, é preciso perguntar: a 

competência deverá estar a serviço de quê? Quais são as implicações dessas competências? 

Esse trabalho buscou responder a essas perguntas por meio do conhecimento sobre as 

concepções de um grupo de gestores a respeito do Fair Play e saber de que forma tal 

compreensão se reflete em suas ações gerenciais. 

Nesta seção serão relacionados conjuntos de textos que apontam a necessidade de uma 

nova perspectiva  para as discussões de competências. Ainda que superficialmente, os autores 

ressaltam a importância de um olhar diferenciado em relação a temas contemporâneos, como 

sustentabilidade responsabilidade social e competências éticas e valores. 

 Trata-se de discutir como competências éticas e de valores estão ganhando espaço nas 

discussões organizacionais e como são tratadas pela literatura atual. Da mesma forma, aborda-

se também qual é o significado de Fair Play e suas implicações na vida organizacional, bem 

como a tênue linha que separa virtude e competências ao discutir esses conceitos nas 

empresas. 

 

 

4.1.  Ética e valores nas discussões sobre competências 
 

 

 Embora a proposta desse trabalho foi discutir competências baseadas nas teorias 

interpretativistas, essa sessão recorrerá a modelos funcionalistas para retomar conceitos de 

competências éticas e valores, tendo em vista serem os únicos disponíveis. 

Ainda não é possível encontrar vasta literatura a respeito de competências relacionada 

a temas como ética e valores; entretanto, de forma lenta e superficial, discussões que se 

ocupam de assuntos que vão além da simples obtenção de lucro por parte de acionistas 

começam a ganhar seu espaço nos estudos sobre competências.  

Os conceitos de ética e valores podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o 

mal, entretanto os autores mencionados neste trabalho tratam do tema de forma a reforçar 



53 
 

questões de preservação ambiental, diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade 

entre outros. Neste sentido, se referem a princípios socialmente considerados altruístas. 

Fellows (2000), por exemplo, publicou um artigo sobre as competências necessárias 

para o gerenciamento da diversidade cultural, defendendo a importância de desenvolver e 

estabelecer normas organizacionais que tenham por objetivo valorizar as diferenças entre os 

grupos e não promover a efetividade apesar das diferenças. A autora revela que, para se ter 

competência em diversidade, é preciso desenvolver conhecimento extra e se comportar de 

modo a apresentar desempenho de alto nível no cumprimento de tarefas, diante das condições 

especiais geradas pela diversidade. Relata, ainda, que essa competência não é apenas a 

aquisição de uma séria de habilidades e, sim, um processo de aprendizagem contínua. 

No campo da educação, Perrenoud (2000) trata de competências na gestão da classe 

pautada por uma discussão sobre valores e atitudes. Afirma que, durante muito tempo, nas 

escolas, as regras foram impostas em um sistema de autoridade não compartilhada e que 

pedagogos visionários ousaram imaginar que era possível negociar as regras com os alunos, 

apoiando-se em valores democráticos que conduzisse o grupo a assumir de maneira 

responsável parte das definições das regras e das decisões coletivas. Em relação ao professor, 

Perrenoud (2000) aponta que uma competência fundamental se relaciona ao senso de 

responsabilidade, à solidariedade e ao sentimento de justiça, e defende que os alunos esperam 

dos professores senso de justiça. 

Deist e Winterton (2005) levantam a questão de que diferentes contextos sociais 

interferem na compreensão que os sujeitos têm em relação às competências e que, portanto, 

seria necessário situá-la em termos de práticas socioculturais também. Esse tipo de argumento 

demanda um olhar mais holístico, que abrange uma discussão sobre valores. Ao estudarem o 

sistema educacional alemão, Deist e Winterton (2005) mostram a preocupação em relação às 

competências éticas e de valores, valorizando a disposição e a habilidade dos trabalhadores de 

analisar e tecer julgamentos e agir de forma moralmente autodeterminada, levando à 

afirmação de uma autoimagem positiva. 

O fato de ética e valores serem considerados componentes importantes em modelos de 

competências mostra que as mudanças ocorridas no mundo incentivaram um novo 

posicionamento das empresas em relação à responsabilidade social, sustentabilidade, 

governança, transparência e conduta ética. Demanda-se, assim, outra forma de gerenciar as 

organizações, que vem deixando o simples controle sobre o trabalho dos empregados e 

começa a cobrar dos gestores e das empresas habilidades e ações para trabalhar questões mais 
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sutis e de difícil mensuração, conforme explorado no item anterior e de acordo com as 

colocações de Sandberg e Tagarma (2007). 

Reforçando essa mudança de paradigma, Park (1998) relata que, para que haja 

educação ética nos negócios, é preciso desenvolver competência metaestratégica. O 

pensamento metaestratégico é diferente do da estratégia competitiva, que busca supremacia 

sobre os competidores na mesma situação. Para haver sinergia entre o nível individual e o da 

organização, é necessário que o pensamento metaestratégico sobressaia ao pensamento 

estratégico. Segundo o autor, quando a empresa estimula e desenvolve fontes de vantagens 

competitivas sustentáveis por meio de recursos de competências metaestratégicas, as 

atividades éticas do negócio se tornam possíveis, de forma natural. 

A competência metaestratégica está em contraste com a estratégia competitiva, que 

busca monopólio dos lucros. O objetivo da metaestratégica está em criar uma competência 

competitiva que não prejudique o outro, mas que auxilie a vantagem pelo uso de recursos 

próprios da empresa e que crie barreiras aos competidores, gerando dificuldade para imitar 

essas ações. Esse é o tipo de recurso que promove a base para o exercício das práticas das 

competências éticas (PARK, 1998). 

As mudanças da competência ética pelas empresas e executivos podem levar a um 

novo estágio se o pensamento estratégico competitivo – que, na maior parte das vezes, se 

coloca em uma visão baseada em recursos – vier a se transformar em uma competência 

metaestratégica. 

De acordo com Park (1998), a estratégia mais efetiva para diminuir os pressupostos do 

oportunismo e do interesse próprio é mudar para uma competência metaestratégica, que, em 

vez de destruir uma parede de confiança do competidor, deve buscar reforçar sua própria 

confiança. A educação ética para os negócios defende que, em pouco tempo, a competência 

metaestratégica terá mais peso ao considerar um currículo gerencial do que o pensamento 

estratégico (PARK, 1998). 

O objetivo neste trabalho não é discutir competências éticas do ponto de vista da 

estratégia; porém, é importante tratar do assunto para mostrar até que ponto as competências 

éticas e de valores vêm ganhando espaço nos estudos organizacionais, revelando uma 

tendência de que esse tema venha a crescer de acordo com as cobranças enfrentadas pelas 

empresas perante a sociedade. 

 Cheetham e Chivers (1996) começaram a pesquisar, no final de 1994, como os 

profissionais adquiriam e mantinham seu profissionalismo e de que maneira programas 

educacionais e de desenvolvimento interferiam nesse processo. A partir desse estudo, os 
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autores encontraram grande diversidade conceitual e abordagens de competências, porém, não 

consideraram que fossem suficientemente abrangentes e reuniram um conjunto de elementos 

considerados necessários para abordar todos os aspectos compreendidos no exercício 

profissional, construindo, assim, um modelo holístico de competências. 

Os autores integraram em seu modelo várias concepções de desenvolvimento 

profissional e educação, de forma que as principais abordagens foram: 1) técnico-racional; 2) 

profissional reflexiva; 3) competência funcional; 4) competência pessoal; e 5) éticas, além das 

metacompetência e transcompetências. 

De acordo com o objetivo desse trabalho, a discussão se dará apenas em relação à 

abordagem relacionada à ética e valores, que Cheetham e Chivers (1996) entendem como uma 

dimensão não considerada nos estudos na área de competências, mas que começa a ganhar a 

importância quando se trata de discutir o desempenho profissional.  

Os antigos modelos de competências tendiam a não considerar éticas e valores, 

assumindo que seriam componentes não reais de competências e ainda de difícil mensuração, 

além de estarem fora do domínio de desenvolvimento formal (Cheetham; Chivers, 1996). 

Recentemente, porém, a necessidade de conhecer valores e ética como uma dimensão de 

competências se tornou importante. Eraut et al. (1994, apud Cheetham; Chivers, 1996), 

identificam quatro valores que deveriam ser considerados no ambiente de trabalho: 

 

1. Legais, ou seja, operar de acordo com a lei e os sistemas obrigatórios, como 

sistemas da qualidade, dentre outros. 

2. Profissionais, como relacionamento com clientes e outros profissionais. 

3. Organizacionais, que se estão ligados ao relacionamento com colegas de trabalho, 

clientes e o público em geral. 

4. Pessoais, relacionados às convicções individuais e comportamentos. 

 

Ao se tratar de comportamentos éticos, considera-se que essas discussões surgem de 

três situações principais encontradas no trabalho, para: 

 

1. Decidir a forma correta de agir em determinadas situações. 

2. Interpretar situações de conflitos. 

3. Mobilizar ações quando comportamentos não éticos são observados por outras 

pessoas. 
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Cheetham e Chivers (1996) atribuem a julgamentos éticos e de valores uma 

contribuição-chave para a discussão de desempenho profissional e o incorporam em seu 

modelo mais holístico de competências. Os autores definem ética e valores como a 

competência de possuir valores pessoais e profissionais apropriados e a habilidade de fazer 

julgamentos em situações de trabalho baseadas nesses valores. A competência ética se refere à 

aplicação efetiva e apropriada aos valores no contexto profissional (CHEETHAM; CHIVERS, 

1996). 

Aqui, cabem parênteses: Le Boterf (2003), autor clássico europeu no campo de 

estudos das competências, reforça que competências sempre envolvem a capacidade de fazer 

julgamentos: saber agir com pertinência, ir além do prescrito, de maneira que, diante dos 

imprevistos e das contingências, da complexidade dos sistemas e lógicas de ação, o 

profissional saiba tomar iniciativa e decisões, negociar e arbitrar, fazer escolhas, assumir 

riscos, reagir a contingências, inovar no dia a dia e assumir responsabilidade. Além disso, ele 

deve saber antecipar um incidente e prever suas consequências. Por fim, entende que saber 

agir é saber interpretar, é poder administrar em contexto excepcional, deteriorado e de crise. 

Se saber agir com pertinência supõe saber julgar, realizar atos pertinentes que tenham um 

sentido em relação àquele que os projeta e que sejam suscetíveis de ter efeitos sobre o 

contexto que convém modificar, a competência ética não prescinde dessas habilidades. 

Voltando ao modelo de competências proposto por Cheetham e Chivers, dois tipos de 

valores são considerados: (i) pessoal: que se relaciona à aderência à moral, preceitos 

religiosos etc.; e (ii) profissional: que se refere à aderência aos códigos profissionais, atenção 

aos direitos dos clientes, sensibilidade em relação aos aspectos ambientais etc. 

Os mesmos autores, dois anos mais tarde, em 1998, testaram o modelo proposto em 

um trabalho empírico considerando vinte profissões diferentes. Este trabalho ofereceu uma 

visão revisada do modelo, considerando as sugestões feitas por um número significativo de 

sujeitos e também as observações realizadas do trabalho empírico. 

Cheetham e Chivers (1998) revelaram que as competências éticas e valores foram 

consideradas importantes pela maior parte dos respondentes da pesquisa; entretanto, foi 

sugerido que elas seriam melhor enquadradas como metacompetências do que como core 

competências, conforme proposto no modelo inicial. Outra contribuição dada seria ter como 

referência em valores e éticas a adoção de atitudes profissionais apropriadas. Na Figura 3, a 

seguir, reproduz-se o modelo dos autores. 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Modelo de competências profissionais 
Fonte: CHEETHAM; CHIVERS, 1998, p. 275 
  

A partir das considerações sobre competências numa lógica de éticas e valores, passa-se a 

discutir agora o significado de Fair Play. 
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4.2. O significado de Fair Play 
 

 

 O conceito de Fair Play é oriundo da prática de esportes. Fair significa justo, livre de 

favoritismo ou interesses próprios, e play quer dizer jogo, um estado em que a ação é possível, 

ação ou efeito em uma forma específica. Assim, a palavra Fair Play pode ser compreendida 

como jogar ou se comportar de acordo com as regras e de forma justa. Coomans (2005) 

argumenta que, no esporte, falar sobre Fair Play é mais do que simplesmente respeitar as 

regras do jogo: é uma atitude pró-ativa, assumida constantemente dentro e fora do campo pelo 

atleta e pelos sujeitos envolvidos no esporte. Ele resulta em comportamentos respeitosos do 

‘espírito do esporte’. 

 No campo das relações organizacionais, o conceito de Fair Play evoca ideais de 

justiça social, princípios de sustentabilidade, diversidade, transparência e toda sorte de valores 

demandados pelas empresas contemporâneas alinhadas com um discurso ético. 

 No que se refere a estudos de competência que fazen referência a noções desta ordem, 

vale resgatar Zarifian (2001), que considera que a competência se relaciona a uma tomada de 

iniciativa pelo sujeito ao mesmo tempo em que assume a responsabilidade diante de situações 

profissionais com as quais se depara. O assumir resulta de um procedimento pessoal do 

indivíduo, que aceita uma situação de trabalho e se responsabiliza por ela. O autor afirma que 

a tomada de iniciativa é uma ação que modifica algo que existe, que introduz algo novo, que 

começa alguma coisa, que cria. Tem um sentido profundo; significa que o ser humano possui 

capacidades de imaginação e de invenção que lhe permitem abordar o singular e o imprevisto. 

Já assumir responsabilidade é a contrapartida da autonomia e da descentralização da tomada 

de decisão, pois esta frequentemente estará presa a objetivos de desempenho. As situações 

comportam simultaneamente um conjunto de elementos objetivos que são os dados da 

situação, implicações que fornecem a orientação das ações potenciais que essa situação pode 

exigir e a maneira subjetiva que o indivíduo tem de apreender a situação, de se situar em 

relação a ela, de enfrentá-la e determinar suas ações em consequência dela. Desta forma, ao se 

discutir Fair Play pela perspectiva da competência, está-se tratando da capacidade de tomar 

iniciativa e assumir responsabilidade mediante situações que envolvam dilemas, decisões e 

condutas éticas. 

Ao transpor esse conceito de Fair Play para as organizações e empresas, Coomans 

(2005) discute a incumbência de líderes, gerentes e trabalhadores de incorporar e agir de 

acordo com esse princípio em todas as estratégias e decisões operacionais, bem como inseri-lo 
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nos comportamentos cotidianos e nas comunicações em geral. Ele ainda reforça que, além de 

expor claramente as leis e regras, é preciso praticar o Fair Play nas atitudes de longo prazo, 

de forma pró-ativa, com intuito de criar respeito (clima de confiança) e valores corporativos 

(capital de confiança). 

Ao estudar a criação de confiança, Caldwell e Clapham desenvolveram, em 2003, uma 

pesquisa para entender a credibilidade nas organizações, por reconhecerem que este é um 

elemento crítico para o sucesso delas. Eles perceberam que a credibilidade tem sido 

identificada como uma condição precedente ao desenvolvimento da confiança e propuseram 

sete constructos para desenvolver um modelo de credibilidade, conforme segue: 

 

1. Competência – deve incluir o nível de conhecimento e habilidade para alcançar 

resultados associados ao propósito de uma organização. 

2. Agir de acordo com as leis – refere-se ao grau com que as leis aplicáveis são 

compreendidas e seguidas. 

3. Responsabilidade por informar – incorporar o nível de informação oferecido aos 

stakeholders que possuem interesse nos objetivos da organização e seus 

resultados. 

4. Qualidade assegurada – endereça todos os assuntos nos quais os padrões de 

qualidade são compreendidos e aderentes a uma base contínua para conquistar os 

resultados esperados. 

5. Procedimento de justiça – inclui a extensão nas quais são dadas aos stakeholders a 

oportunidade de participar de um processo justo e de um sistema associado com as 

práticas formais e informais da organização. 

6. Interação cortês – engloba o grau de respeito e cortesia revelado aos outros ao 

desempenhar as atividades organizacionais.  

7. Equilíbrio financeiro – inclui a habilidade da organização de conquistar eficiência 

e efetividade no alcance dos resultados organizacionais. 

 

Nesta pesquisa, o conceito de Fair Play não aparece como descrito por Commans 

(2005); entretanto, ele pode ser identificado nos constructos que se relacionam com a 

responsabilidade por informar o procedimento de justiça e a interação cortês. Ainda de acordo 

com a competência ‘valores’ e ‘ética’, descrita por Cheetham e Chivers (1998), é possível 

encontrar correspondência nos constructos quanto a agir de acordo com as leis e qualidade 

assegurada. 
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Assim sendo, para que haja credibilidade organizacional, é imprescindível que exista 

credibilidade interpessoal por meio dos trabalhadores agindo de forma coerente com o que a 

empresa acredita e deseja informar ao mercado. Caldwell e Clapham (2003) apontam que 

vários estudiosos apresentaram ideias chaves que reforçam as conexões entre credibilidade 

interpessoal e organizacional, e criaram o seguinte quadro para comparação: 

 

Quadro 2: Comparação entre credibilidade interpessoal e organizacional 

 

Fator de credibilidade 
interpessoal 

Elementos chaves do 
fator 

Elementos de 
credibilidade 
organizacional 

Similaridades com 
credibilidade 
interpessoal 

Habilidade Habilidades, 
competências e expertise 

Competência, equilíbrio 
financeiro e qualidade 
assegurada 

Foco na tarefa, excelência 
e resultado 

Benevolência Benevolência, intenções e 
“desejo em se sair bem” 

Interação cortês e 
responsabilidade em 
informar 

Demonstração de 
respeito, cortesia e 
envolvimento 

Integridade Caráter, integridade, 
justiça e credibilidade 

Aderência às leis e 
procedimentos de justiça 

Honra aos requisitos 
éticos e tratamento justo 
com os outros 

Fonte: Adaptado de Caldwell e Clapham (2003) 
 

A partir dessa perspectiva, ética e valores não correspondem apenas a uma 

competência para aderência à legislação e regras, conforme definição de Cheetham e Chivers 

(1998). O Fair Play, enquanto competência, pode ser interpretado como parte de um ativo 

acima do cumprimento de padrões estabelecidos pela organização. Além disso, esse conceito 

traz implícito que se trata de uma mudança de mindset, ou seja, um modelo de pensamento no 

qual o Fair Play se apresenta como atitude pró-ativa, no sentido de estabelecer um clima de 

confiança. 

O fundamento do Fair Play é a coerência, que é a consistência lógica entre o discurso 

e as ações, que levará a empresa a um patamar de credibilidade. A confiança dos stakeholders 

e do mercado deve ser construída e preservada continuamente, e isso significa que ética e 

confiança são ferramentas estratégicas quando induzem à lealdade e ao Fair Play, que, por 

consequência, criarão credibilidade. Esta, por sua vez, requer coerência entre a mensagem 

identificada e compartilhada entre a empresa e os stakeholders, por meio dos comportamentos 

e ações observáveis diariamente. A coerência pode ser entendida como uma “prova” ou um 

“teste de confiança”. (COMMANS, 2005, p. 44). 

Para assegurar a coerência, Commans (2005) identifica cinco atitudes pessoais que 

proporcionam ao indivíduo integrar ética e responsabilidade: 
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1. Dever de realizar: trabalhadores preocupados com a finalidade da organização no 

contexto social. Refere-se a uma questão de convicção quanto aos valores e 

responsabilidade da empresa com seus stakeholders. As ações estão focadas no 

objetivo final da empresa ao mesmo tempo em que devem buscar acordos 

considerando os valores da organização, de forma a reforçar a convicção das 

pessoas sobre eles. 

2. Vontade de realizar: a vontade é necessária para passar da convicção para a ação. 

Esta é uma questão de motivação na qual o papel fundamental repousa no 

exemplo, na preocupação individual e no envolvimento das lideranças. Esta é uma 

questão relevante para ser considerada nos métodos adotados de gerenciamento. 

3. Possibilidade de realizar: não basta apenas a vontade de realizar; também existe a 

necessidade de meios que permitam concretizar as ações. Isto supõe que a 

organização ofereça liberdade para criar e delegação do poder, além da 

organização se mostrar confiável e fornecer os recursos necessários para a prática 

das ações. No contexto particular da ética, deve ser ressaltado que os resultados 

aparecem com maior frequência no longo prazo e isso deve ser considerado 

quando os planos e objetivos de um projeto relacionado à ética são estabelecidos. 

4. Capacidade de realizar: vontade e responsabilidade não são apenas uma questão 

de ação. Ação é pensar sobre e neste nível, saber fazer está em um diálogo externo 

e interno que requer que as faculdades de ouvir e a reciprocidade sejam parte 

integrante do processo de comunicação. Esta é uma questão de capacidade em 

reconhecer o outro. 

5. Capacidade de ser: responsabilidade ética ocorre na relação com os outros e 

implica respeito à liberdade, não apenas do outro, mas, em primeiro lugar, de si 

mesmo. Assumir a liberdade individual do outro é difícil se não houver valores 

pessoais e convicções. Como consequência, a primeira capacidade necessária é a 

de ser livre. Esta é uma questão de educação, autoeducação e autodisciplina. Essas 

atitudes devem ser consideradas nos projetos éticos, na cultura organizacional, na 

educação e no treinamento dos trabalhadores. 

 

Além de considerar essas cinco atitudes pessoais, é importante para Coomans (2005) 

que as empresas desenvolvam ferramentas e métodos apropriados de gestão que gerem 

coerência e credibilidade. O autor relata que se existe um sistema interno e externo em relação 

a valores éticos e que quatro princípios o constituem: 
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1. O princípio da troca: a empresa pode esperar uma adição de lucro desde que esteja 

engajado no Fair Play. Isto significa que se a empresa promove bem estar e 

utilidade à sociedade e isto trará resultado positivo para a empresa é uma ação de 

troca de ‘gentilezas’. A sociedade, nesse caso, reconhece a ação e toma atitudes 

coerentes em acordo com seus próprios valores. 

2. O princípio da permanência: a sociedade espera satisfação permanente de suas 

expectativas; por outro lado, aqueles que estão satisfeitos devem se manter assim. 

A empresa deve desenvolver uma política de satisfação, de bem estar e de 

utilidade à sociedade que sejam permanentes. 

3. O princípio da sustentabilidade, visibilidade e credibilidade: Fair Play deve ser 

um comportamento permanente na empresa. Sem sustentabilidade, visibilidade e 

credibilidade na mensagem e no comportamento da empresa, a sociedade não 

estará pronta para dar uma resposta positiva à organização. 

4. O princípio da racionalidade econômica: eficiência econômica, sustentabilidade e 

racionalidade requerem priorização das ações que mais se adaptam a 

investimentos normais e condições de gerenciamento. Esse princípio pode ser 

representado como uma otimização contínua de processos gerados pela política da 

empresa de Fair Play, gerando valores aos stakeholders, que, como retorno ou 

resposta, proporcionará lucros contínuos para a empresa. 

 

Do ponto de vista ontolológico o Fair Play é um conceito socialmente contruído e 

depende dos atores no contexto de trabalho, e, portanto, dependerá das construções mentais 

desses sujeitos que estão imbricados neste ambiente. Pela epistemologia, enquanto construção 

social, ele resulta da interação e das situações que são produzidas no contexto de trabalho, 

portanto, ontologia e epistemologia são formadas por múltiplas construções mentais. Neste 

trabalho, trata-se de analisar o sentido que Fair Play assume no contexto organizacional em 

que os gestores objeto de estudo estão imersos. 

Ao considerar Fair Play uma competência ética e de valores, deve-se pensar no modo 

de desenvolver as pessoas para que suas ações sejam coerentes e criem credibilidade. Neste 

sentido, a maneira de ser da empresa e seus valores se tornam um vetor crucial de confiança, 

isto é, o ambiente organizacional tem de ser propício a este desenvolvimento. 
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4.3. Virtude e competência: uma tênue relação 
 

 

Macaulay e Lawton (2006) escreveram um artigo intitulado Da virtude para a 

competência: mudando os princípios do serviço público, no qual discutem os dois conceitos – 

virtude e competência. Justificam que a uma boa governança historicamente foi cercada de 

ideias sobre virtudes e bons cidadãos, mas a burocratização acabou por enfatizar a 

importância da eficiência da gestão sobre a virtude. 

Ao buscar contrapor esses dois conceitos, os autores defendem que a virtude carrega 

em si ideias de moralidade e oferece perspectivas que moldam a forma de ser. Neste caso, 

pode-se considerar o conceito do Fair Play como virtude, uma vez que este tem por objetivo 

ultrapassar o ambiente de trabalho e estar presente nas ações do indivíduo como um todo. A 

virtude é considerada interna e as competências se mostram por meio da ação e possuem 

como ponto principal a externalização de certa capacidade. 

Macaulay e Lawton (2006) afirmam, ainda, que a delineação teórica contribuiu para o 

pensamento que separa virtude e competência, já que a virtude é encontrada nos estudos de 

moral e filosofia, enquanto o tema competências está na área de gerenciamento do 

desenvolvimento. Entretanto, quando o assunto é estudado com maior profundidade, os 

autores revelam que os dois conceitos possuem proximidade, uma vez que as competências 

carregam consigo certos valores e as virtudes requerem competência para que possam ser 

implementadas com sucesso por meio de ações virtuosas. Argumentam que essa convergência 

possibilita duas abordagens: 

 

1. Os dois conceitos devem ser mantidos separadamente: comparar virtudes e 

competências é comparar temas irreconciliáveis. 

2. Desafiadoramente, pode-se olhar a um futuro no qual os dois conceitos serão 

considerados simbióticos, reconhecendo que muitas competências gerenciais 

possuem virtudes. 

 

Macaulay e Lawton (2006) notaram, por meio da pesquisa, que as virtudes são 

associadas a características pessoais, enquanto que as competências são vistas como papéis 

específicos dentro de um ambiente organizacional. A virtude pode ser vista como algo que 

reflete as noções das competências, sejam elas explícitas ou implícitas, mas, em todos os 

casos, ela é identificada como qualidades particulares que podem ser demonstradas. O ponto 
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crucial é que a virtude deve ter aplicação prática; caso contrário, ela não terá sentido 

(MACAULAY; LAWTON, 2006). 

 De acordo com os autores, assim como as competências, as virtudes existem 

igualmente no domínio da ação humana. Virtudes relevantes associadas às praticas 

administrativas podem ser, assim, interpretadas em termos de competências. Como conclusão, 

Macaulay e Lawton, em 2006, afirmam que as competências não serão as substitutas das 

virtudes, porque elas são características integrais do gerenciamento de competências. 

Competência, como uma excelência da gestão, inevitavelmente possui a noção de virtude 

como seu ‘coração’. Similarmente, para ter algum sentido e significado, as virtudes devem ter 

alguma qualidade de competência para que possam ser colocadas em prática. Virtude e 

competência, defendem, são igualmente rotas válidas para uma implementação bem sucedida 

de uma nova cultura ética. 

 Em síntese o que esse conjunto de autores evocam terminologias como respeito, 

transparência, virtude, éticas, valores entre outros, mais uma vez reforça-se a idéia de que o  

Fair Play se relaciona a elementos altruístas. 

 Por todas as considerações tecidas até aqui, pode-se afirmar que, mesmo que 

incipiente e de cunho bastante gerencialista, estes estudos sinalizam a necessidade de se 

discutir competências a partir de outros parâmetros, ou seja, lançar um novo olhar para as 

competências. Neste sentido, esta pesquisa pretendeu dar sua contribuição ao analisar, do 

ponto de vista dos atores organizacionais, o que significa Fair Play e de que forma esses 

profissionais vêm dando sentido a noção de competências éticas e de valores para responder 

às exigências de fazer da gestão um jogo limpo. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Nesta seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos empregados no 

presente estudo. Justificou-se a utilização de uma pesquisa qualitativa de acordo com o 

modelo teórico interpretativista fenomenográfico. A construção de dados foi realizada por 

meio de entrevistas em profundidade, atendendo aos requisitos da abordagem escolhida, e a 

análise de dados contou com procedimentos de  transcrição literal  das entrevistas e 

categorização, com objetivo de encontrar as variações das concepções entre o grupo de 

sujeitos entrevistados. Por fim, são caracterizados os sujeitos da organização objeto de estudo 

que contribuiram para esta pesquisa. 

Coerente com o modelo teórico interpretativista/fenomenográfico, a metodologia 

empregada na construção e análise dos dados seguiu a abordagem qualitativa. De acordo com 

Godoy (1995), a pesquisa qualitativa, regularmente utilizada pelos antropólogos e sociólogos, 

vem ganhando espaço reconhecido em outras áreas, como na Psicologia, Educação e 

Administração de Empresas. 

A pesquisa qualitativa parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a elaboração de dados descritivos 

sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995). De acordo com Merriam 

(2002), estudos qualitativos interpretativistas podem ser desenvolvidos em disciplinas 

aplicadas em contextos de prática, nos quais os dados são coletados por meio de entrevistas, 

observações ou análise de documentos. 

A fenomenografia foi definida como estratégia de pesquisa por permitir responder às 

questões envolvidas nessa pesquisa. Nesse estudo, se recorreu à abordagem da 

fenomenografia ‘pura’, uma vez que o objetivo da pesquisa foi conhecer as variações da 

concepção de Fair Play para gestores e as competências a elas associadas. 

 

 

5.1.  A construção dos dados de pesquisa 
 

 

Para Mann, Dall’alba e Radcliffe (2007), a construção de dados fenomenográficos 

usualmente ocorre por meio de entrevistas em profundidade. O objetivo da entrevista é o de 
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revelar as experiências dos entrevistados em relação ao fenômeno que está sendo estudado. 

Além disso, os entrevistados são incentivados a refletir sobre suas experiências e quanto à 

forma pela qual experienciam determinado aspecto do mundo no contexto em que vivem. 

 Após a pergunta inicial, seguiu-se com perguntas complementares, com objetivo de 

que o entrevistado elaborasse com maior profundidade as experiências e os significados 

atribuídos a essas mesmas vivências. Essas perguntas complementares foram provenientes das 

respostas narradas pelo sujeito até aquele momento da entrevista e não foram formadas 

previamente pelo entrevistador. Sendo assim, a entrevista é compreendida como um diálogo 

ou conversa que visa a incentivar os entrevistados a refletir sobre suas experiências acerca de 

um determinado fenômeno (MANN; DALL’ALBA; RADCLIFFE, 2007). 

A análise fenomenográfica foca a relação entre o entrevistado e o fenômeno como as 

transcrições o revelam. A tarefa do entrevistador fenomenográfico está em direcionar a 

discussão ao fenômeno que está em estudo a fim de compreender como estes elaboram suas 

concepções (Bowden, 1994). Perguntas abertas são comumente utilizadas e acompanhadas de 

perguntas adicionais como ‘O que você quer dizer com isso?’ ou ‘Poderia explicar mais sobre 

isso?’. Esse tipo de questionamento incentiva os entrevistados a refletir sobre o que disseram 

e explicar sua compreensão de forma mais profunda. 

No caso da presente pesquisa, a entrevista está relacionada à concepção que gestores 

de uma determinada organização têm acerca do conceito Fair Play e as suas ações em relação 

ao jogo limpo, bem como a maneira pela qual buscaram levar seus subordinados a 

desenvolver essas competências. De acordo com os preceitos da fenomenografia, quatro 

perguntas foram realizadas: duas se refereriam a o que, para que o pesquisador pudesse obter 

a concepção acerca do fenômeno; e as outras ao como, que teve por objetivo apreender a 

compreensão e as variações sobre o fenômeno. Neste estudo, as perguntas foram: 

 

1. A partir da sua experiência o que significa Fair Play para você? 

2. O que significa ser um gestor competente de acordo com os princípios do Fair 

Play?  

3. Como suas ações refletem os princípios do Fair Play na prática? 

4. Como você desenvolve ações com sua equipe a partir das diretrizes do Fair Play? 

 

Essas questões foram seguidas de perguntas de follow up, com objetivo de obter as 

exemplificações dos sujeitos e as experiências vividas. O registro destas entrevistas foi feito 

por meio de gravação, com a permissão dos participantes, sob garantia de sigilo de dados 
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pessoais, e o conteúdo das gravações foi transcrito como texto, fidedignamente, de forma a 

permitir reflexões por parte do pesquisador, visando a atingir os objetivos da pesquisa. 

Além das entrevistas, foi realizada análise documental para contextualização da 

empresa, histórico e política adotada em relação ao conceito de Fair Play que serão 

apresentados em detalhes mais adiante.  

 

 

5.2.  Processo analítico 
 

 

Nas pesquisas qualitativas, a análise de dados tem por objetivo estudar e dar sentido ao 

material construído durante o processo de investigação. Segundo Gil Flores (1994), pode-se 

definir a análise como um conjunto de manipulações, transformações, operações e reflexões 

criadas a partir dos dados, com a finalidade de extrair significado relevante em relação a um 

problema de investigação. 

Após a leitura dos textos das entrevistas, que permite aos pesquisadores obter uma 

ideia geral do conteúdo, a fenomenografia foca seu objetivo em capturar e explorar as 

variações obtidas das experiências. Essas variações gerarão categorias que podem incluir 

diversos conceitos quando comparadas entre si (VARTIAINEN, 2009). 

Segundo Gil Flores (1994), a análise é um processo aplicado à realidade que permite 

discriminar seus componentes em algum nível determinado, descrever as relações entre tais 

componentes e utilizar essa primeira visão conceitual do todo como instrumento para realizar 

novas análises com maior profundidade, que levam a sínteses mais adequadas. 

Para Bowden (1994), existem variações nas formas de analisar as transcrições das 

entrevistas. Uma delas é extrair passagens (cotas) e lidar com estas fora das entrevistas; a 

outra é manter o contexto das citações (ou seja, toda entrevista transcrita), modelo este 

adotado nesse estudo. O próximo passo é direcionar a atenção ao significado imbricado nessas 

cotas. O interesse estará focado em um conjunto de significados que representem o que cada 

grupo de sujeitos entrevistados tenha dito. Como resultado desse trabalho, as citações são 

organizadas e reorganizadas e colocadas dentro das categorias. Finalmente, elas serão 

definidas em termos dos significados principais. 

 Marton (1981) explica que as categorias de descrição denotam as formas de 

pensamento, pelas quais as pessoas caracterizam o mundo percebido (fenômeno) ou, pelo 

menos, fragmentos dele. Para Mann, Dall’alba e Radcliffe (2007), as categorias de descrição 
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são derivadas das experiências relatadas pelos sujeitos na entrevista. Um requisito 

fundamental para a fenomenografia é a sensibilidade às concepções individuais da pessoa 

acerca do fenômeno. Para isso, alguns pressupostos e teorias do entrevistador devem ser 

deixados de lado durante a entrevista, como os achados anteriores sobre o assunto, 

interpretações particulares e conhecimento e crença pessoal do entrevistador sobre o tema. O 

pesquisador deve alcançar um nível de empatia com as experiências do sujeito. 

Os mesmos autores afirmam existir grande variação nos métodos utilizados para 

analisar dados na fenomenografia, como se relatará a seguir. A entrevista transcrita se tornou 

o foco da análise fenomenográfica; as transcrições representam a fotografia de algumas 

experiências de um grupo de pessoas em relação a um fenômeno, em resposta a perguntas 

formuladas em determinado momento. 

O processo de análise tem por objetivo determinar uma estrutura significativa da 

percepção dos sujeitos. As estruturas resultantes devem descrever o fenômeno estudado de 

forma lógica e consistente, que mostre sua diversidade e ofereça significados derivados das 

implicações da pesquisa e da prática (VARTIAINEN, 2009). 

Patrick (2000), autora fenomenográfica, escreveu um capítulo em seu livro de 

fenomenografia, oriundo do Congresso de Warburton e coordenado por Bowden e Walsh, 

sobre a condução de sua tese de Doutorado, a respeito de um protocolo desenvolvido para 

realizar a análise dos dados por meio de seis passos: 

 

1. Formulação do fenômeno de interesse: ou seja, a revisitação constante ao interesse 

da pesquisa a cada análise das transcrições. 

2. Decisão sobre a unidade de análise: em segmentos ou sobre as entrevistas 

completas. 

3. Categorias de respostas em termos de foco e referência evidenciada na relação com 

o fenômeno: trata-se de identificar o foco de cada resposta como estratégia 

importante para respostas do grupo de indivíduos entrevistados e identificar a 

referência para ajudar a descrever um grupo de variações. 

4. Desenvolver a descrição desses grupos: encontrar uma forma de descrever as 

respostas comuns. 

5. Corresponder e encaixar as respostas individuais e a descrição dos grupos. 

6. Considerar a relação entre os grupos. 
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Para Mann, Dall’alba e Radcliffe (2007), o processo de análise é considerado uma 

descoberta ao mesmo tempo em que se revela como uma construção. Os resultados não são 

conhecidos previamente e testados, mas eles deverão ser descobertos ou emergirão das 

transcrições e serão construídos ao se revisitá-las. Sendo assim, a análise fenomenográfica 

acontece de baixo para cima, por meio da forma indutiva de se trabalhar com os dados, até 

chegar ao resultado, em vez de atuar de cima para baixo, com objetivo de construir e testar 

hipóteses. 

O pesquisador deve manter a ‘mente aberta’, pois poderá haver diversas mudanças nas 

categorias de descrição durante o processo analítico, uma vez que é preciso estar consciente 

de que pessoas diferentes podem ver o fenômeno de forma diferente. Pode-se, ainda, 

considerar para a análise dos dados as diretrizes interpretativas sugeridas por Sandberg 

(1997), para quem a pesquisa deve ser compreendida por meio de: 

 

• Uma orientação para o fenômeno e como ele aparece no processo de pesquisa. 

• Procurar descrever a experiência que está sendo pesquisada, em vez de tentar 

explicá-la. 

• Analisar horizontalmente o material da pesquisa – tratar tudo que é dito com a 

mesma importância. 

• Procurar as características estruturais da experiência sob investigação. 

• Compreender a intencionalidade como uma regra correlacional (olhar no que está 

sendo focado pelo entrevistado e como é representado). 

 

Para Mann, Dall’alba e Radcliffe (2007), o processo de análise envolve a identificação 

do sentido ou a variação do sentido, focado na descrição qualitativa das similaridades e 

diferenças obtidas nas transcrições. 

Os mesmos autores sugerem que o processo de análise inicie com a leitura e a releitura 

do pesquisador sobre as transcrições de todos os dados. Em seguida, o pesquisador deverá 

tentar articular os fenômenos com cada transcrição. As transcrições com significados 

individuais similares são agrupadas e as diferenças entre os grupos são clarificadas. As 

descrições de cada categoria serão escritas e formarão categorias preliminares, que poderão 

ser alteradas mais tarde. Nesse grupo inicial, o pesquisador vai identificar dentre as 

transcrições aquelas que parecem não se encaixar em categoria alguma, que são as que, 

geralmente, mostram uma faceta diferente, a qual deverá ser considerada. 
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As descrições das categorias são clarificadas com referência constante às transcrições 

como um todo. Durante esse processo, o pesquisador deverá constantemente questionar se há 

outra maneira de interpretar aquela afirmação. 

Os mesmos autores afirmam que, no final do processo analítico, as categorias devem 

ter afirmações claras do que elas significam. As relações entre categorias devem ser 

detalhadas e devem especificar as similaridades e diferenças entre elas. Por fim, as categorias 

serão colocadas em uma base hierárquica que apresente a evolução da compreensão do 

fenômeno – das menos elaboradas as mais complexas. Essa representação hierárquica é 

conhecida como ‘espaço de resultados’ (outcome space). 

 

 

5.2.1.  Relato sobre o processo analítico desta pesquisa 
 

 

O objetivo deste estudo foi de identificar as variações encontradas para a concepção de 

Fair Play no grupo de gerentes entrevistados na empresa em análise buscando compreender 

as competências a elas associadas. De acordo com a fenomenografia estabeleceu-se um 

conjunto de categorias que são capazes de explicar as variações acerca do fenomeno estudado, 

o Fair Play. 

Para encontrar essas categorias foi elaborada uma planilha que pudesse identificar as 

similaridades e diferenças na concepção dos gestores acerca do termo, na forma como eles 

reconheciam o Fair Play em situações diversas, em exemplos de experiências relatadas que 

consideraram o Fair Play, e na maneira pela qual acreditavam ensinar/desenvolver essa 

competência para a equipe ou demais pessoas ao seu redor.  

Com base nessa planilha, realizou-se uma pré-categorização, na qual as falas dos 

entrevistados foram distribuídas  e  reexaminadas para determinar se estas seriam suficientes  

para descrever o fenômeno, já que, de acordo com Marton (1981), todas as definições de 

categorias devem ser testadas contra os dados, ajustadas e retestadas. 

Em sucessivas revisões essas categorias foram analisadas e algumas alterações e 

ajustes foram realizados de maneira que pudessem englobar a anterior e acrescentar uma 

compreensão mais abrangente. Após esse trabalho foi possível chegar em quatro categorias 

distintas, entretanto, percebeu-se que mesmo internamente, ou seja, dentro de cada categoria 

definida, haviam variações na forma de concebê-lo, portanto, a concepção que os gestores 

faziam sobre o Fair Play,  como por exemplo, “regras”, não era uma visão única, mas 
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também partia de um conceito mais superficial até o atingimento de uma compreensão mais 

profunda sobre regra. Por essa razão as categorias também foram apresentadas com as suas 

variações. 

A análise das transcrições revelou a maneira pela qual os gestores entrevistados 

compreendem o Fair Play e qual a relação interna entre as categorias que pode ser descritas 

hierarquicamente, partindo da forma mais superficial da compreensão do fenômeno até a mais 

profunda, conforme prega a metodologia para desenhar o espaço de resultados (outcome 

space). 

As quatro categorias foram nomeadas então de Regras, Transparência, Justiça e 

Princípios. 

 

5.3.  Sujeitos da pesquisa 
 

 

De acordo com Mann, Dall’alba e Radcliffe (2007), os estudos fenomenográficos 

necessitam de um propósito claro desde os estágios iniciais, com objetivo de identificarem-se 

os sujeitos da pesquisa de acordo com a relação que estes estabelecem com o fenômeno a ser 

estudado. As pessoas foram selecionadas com vistas à obtenção do maior número de variação 

de experiências possível. 

 Nessa pesquisa, foram entrevistados 12 profissionais que trabalhavam na empresa e 

exercendo posição de gestão por um período maior que um ano na época da pesquisa. Todos 

pertenciam à mesma empresa, na qual o conceito do Fair Play faz parte das diretrizes de 

trabalho de toda a organização.  

Apresenta-se, na sequência, um quadro com resumo das principais características dos 12 

gestores que participaram do estudo. 
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Quadro 3: Características dos gestores entrevistados 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas   M= Masculino   F= Feminino 

 

Como se pode observar no quadro acima, as entrevistas buscaram contemplar gestores 

em distintas posições de responsabilidades na organização e variação acerca dos níveis 

hierárquicos. Esse critério foi proposital por se considerar que cargos com níveis de 

responsabilidades diferentes apresentariam contextos específicos que poderiam proporcionar 

variações sobre a visão acerca do Fair Play. Os gestores que participaram nesse estudo atuam 

na empresa há pelo menos 2 anos e no máximo há 35 anos. Os entrevistados estão ocupando a 

posição atual por período compreendendo entre 2 a 9 anos. Há uma grande variação em 

relação à quantidade de subordinados, que vai de 1 a 130. 

Os cargos ocupados pelos entrevistados demonstram que a maioria todos 

responsabilidade por equipes. Nesta pesquisa um terço (1/3) dos entrevistados são do sexo 

feminino, portanto, a maioria dos entrevistados são do sexo masculino. A empresa X 

apresenta um histórico de formação eminentemente na área de engenharia que por tradição 

demonstra ocupação majoritária do sexo masculino, o que pode explicar, em parte, a 

composição dos gestores. 



73 
 

 
Figura 4: Distribuição dos sujeitos de pesquisa por gênero 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os dados obtidos por meio dessa pesquisa foram examinados à luz da fenomenografia, 

metodologia apresentada na seção anterior. De acordo com Mann, Dall´Alba e Radcliffe 

(2007), os resultados dos estudos fenomenográficos se baseiam na descrição e na organização 

das variações das experiências de certo fenômeno; neste caso, Fair Play, em categorias de 

descrição. 

Julgou-se importante apresentar informações sobre a empresa para quais os 

entrevistados trabalham, identificada como empresa X, que assumiu o conceito de Fair Play 

como parte do discurso e da prática do cotidiano na organização. 

 

6.1. Caracterização da Empresa X 

 

A empresa pertence ao setor industrial, do ramo metalúrgico. Trata-se de uma 

organização de origem sueca, com atuação global, atualmente presente em 130 países. No 

Brasil, a matriz da empresa está localizada no estado de São Paulo, com filiais no interior 

paulista e no interior de Minas Gerais. Está inserida na categoria econômica denominada de 

empresas de médio porte, contando com mais de 1.500 empregados no Brasil. 

A empresa foi fundada em meados do século XIX. No início, seu fundador realizou 

diversas visitas pela Europa com possíveis clientes, com o objetivo de manter uma relação 

próxima com eles, tarefa difícil à época. Após quase 150 anos, a estratégia de proximidade 

com os clientes permanece na cultura da empresa, bem como a forma de fazer negócios 

baseando-se nos princípios do Fair Play, conforme será apresentado a seguir. 

 

6.2. Concepções de Fair Play em análise  

 

6.2.1. Análise de documentos 

 

A análise documental foi realizada, dado que as concepções devem surgir de algum 

fato, isto é, não se constituem ‘do nada’, no vácuo, mas o ambiente no qual os indivíduos 

estão inseridos é que contribui para a forma como interpretam sua realidade.  



75 
 

Fair Play é um conceito amplamente divulgado em documentos oficiais da empresa e 

existem espaços na intranet dedicados a divulgar ações relacionadas ao fenômeno, 

consideradas de excelência; ou seja, ocorre o que se poderia chamar de ‘ações competentes’, 

que devem ser valorizadas e podem alimentar novas experiências que caminhem nessa mesma 

direção.  

As concepções dos gestores são influenciadas por esse ambiente, o que justifica olhar 

para esse material para compreender melhor como os gestores que fazem parte deste estudo 

interpretam esse ambiente e dão respostas em direção ao Fair Play.   

Na empresa, encontram-se materiais formais que referenciam o Fair Play, como: core 

values, que podem ser entendidos como os valores principais da empresa; o código de 

conduta, conjunto de regras escritas que abordam algumas situações e as diretrizes que devem 

ser seguidas pelos colaboradores nesse caso; a forma de fazer negócios, que explica a maneira 

pela qual a empresa estabelece relação com seus principais stakeholders e o comportamento 

esperado de qualquer pessoa que esteja representando a empresa X; e ações de acordo com 

normas regulamentadoras (ISO, NRs etc), bem como legislação local. 

Há também outros documentos que fazem referência ao Fair Play, porém menos 

difundidos na organização: os Fair Play award, O que é Fair Play? e um material de um 

treinamento realizado na ocasião do estabelecimento da diretriz do Fair Play. Nesta seção 

será apresentado cada um deles. 

Antes da apresentação desses itens, é importante ressaltar que a empresa não possui 

documento oficial que relate a data desta formalização do ideário de Fair Play. Em visitas à 

Suécia, onde foram realizadas entrevistas informais com empregados que já pertenciam à 

empresa antes da formalização desta ideia-força, Fair Play, não há referência a datas. 

Nessas entrevistas informais, alguns gestores relataram que o Fair Play enquanto ideia 

ou direcionamento de conduta existia na empresa desde sua fundação. Porém, com a expansão 

da empresa para outras partes do mundo, principalmente países emergentes – os quais 

consideram que a cultura de lisura não recebe a mesma atenção do que em países europeus, 

nos quais a empresa já atuava –, percebeu-se a necessidade de institucionalizar as questões do 

Fair Play, pois havia uma preocupação com a imagem que a empresa já havia formado ao 

longo dos tempos e por meio da qual os clientes reconheciam a ética nos negócios como uma 

valorização dessa marca.  

Ao reconhecer que essas questões moralmente corretas poderiam não fazer parte da 

forma de conduzir negócios em outros países, no ano de 2003 a empresa resolveu construir 

um documento e divulgá-lo, com vistas a institucionalizar essa ideia-força. 
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Em relação às ações de treinamento, para divulgar essa nova diretriz, o Fair Play é um 

termo orientador, que representa uma ideia ou força em um sentido mais filosófico do que se 

julgam como ações ou padrões éticos e responsáveis do que em conceitos que sejam de fato 

operacionalizáveis, conforme será tratado no próximo item. 

 

6.2.1.1. O que é Fair Play? 

 

Na intranet da empresa, há um documento intitulado O que é Fair Play? Esse 

documento definiu, na época da implantação do código de conduta, em 2003, que Fair Play é 

uma expressão que descreve a forma como se faz negócio na empresa X, com o objetivo de 

alcançar sucesso comercial que honre os valores éticos e respeite pessoas, comunidades e o 

ambiente. 

Essa mesma descrição aparece em outros documentos e folders da empresa que tratam 

do assunto; porém, existem ainda outras formas de descrever o conceito, como em outro 

material de treinamento que será apresentado adiante, no qual a definição de Fair Play é 

compreendida como a força da empresa, de maneira que cria uma plataforma comum de 

trabalho por meio de um sistema de gestão do grupo, guiando, dessa maneira, todos os 

empregados na direção considerada correta.  

Isso indica que não há um conceito único formalmente elaborado e reconhecido pelas 

pessoas acerca do Fair Play. Essa diversidade pode ser explicada, em parte, pelas diferenças 

na forma como os gestores que participaram desse estudo compreendem o conceito. 

Este material contém as razões pela qual a empresa adota essa postura, a saber: (i) ser 

um bom cidadão corporativo em todo o mundo, (ii) aumentar a reputação da empresa e da 

imagem de marca, (iii) reduzir o risco de publicidade negativa, (iv) aumentar a qualidade e a 

produtividade e (v) melhorar as relações empresariais. Fica evidente, assim, que há intenções 

claramente explicitadas que remetem ao temor pelo prejuízo da imagem, a necessidade de 

valorizar a marca e as relações da empresa. A despeito da referência à boa cidadania 

corporativa, Fair Play é para a organização, sobretudo, uma questão estratégica.    

O ambiente institucional era favorável à implementação desse tipo de matriz de 

conduta, em acordo com as iniciativas internacionais que havia no momento e que a empresa 

passou a adotar, conforme apresentado neste documento analisado, como as diretrizes da 

Organization for Economic Co-Operation and Development (OCDE) para empresas 

multinacionais; as convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Convenção 

Internacional do Trabalho, Acordo Global da Organização das Nações Unidas; Iniciativa 
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Global de apresentar relatórios (Global Reporting Iniciative – GRI); as séries ISO 14000; e a 

certificação de Responsabilidade Social 8000. 

Desta forma, Fair Play, em nível global, teve também como motivadores as ações da 

empresa alinhadas mundialmente. Os riscos apontados no documento analisado referem-se ao 

temor de que, após a implantação do Fair Play, o código de conduta se tornasse apenas um 

documento colocado nas gavetas ou quadros pendurados nas paredes da empresa, sem que 

fosse tratado com a seriedade necessária.  

Os benefícios apontados quanto à execução deste projeto dizem respeito àqueles em 

longo prazo, como a criação de uma cultura interna baseada nesses valores e um guia que 

serviria como ponto de referência para práticas de negócios que, por alguma razão, pudessem 

ser questionáveis. 

A Figura 5, a seguir, mostra a maneira pela qual o código de conduta que orienta as 

bases do Fair Play foi implantado: 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de implementação do Código de Conduta da empresa X 
Fonte: Intranet da empresa X. 
 

De acordo com as entrevistas informais, essa figura representa a intenção que a empresa 

tinha à época em relação à implantação e ao controle do processo; porém, parece que essa 

ideia inicial se perdeu ao longo dos anos, pois em nenhuma das entrevistas informais esse 

conceito foi mencionado. 

 

 

6.2.1.2. Treinamento aos empregados sobre Fair Play 

 

Neste treinamento, a empresa orienta seus colaboradores a seguir o código de conduta 

e os valores fundamentais (Fair Play, espírito de equipe e mente aberta), com o objetivo de:  

� Orientar decisões e comportamentos. 

� Garantir que os negócios sejam realizados de maneira uniforme. 

� Ajudar a aperfeiçoar o desempenho dos negócios. 

� Assegurar que o papel da empresa seja o de um bom cidadão corporativo. 

Sistema de  
Gerenciamento 

Código de  
Conduta  

Objetivos  
e planos  

Comunicação 
interna/ 
externa  (Nossas regras e 

políticas) 
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Os valores fundamentais são definidos conforme a seguir: 

• Mente aberta: ver oportunidades, buscar melhorias constantemente, incentivar 

novas ideias, liberdade para agir e atender a mudanças de maneira positiva. 

• Espírito de equipe: confiança, cooperação, respeito, visão abrangente, o interesse da 

empresa em primeiro lugar e liderança. 

• Fair Play: a maneira como se faz negócios na empresa “X”.  

 

Há alguns tópicos que se remetem ao Fair Play como código de conduta. Neste 

material, são comuns temas como a não-utilização de trabalho forçado, exatidão de registros, 

respeito pelos direitos humanos e trabalhistas, preocupação com o ambiente, estabelecimento 

de relações comerciais sem utilizar-se de propinas ou corrupção etc.  

O material reforça que todos os itens que constam nesse código devem ser aplicáveis a 

todos os colaboradores, independentemente da região em que desenvolvam suas atividades, 

portanto, sem exceção. 

Este código de conduta é entregue em forma de livro aos empregados no primeiro dia 

de trabalho e, após o treinamento, eles assinam um documento no qual assumem o 

compromisso em seguir tudo o que contém explicado no material. O livro e o treinamento do 

código de conduta dizem respeito a: 

 

� Declaração Geral: que além de explicar o código de conduta confere a 

responsabilidade  de todos os empregados em assegurar o cumprimento dessas 

diretrizes. 

� Exatidão de Registros e Finanças 

� Operações dos Negócios– Cortesias (como brindes, convites para eventos ou 

presentes) 

• Suborno 

• Antitruste 

• Relações com fornecedor/subfornecedor 

� Trabalho 

• Saúde & Segurança 

• Igualdade de Oportunidades 

• Drogas e Álcool 

• Assédio 
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• Indenização 

• Horário do Trabalho 

• Trabalho Forçado 

• Liberdade de Associação 

• Trabalho Infantil 

�  Ambiente 

• Envolvimento com a Comunidade 

• Contribuição da Comunidade 

• Contribuições Políticas 

• Patrocínio e Doações 

 

Tais dimensões da âncora Fair Play são reveladas como diretrizes institucionais nos 

processos de integração da empresa, quando os novos membros são expostos a orientações 

gerais do código de conduta adotado pela organização, e aqui é importante abrir um parêntese: 

toda concepção dos gestores não parte do nada, do acaso. Por mais que cada indivíduo se 

aproprie de modo diferente do conceito de Fair Play, o compreenda e o materialize de forma 

diversa ou se engaje mais ou menos neste princípio geral, o ambiente organizacional 

influencia o olhar dos atores organizacionais.  

Se as variações das concepções é o que interessa a este trabalho, interessa também 

saber quais as influências do contexto que os levaram a formular o significado que dão ao 

termo. Isto posto, é importante discutir como Fair Play aparece no ambiente organizacional, 

nos discursos de integração de novos membros, nos materiais expostos nesse item que estão 

formalmente escritos e que circulam no ambiente e nas histórias que são contadas na intranet 

da empresa como exemplos de Fair Play. Portanto, a análise deverá considerar a descrição do 

desse ambiente institucional que se propõe a valorizar sobremaneira o jogo limpo.  

Dado que Fair Play é uma diretriz-âncora e que os colaboradores são treinados para 

tal, vale questionar quais são as ações da empresa consideradas de excelência neste campo. O 

que formalmente se divulga como iniciativas ‘competentes’ de Fair Play? 

Uma das formas de valorizar esforços em direção ao ‘jogo limpo’ é o Fair Play 

award, que tratam-se de notas divulgadas na intranet da empresa para fomentar ações do dia-

dia dos empregados valorizadas pela corporação. 
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6.2.1.3. Fair Play Award 

 

Na intranet global da empresa, existe uma relação com todas as ações realizadas e que 

foram consideradas no Fair Play award. Embora o próprio nome remeta à ideia de premiação, 

trata-se apenas de um reconhecimento público da ação realizada na empresa. A unidade, área, 

departamento ou atores corporativos que realizaram alguma ação de acordo com o ‘espírito do 

Fair Play’ podem encaminhar a todos um e-mail relatando a ação ao responsável, por meio da 

área de comunicação interna na matriz do grupo.  

Todas as ações realizadas são avaliadas dentro das seguintes categorias: ações de 

cunho comerciais e financeiros, que favoreçam oportunidades iguais, demonstrem 

preocupações ambientais, proporcionem algum tipo de ajuda à comunidade ou que reflitam o 

respeito ao ser humano. Uma vez pertencente a essas categorias e que atendam ao conceito de 

Fair Play, elas são publicadas na intranet global como forma de reconhecimento do feito 

realizado, e essa é a premiação. 

Não foram encontrados registros sobre o período em que essa ‘premiação’ foi 

instituída e muitas publicações estão sem referência a datas. As mais antigas datam de 2008 e 

a mais recente foi em outubro de 2010. Não foi possível encontrar uma explicação para essas 

publicações recentes e as razões para que essa premiação fosse implementada na empresa. 

Tudo indica, porém, que vem reforçar e, ao mesmo tempo, reconhecer as ações, após o 

período de implantação, de maneira que o assunto pudesse ficar sempre em evidência.  

Todas as premiações são colocadas no mural da intranet em um link denominado 

News, na página principal, com as notícias mais recentes. Depois de um tempo, elas são 

redirecionadas para a página destinada aos valores essenciais da empresa, no qual o Fair Play 

é um de seus componentes. 

A seguir, o Quadro 4 retrata todas as premiações conferidas e publicadas na intranet: 
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Quadro 4: Resumo das premiações: Fair Play Award 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos documentos divulgados na intranet da empresa. 
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Foram apresentadas 25 ações; contudo, esse número não representa a quantidade de 

iniciativas que a empresa possui em termos de Fair Play. Trata-se, portanto, apenas das ações 

enviadas e divulgadas e que dão indício do que a empresa valoriza. Embora a maior parte das 

premiações se refira a ações voltadas à sociedade, observam-se também medidas ambientais e 

formas de realização de acordos comerciais e, portanto, não se reduzem a ações filantrópicas. 

Foi constatado que, por meio de entrevistas informais com empregados na matriz, a 

participação dos atores organizacionais dessa premiação é baixa. Uma possível explicação 

para isso pode ser o fato do conceito do Fair Play já fazer parte da cultura da empresa, motivo 

pelos quais os empregados agem, porém não relatam as ações já que não a enxergam como 

algo fora do comum. 

Reforçando ainda essa justificativa, a maior parte das ações publicadas, conforme 

apresentado, estão relacionadas à ajuda a comunidade, podendo-se pensar que as pessoas 

identificam e divulgam essas ações por não serem parte de suas rotinas profissionais.  

Outra explicação possível pode estar relacionada ao fato de que, embora tenha a 

nomenclatura de award, ou seja, uma ‘premiação’, esta ação da empresa não se caracteriza de 

fato por um prêmio, que poderia ser revertido em valores financeiros, ou algo que possa estar 

refletido no desenvolvimento profissional e carreira. De qualquer forma, essa baixa adesão 

indica que as iniciativas não são tão fortes quanto deveriam para uma organização que 

pretende ser reconhecida por uma ampla conduta de Fair Play. 

O Quadro 5, a seguir, retrata ações premiadas em 16 países diferentes, os quais, 

embora apresentem diversidade, pode-se dizer que representam uma amostragem pequena, 

uma vez que a empresa está presente em mais de 130 países. As ações são de naturezas 

diversas: 

 

Quadro 5: Natureza das Ações para “Fair Play Award” 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos documentos divulgados na intranet da empresa. 
* Uma das ações relacionadas na premiação foi considerada em duas categorias distintas: oportunidades iguais e 
respeito ao ser humano.  
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A maior parte das ações são aquelas que se voltam para a comunidade e, portanto, não 

se relacionam com o negócio da empresa e não agregam, pelo menos diretamente, lucro ou 

vantagens competitivas para o negócio.  

Das 10 ações premiadas, duas delas referem-se ao uso de um recurso de competência, 

o conhecimento, construído pela empresa e utilizado em favor da comunidade, como no caso 

do conhecimento da equipe de engenharia para buscar soluções que ajudassem no resgate dos 

mineiros chilenos1 ou da empregada da empresa que utilizou o conhecimento em química para 

buscar alternativas para solucionar o problema do Sudão ao oferecer água tratada para as 

pessoas. Neste caso, a empresa também cedeu seu laboratório para que os ensaios necessários 

pudessem ser realizados. 

Há, também, em algumas das ações descritas, a ajuda financeira da empresa para 

comunidades carentes, que vão desde doações financeiras para instituições como a United 

Nations Children's Fund (Unicef) e orfanatos até doação de árvore de natal para cidade, bem 

como doações de mão-de-obra e equipamentos, como no caso do resgate dos mineradores do 

Chile, e ainda prestação de serviço social, como aconselhamento, palestras e doação de 

medicamentos para comunidades afetadas com HIV/AIDS. 

Houve uma premiação ao gestor por encorajar os membros da equipe a participar de 

projetos que fossem voltados à comunidade. Ainda nesta mesma categoria, de ajuda à 

comunidade, a maior parte das ações está relacionada às ações individuais, que partem de 

iniciativas próprias, mas são encorajadas pela empresa. Por exemplo, podem ser citados: (a) o 

grupo de empregados que ajuda aos idosos, (b) os profissionais que organizaram o torneio de 

futebol e doaram os alimentos recolhidos, que serviram como ingresso para o jogo, (c) a ajuda 

de empregados do Peru na reconstrução de uma cidade devastada pelo furacão e (d) a doação 

e treinamento dos telefones para hospital da comunidade etc. 

Existe uma quantidade considerável de ações que dizem respeito a oportunidades 

iguais, que abrangem diversas dimensões, como gênero, diferenças religiosas, imigrantes e 

pessoas com deficiência (PcDs). As ações premiadas vão desde seminários para discussão de 

assuntos sobre o tema até a contratação de mulheres imigrantes para áreas consideradas de 

trabalho masculino e oportunidades para experiência profissional para jovens estudantes 

PcDs. Interam estas ações também a construção de equipamentos de trabalho que atendam às 

necessidades dos empregados com deficiência da empresa, construída por colegas de trabalho.  

                                                 
1 Acidente ocorrido na mina chilena de San José, em Atacama, em agosto de 2010, envolvendo 33 trabalhadores 
que ficaram isolados a quase 700 metros de profundidade por um período superior a dois meses. Os resgates 
ocorreram com sucesso. 
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Existem ações de reconhecimento de gestores que incentivam o espírito de equipe e 

estabelecem um ambiente de trabalho construtivo, independentemente de fatores religiosos, 

em países em que a religiosidade é fortemente estabelecida, e gestores que inovam ao 

contratar as mulheres imigrantes para trabalhos antes considerados de natureza masculina. 

Essas são ações em direção ao respeito às diferenças, embora nem todas as dimensões de 

diversidade estejam sendo consideradas e o alcance das iniciativas possa ter pouca relevância 

em prol da minimização das condições de desigualdade.   

Quanto às premiações direcionadas às ações consideradas comerciais, a maioria diz 

respeito à postura correta em casos de ofertas de propinas, vantagens ou similares. Além 

disso, reconhecem que as ações comerciais devem ser estabelecidas com a empresa e não com 

as pessoas individualmente. Isso significa que nenhum ator organizacional deve aceitar ou 

oferecer vantagens que se caracterizam em benefícios pessoais. Todas as relações e 

vantagens, em qualquer acordo, deverão se reverter para a empresa, contanto que não sejam 

ilegais ou possam ser consideradas ações duvidosas, como no caso da negociação das 

secretárias com o hotel, conforme relatado no Quadro 4.  

Outro ponto interessante neste aspecto se refere à situação vivenciada na Argentina, 

quando uma mercadoria que precisava ser entregue ao cliente foi transportada de helicóptero, 

o que pode parecer uma ação extrema, mas que deixou clara a postura da empresa diante de 

situações dessa ordem. Ocorrem na empresa ações que visam a explicar e mostrar a forma de 

fazer negócio, como a política de ‘tolerância zero’, orientando fornecedores em relação à 

maneira como a empresa trabalha e se relaciona com sua cadeia de suprimentos.  Houve, 

ainda, uma ação voltada à aprendizagem da organização, ao discutir em comitê as lições 

aprendidas na área comercial que favorecem a sustentabilidade da empresa.  

Na categoria que a empresa denominou de ‘preocupações ambientais’, foram 

premiadas duas ações que se referem ao uso racional e sustentável de energia elétrica. Há 

preocupações e ações quanto à redução da emissão de CO2 e desenvolvimento de materiais 

que proporcionem benefícios ambientais. A comunidade também é considerada nesse tipo de 

ação, como no caso em que se criou uma agenda para projetos sustentáveis com a 

comunidade, visando à implementação de ações que sejam voltadas ao meio ambiente e 

criando uma certificação ecológica para incentivar outras empresas a agir da mesma maneira. 

Pode-se observar que a categoria ‘respeito ao ser humano’ está presente em quase 

todas as outras adotadas pela empresa; porém, das 25 ações premiadas, três delas são 

diretamente relacionadas, como a oportunidade dada a um menino doente de conhecer como 

as grandes máquinas eram construídas, a doação de livros para a primeira biblioteca pública 
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de Guiné Bissau e o tratamento com respeito às pessoas, independentemente da orientação 

religiosa dos empregados. 

A categoria relacionada como ‘financeira’ não apareceu na premiação; entretanto, nas 

entrevistas formais e informais, pode-se perceber a existência do Fair Play relacionado à 

acuidade de resultados financeiros, como será relatado nas análises das entrevistas contida no 

item a seguir, quando uma Gerente de Recursos Humanos relatou uma negociação realizada 

com base nos argumentos de Fair Play. Essa gestora menciona que, na metade do ano de 

2010, entrou em contato com a matriz na Suécia para decidir se contratariam dois estagiários 

no início do ano seguinte, quando o contrato deles já estaria vencido, ou se ela deveria 

orientá-los a buscar outras oportunidades no mercado, uma vez que não as teriam na empresa. 

A decisão foi sobre a contratação de ambos em 2011, quando eles foram comunicados 

da decisão que seria tomada a partir de janeiro. Neste ínterim, a empresa passou por 

dificuldades financeiras e todas as contratações foram suspensas, inclusive aquelas que já 

haviam sido aprovadas anteriormente. Diante disso, ainda que compreendendo o momento 

financeiro e a necessidade de não assumir novos custos na empresa, essa situação foi levada 

novamente à Suécia com o único e exclusivo argumento do Fair Play, mencionando o 

compromisso assumido com os estagiários anteriormente.  

Embora fosse consenso entre todos os envolvidos que esse era um custo que deveria – 

e, em condições normais, poderia ser evitado naquele momento –, tratava-se de uma questão 

de respeito ao combinado com os estagiários, sendo a decisão pela contratação, ainda que 

trouxesse algum prejuízo financeiro para a organização. 

Uma situação como a relatada é um exemplo de Fair Play, mas que faz parte do dia-

dia da empresa e não foi enviada como case para a premiação, o que reforça a possibilidade 

de existência de uma quantidade de ações muito superior ao que está relatado atualmente na 

intranet. 

Independentemente da força que cada categoria premiada assume no contexto 

empresarial, o que estas análises mostram bem é que Fair Play vem sendo considerado e 

valorizado pela empresa com referência a iniciativas, que podem variar de ações de filantropia 

e de respeito pelo outro até o comprometimento com a diversidade cultural no trabalho, com o 

meio ambiente e o estabelecimento de parâmetros éticos nos acordos comerciais e nas 

relações com fornecedores. 

Do ponto de vista institucional, o Fair Play é divulgado, propagado e valorizado, 

como se pôde constatar anteriormente. O ambiente organizacional favorece essa natureza de 

conduta e tipo de iniciativa. As concepções dos gestores sobre Fair Play que desencadearão 
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ações competentes ou não se concebem, em parte, neste clima e contexto organizacional. 

Cabe agora entender como os gestores concebem o Fair Play e materializam ações que 

representam essas diretrizes organizacionais. 

 

6.2.3. Concepções de Fair Play e competências associadas: análise das entrevistas 

 

A primeira constatação que se pode fazer é que o conceito de Fair Play no decorrer 

das entrevistas se externaliza nos discursos com relativa naturalidade, o que revela certa 

familiaridade dos gestores com o termo. Além disso, eles são capazes de formular exemplos 

de apropriação da ideia-força Fair Play na gestão cotidiana, seja no processo de tomada de 

decisão, seja na orientação de sua conduta frente à equipe de trabalho. Isto parece indicar que 

não se trata de um valor meramente esposado na empresa, mas há indícios de que, de alguma 

forma, o discurso individual se conecta a uma concepção-âncora da empresa: de operar a 

partir de uma lógica e de um valor de jogo limpo.     

O objetivo, com a análise que se segue, foi de identificar e discutir as variações da 

concepção dos gestores em relação ao Fair Play, isto é, compreender a estrutura básica dos 

significados atribuída pelos entrevistados a esta ideia-âncora, bem como as competências a ela 

associadas.  

De acordo com a pergunta principal dirigida aos gestores para definir Fair Play 

“considerando sua experiência, o que significa Fair Play para você?”, foi possível 

compreender as variações fundamentais na concepção do fenômeno em estudo. No Quadro 6, 

a seguir, está sintetizado o conjunto de ideias-mestras elaboradas pelos gestores, que serviram 

como parâmetro para estruturar as diferenças de concepção e proceder às análises:  

 

Quadro 6: Concepções do Fair Play 

Considerando sua experiência o que significa Fair Play para você? 

S1 Fair Play, na minha experiência, significa agir de forma transparente com as pessoas, tanto 
com regras claras, tanto quanto seus direitos e obrigações com os colaboradores. 

S2 Fair Play é um conjunto de valores, é código de conduta, praticados dentro de uma empresa. 

S3 Fair Play, pra mim, significa você se comportar (ou tudo o que você fizer) de uma forma que 
você não prejudique a ninguém. 

S4 Fair Play, pra mim, é um conjunto de valores e de condutas que devem ser observadas pra 
você tomar uma decisão, seja na linha profissional, ou até pessoal, porque acho que acaba 
tendo um envolvimento, muito da base familiar e de educação que você teve. Então acho que 
seria muito mais a soma de um conjunto de valores e de normas corporativas, que você 
deveria seguir pra fazer um trabalho bem feito, de qualidade e ético. 
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S5  Fair Play é dupla mão, não é? [Deve partir] tanto da organização, quanto dos empregados, 
dos colaboradores. É agir com ética. Isso não é discurso – às vezes, a gente se arrepende 
disso, não é? Mas é agir com ética, com respeito às pessoas... Tratá-las como gostaria de ser 
tratado. 

S6 Fair Play, pra mim, significa fazer uma gestão justa, gerar as mesmas oportunidades, os 
mesmos benefícios, as mesmas oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, fazer uma 
gestão da equipe e dos negócios – e aí, também, vinculada a fornecedores, vinculada a 
parceiros e a clientes. [Com] os meus clientes, [que] são clientes internos, é atuar de forma 
transparente, é atuar de forma coerente e é atuar de forma justa. 

S7 Além do próprio conceito de ‘jogo limpo’, eu acho que Fair Play representa a melhor 
condição de conviver em grupo, seja ele um grupo menor – quando você fala de 
departamento –, seja ele um grupo maior – quando você fala do nosso caso aqui, de área, não 
é? Ou até com outras áreas... 

S8 O Fair Play, se fosse pra ‘linkar’, com uma palavra para mim, diz respeito à ética. E ética é 
alguma coisa que ou você tem ou você não tem. Não tem um meio termo. 

S9 Fair Play, [...] em palavras muito simples, é um comportamento correto. 

S10 Fair Play, para mim, significa eu poder falar em casa ou em qualquer roda de amigos tudo 
aquilo que eu estou fazendo. Isso é Fair Play: [é agir] sem nenhuma preocupação com 
tudo aquilo que a gente está fazendo. 

S11 Fair Play? Significa você trabalhar com condições justas e um relacionamento justo, dentro 
de um contexto. Então pode ser um contexto comercial, um contexto operacional... 

S12 Se você pega a tradução, [...] é jogar certo, fazer certo, alguma coisa assim que seja pelo lado 
correto, que não prejudique ninguém, que dê oportunidades iguais, que tenha um conceito ou 
até [um significado] meio cívico, entendeu? Da empresa, dentro da comunidade, cumprindo 
as leis, cumprindo as normas... Tem uma série de coisas. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas. 

 

Do conjunto dessas narrativas, chegou-se a quatro concepções relacionadas, porém 

qualitativamente diferentes. Essas concepções serão apresentadas como categorias, sendo que 

há variação de concepção naquelas que serão apresentadas neste estudo. O estudo mostrou 

que as concepções mais superficiais estavam associadas à aderência às regras, enquanto que 

as mais complexas, à ideia do indivíduo possuir um conjunto de princípios individuais 

alinhados com as ações desejadas pela empresa, obtendo-se, portanto, a seguinte 

classificação:  

 

Quadro 7: Variações das concepções do Fair Play 

Regras 

Transparência 

Justiça 

Princípio 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas 
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Esses quatro eixos representam as principais distinções acerca do fenômeno estudado. 

A seguir, serão apresentados os conceitos e algumas falas dos sujeitos que justificam cada 

variação encontrada na pesquisa. 

 

6.2.4. Regras 

 

Uma concepção dos gestores do Fair Play é aquela que o associa à ideia de regras a 

serem seguidas. A emergência de tal concepção não é de se estranhar, uma vez que a 

organização distribui amplamente materiais que referenciam o Fair Play como o código de 

conduta e determina que, para fazer parte dela, cada ator organizacional deve se comprometer 

com aquelas diretrizes. 

Alinhamento e cumprimento de regras estabelecidas são as maneiras como os gestores 

traduzem e interpretam Fair Play: 

 

Fair Play’ é um conjunto de valores é código de conduta, praticados dentro de uma 
empresa [...]. [É] Conduzir a forma correta, porque existe o certo e o errado. Então, é 
fazer a forma correta. A gente tem regras para isso. (Gerente de Recursos Humanos 
1). 

 

Esse mesmo modo de compreender se dá em relação a regulamentos externos, sejam 

referentes à legislação ou de responsabilidades assumidas pela empresa diante da sociedade. 

Neste caso, Fair Play se refere ao cumprimento da lei:  

 

Questão de legalidade então, das leis, a questão da fiscalização, as questões 
ambientais, o quanto que a empresa está preocupada nas questões ambientais. O 
[Fair Play é] quanto eu sei disso, o quanto eu ajudo para que isso daí aconteça. 
(Business Controller). 

 

A competência, neste caso, refere-se ao conhecimento do gestor sobre normas e temas 

de interesse macroambiental e sua capacidade de contribuir para que tais normatizações sejam 

cumpridas.  

É possível observar que, mesmo em relação à noção de adesão a regras e normas, há 

ainda variações quanto à forma como os gestores a compreendem. Por exemplo, o Gerente de 

Vendas não só reforça essa mesma forma de olhar Fair Play da Business Controller e da 

Gerente de Recursos Humanos 1, como atribui ainda uma conotação cívica e, ao mesmo 

tempo, dicotômica: a escolha entre o certo e o errado, considerando tanto o ambiente externo 

como interno. Neste caso, a competência se revela na própria capacidade de tecer julgamentos 

em acordo com um padrão cívico, comunitário, diferenciando o ‘certo’ do ‘errado’.   
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Se você pega a tradução, [...] é jogar certo, fazer certo, alguma coisa assim que seja 
pelo lado correto, que não prejudique ninguém, que dê oportunidades iguais, que 
tenha um conceito ou até [um significado] meio cívico, entendeu? Da empresa, 
dentro da comunidade, cumprindo as leis, cumprindo as normas... Tem uma série de 
coisas. É eu trabalhar de uma forma correta, seguindo as normas estabelecidas, tanto 
internas como externas. (Gerente de Vendas). 

  

Já para o Gerente Jurídico, a orientação para o cumprimento de normas e o rigor com 

que conduz tal processo são formas de reconhecimento de um empregado competente em 

relação a diretrizes do Fair Play. Esse posicionamento fica claro na entrevista, ao relatar 

como exemplo de conduta a forma rígida com que um Diretor Industrial do grupo trata os 

assuntos relacionados ao Fair Play, sem abertura sequer para discussões que ousem ferir a 

lógica do jogo limpo.   

 
Eu trabalho com ele [gestor considerado exemplo de Fair Play] um pouco por 
tooling [área de negócio ligado a ferramentas], que é uma pessoa muito enérgica em 
algumas medidas, mais no tocante à ‘compliance’, por exemplo, e [quanto a]o 
acompanhamento de diretrizes que a gente tem com relação ao ‘Fair Play’ do 
Grupo, ele é extremamente incisivo. (Gerente jurídico). 

 

Há também uma menção à competência associada ao Fair Play que diz respeito à 

organização, à sua capacidade de não só instituir regras de conduta como torná-las claras e 

compreensíveis, de modo que as pessoas conheçam, reconheçam, compreendam as diretrizes 

e possam praticá-las. No plano individual, cabe ao gestor o papel de esclarecer e orientar 

quando há desconhecimento ou desalinhamento em relação às regras, conforme comentado 

pelo gerente industrial ao explicar a implantação da área de compras e os limites que 

deveriam ser respeitados nas negociações com fornecedores a partir daquele evento: 

 
Não digo que tudo é perfeito e que a gente consiga. Hoje talvez realmente seja muito 
mais raro qualquer acontecimento desses, mas, no começo do processo, sem dúvida 
nenhuma, por várias vezes, a gente teve que falar ‘Olha, não. Aqui você está fazendo 
errado, nós não nos envolvemos nesse aspecto, daqui pra frente quem trata é o 
departamento que tem a responsabilidade, que tem conhecimento para lidar com 
isso!’ (Gerente Industrial). 

 

O cumprimento de regras e a transparência são associados nos discursos não só às 

relações que a empresa e os gestores mantêm com seu público externo, mas no que diz 

respeito ao público interno também. Aqui se ressalta o vínculo entre direitos e obrigações do 

conjunto de atores corporativos, na teia de relações que perpassa todos os níveis hierárquicos. 

As regras não são compreendidas como vias de mão única, na qual a empresa deve agir de 

uma determinada forma, considerada politicamente correta por seus colaboradores; enfatiza-
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se, nas narrativas dos gestores, a recíproca dos empregados com a empresa para que haja a 

mesma responsabilidade nas tratativas.  

 
Fair Play, na minha experiência, significa agir de forma transparente com as 
pessoas, tanto com regras claras, tanto quanto seus direitos e obrigações com os 
colaboradores. Isso eu estou dizendo em todos os níveis, desde a Presidência até o 
nível operacional.  (Coordenador de Recursos Humanos). 

 
 

O não-cumprimento das regras organizacionais pode implicar consequências aos 

atores organizacionais: 

 
O colaborador veio falar comigo e falou ‘Ah, podemos fazer assim e assim?’ Eu 
falei: ‘Não! Não pode, porque eu tenho regras que são dessa forma e, aí, nós 
podemos ser penalizados se fizermos de outra maneira’. (Coordenador de Recursos 
Humanos). 
 
Se tiver uma situação [que] ele (Gerente Industrial) vai julgar a situação e não a 
pessoa, vai ter a investigação do que aconteceu e vai ter a atitude correta em cima de 
um Fair Play, em cima de uma conduta esperada e, quem fez o errado, vai saber que 
fez, e vai ter uma consequência por aquilo (Gerente de Recursos Humanos 1). 

 
Em síntese, a concepção de Fair Play como regra e suas variações podem ser 

resumidas na seguinte assertiva:  

 

“Conhecer, compreender e seguir as regras internas e diretrizes institucionais  
apresentadas por meio de legislação vigente, código de conduta, normas, diretrizes, 
direitos e deveres.” 

 

A competência associada a essa concepção se externaliza na compreensão da regra e 

no cumprimento do que ela se dispõe. Ao considerar as regras, é necessário que o gestor tente 

garantir que esta tenha sido apresentada e que as pessoas tenham tido contato com as 

diretrizes regulatórias, para que possam praticá-la e integrá-la ao repertório de ação dos 

indivíduos no dia-a-dia do trabalho. Esclarecer a regra e mostrar a importância dela, bem 

como sua lógica, é papel importante dos gestores, visando a assegurar seu cumprimento. 

Atuar sempre que há uma possibilidade de desvio ou de fato um desvio de conduta em relação 

às normas estabelecidas também passa a ser competência do gestor.  

A Figura 6 sintetiza a relação e as variações entre as características apresentadas nesta 

categoria: 
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Figura 6: Categoria regras e suas subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 
 
 

Passa-se, agora, à segunda concepção encontrada neste trabalho, nomeada de 

transparência. 

 

6.2.5. Transparência 

 

Fair Play também foi associado no discurso dos gestores à ideia de transparência,  

compreendida desde uma forma de assegurar clareza em relação às regras estabelecidas no 

jogo corporativo até a possibilidade de verbalização fluida e aberta com que se podem discutir 

as ações realizadas pela empresa, interna ou externamente. 

A transparência foi relacionada à capacidade de explicitação de regras de forma que se 

deixe claro o que é e o que não é permitido, conforme mencionado: 

 
‘Fair Play’, na minha experiência, significa agir de forma transparente com as 
pessoas, tanto com regras claras, quanto [respeitando] direitos e obrigações dos 
colaboradores [...]. [É] demonstrar ‘Olha, as regras da companhia são tais, é claro 
para ti, ou não?’ (Coordenador de Recursos Humanos). 

 

Deixar as regras claras que se instituem em uma relação de direitos e obrigações 

sinaliza um comprometimento de mão dupla com o outro, que deve se dar dentro de um 

cenário que é conhecido por todos e no qual não devem existir zonas cinzentas, nebulosas e 

que possam prejudicar alguma parte.   
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Faz parte da competência do gestor tornar conhecidos aspectos que deveriam ser 

tratados em uma relação profissional e que, por alguma razão, não estão claros. Pode-se citar 

aqui o exemplo dado pela Gerente de Recursos Humanos: (1) Na empresa, há uma 

valorização dos limites de atuação de cada área e os profissionais que invadem de alguma 

forma essas fronteiras acabam ferindo o Fair Play.  

Contou a gestora que, por ocasião de uma negociação, o Gerente Industrial, 

considerado um exemplo de Fair Play, agiu com propriedade quando duas áreas (Engenharia 

e Compras) entraram em conflito em uma transação. Para resolver o dilema, o gestor 

esclareceu os limites de cada área junto aos representantes de cada setor, promovendo um 

diálogo entre eles, redefinindo o escopo das funções e retomando as regras da empresa.    

Neste sentido, compreende-se que, em um contexto de Fair Play, cabe ao gestor não 

só garantir clareza em relação ao que se espera do comportamento do outro frente aos valores-

âncoras da empresa, mas esclarecer qual a conduta esperada e as consequências das ações: 

 

[É preciso] Colocar quais são os valores da empresa e qual é a regra, qual é a 
consequência da pessoa estar fazendo isso, e mostrar que aquela conversa era uma 
oportunidade de enxergar o erro e melhorar, que aquilo não ia se repetir (Gestor de 
Recursos Humanos 1).  

 

Neste mesmo sentido, além de ressaltar a importância de deixar clara a lógica do Fair 

Play para os atores organizacionais, um gestor competente busca operar segundo a lógica e os 

pressupostos de um ‘jogo limpo’, e discute amplamente as consequências das ações, seja por 

mecanismos informais – uma conversa direta com os envolvidos em um impasse, em uma 

discussão, negociação etc, seja acionando mecanismos formais com a área jurídica, por 

exemplo,conforme a fala abaixo:   

 
Primeiro, é falar sempre dos valores e deixar claro o raciocínio e a lógica do Fair 
Play; segundo é quando a decisão deles [gerentes que reportam a esse diretor] possa 
não me parecer ‘Fair Play’ ao funcionário, [é realizar o papel] de alertar a eles para 
a jurisprudência que possam criar para o futuro, pois, se uma decisão é tomada [...] 
de determinada maneira para um funcionário, em situação semelhante terão que 
fazer igual para outros (Diretor Industrial). 

 

Desta forma, Fair Play, para esses gestores, pede uma constante reflexão sobre as 

consequências das ações e decisões empreendidas. O Fair Play como transparência diz 

respeito não só à existência de regras e sua divulgação, mas também à sua clareza textual, isto 

é, tratam-se de normas que não dão margem para equívocos de interpretação que possam 

confundir, atrapalhar ou mesmo favorecer alguma parte interessada.  
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As pessoas falam nas entrelinhas. Você fala em meias palavras e, quando você fala 
em meias palavras, a pessoa entende em ‘meio ouvido’. Então, tem que ser ‘é ou não 
é’: ‘Como é que é o negócio?’ Tem que ser claro e transparente (Gerente de 
Comunicação Corporativa). 

 

A atitude transparente, que inspira confiança e estimula a vontade de negociar e fechar 

acordos, é fruto da coerência entre o discurso e a ação. Fair Play, nesta perspectiva, remete à 

ideia de coerência, e a competência é associada à capacidade do gestor de ser íntegro. 

 
Eu quero negociar com ele, porque ele me inspira confiança; eu quero e eu posso 
confiar. Quando eu converso com ele, quando eu vou negociar alguma coisa com 
ele, quando eu vou conversar com ele, quando eu vou trabalhar um assunto com ele, 
eu tenho total confiança de que eu posso confiar no que ele está falando, [que] ele é 
transparente, ele é verdadeiro, ele leva as coisas de uma forma correta, tanto nas 
atitudes, quanto no discurso (Gerente Industrial). 

 

Por outro lado, fofoca, ‘falar pelas costas’ e prejudicar o outro são comportamentos 

que não condizem com Fair Play, mas ocorrem o tempo todo. Isso significa que, 

independentemente se o que está em jogo é uma grande negociação ou uma ‘conversa de 

corredor’ de conteúdo quase banal, mais uma vez a noção de que Fair Play está calcada na 

ideia de transparência. 

 
Mas tem algumas atitudes pessoais que você percebe que não são do ‘Fair Play’, 
sabe? Coisas que as pessoas falam pelas costas, fofocas, tentando prejudicar um ao 
outro. [...] Teoricamente, pelo conceito do ‘Fair Play’, as coisas deveriam ser ditas 
às claras, não nos bastidores. E ocorre, sabe? (Gerente de Vendas). 

 

O fato de não poder falar alguma coisa abertamente pode ser um indicador de uma 

atitude que contraria os princípios do Fair Play, conforme comentado abaixo: 

 

Fair Play, para mim, significa eu poder comentar, em qualquer roda de amigos, sem 
nenhuma preocupação, tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso é ‘Fair Play’. Se 
tiver alguma coisa que eu não possa contar – pode até ser alguma coisa confidencial 
–, é um indicador de que, no mínimo, eu deveria pensar um pouquinho do que se 
trata. (Presidente da Empresa no Brasil). 

 

O gestor competente, aquele que materializa ações em prol de uma conduta 

considerada justa, aos olhos do entrevistado, não admite benefício em causa própria e 

externaliza isso em suas relações profissionais ao negar qualquer favorecimento que se dê em 

âmbito individual e não de grupo ou organizacional. A transparência se manifesta aqui na 

clareza com que se tratam benefícios e favorecimentos, conforme relatado pelo Gerente de 

Logística sobre um fornecedor que queria levar o gerente para jantar como um 

reconhecimento sobre uma parceria estabelecida: 



94 
 

Eu não compro a embalagem para mim, eu compro para a empresa, e isso influencia 
todo o pessoal. E, então, assim: ‘Em vez de você querer ficar me levando para jantar, 
ou alguma coisa, por que não faz assim: a gente compra uma pizza, para todo mundo 
aqui, para toda a organização, e a gente come pizza, se confraterniza, você vai ficar 
satisfeito em agradar a gente e o meu pessoal vai ficar satisfeito, porque está sendo 
agradado’. Então, quer dizer, não é uma coisa, uma relação um para um, entre eu e o 
fornecedor. (Gerente de Logística). 

 

A transparência associada ao Fair Play também se relaciona na fala dos gestores 

quanto à decisão de não omitir ações e dados que infrinjam o jogo limpo, independentemente 

dos níveis hierárquicos que possam ser afetados. A competência associada a esta concepção é 

a capacidade de fazer o que se considera correto na empresa a despeito das instâncias do 

poder e das pessoas que estão envolvidas na situação.    

 
Você deve reportar situações e, principalmente no cargo de controller, você tem que 
estar reportando isso e dizendo assim: ‘Olha, aqui nós estamos fora, não é? Aqui nós 
estamos indo por um caminho que não é o que a empresa está determinando’, 
independente do nível hierárquico de quem seja a pessoa envolvida na situação. 
(Business Controller). 

 

Na área financeira, a questão da transparência é muito importante. Às vezes os 
números não estão bons, como foi no ano da crise financeira mundial, mas você tem 
que reportar a situação como ela é. Existem outras formas de calcular que as coisas 
podem parecer melhores, mas isso não seria Fair Play. É preciso assertividade e 
fidelidade, não é? (Business Controller). 

 

Tratar o Fair Play em associação à transparência ainda se refere, nas narrativas 

gerenciais, ao compartilhamento de informações com a equipe de trabalho em favor da 

manutenção do negócio.  

 
É, antes de mais nada, compartilhar o que se faz. Tudo o que eu posso compartilhar 
com uma pessoa que está abaixo, eu compartilho, a ponto de que, se amanhã eu 
tiver, por qualquer motivo, que sair da companhia, ou por doença, a empresa sentirá 
na transição muito menos, será pouco traumático (Diretor Industrial). 

 

Por fim, a transparência enquanto a segunda categoria de concepção para o Fair Play 

pode ser definida de acordo com a descrição abaixo para o grupo de gestores entrevistados: 

 

“Assegurar que as diretrizes da empresa sejam claras para todas as pessoas, sem dar 
margens a interpretações dúbias e equivocadas. Agir de forma que as atitudes possam se 
tornar públicas sem que isso venha a causar inconvenientes para a pessoa ou para a 
empresa”. 

 

A competência associada a essa concepção se revela nas histórias contadas pelos 

gestores por meio das ações que garantam que as pessoas tenham plena compreensão sobre as 

regras. Suas iniciativas têm por objetivo tornar claro o que é ou não permitido ao atuar ou 



 

representar a empresa e, caso haja alguma ação que, em razão de desconhecimento, tenha sido 

tomada de forma imprópria, cabe também o esclarecimento. 

Ao se deparar com condutas que não correspondam com o esperado, é: 

� Tornar claro o ocorrido ao mesmo tempo em 

empresa para a situação

� Tratar os fatos da forma como se apresentam sem tentar min

problemáticas. 

� Fazer com que a lógica do 

para interpretações tendenciosas. 

� Dar tratamento transpar

� Compartilhar informações, discuti

decisões tomadas.

A Figura 7, a seguir, sintetiza a relação e as variações entre as características 

apresentadas nesta categoria:

Figura 7: Categoria transparência e suas subcategorias
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas

Passa-se à terceira concepção encontrada nest

 

6.2.6. Justiça  

 

Compreender Fair Play

associado somente à ideia de adesão a regras, mas também aparece nas narrativas dos gestores 

entar a empresa e, caso haja alguma ação que, em razão de desconhecimento, tenha sido 

tomada de forma imprópria, cabe também o esclarecimento.  

Ao se deparar com condutas que não correspondam com o esperado, é: 

Tornar claro o ocorrido ao mesmo tempo em que se deve reforçar a diretriz da 

empresa para a situação e suas possíveis conseqüências. 

ratar os fatos da forma como se apresentam sem tentar min

 

Fazer com que a lógica do Fair Play seja compreendida, sem que haja margens

para interpretações tendenciosas.  

Dar tratamento transparente às pessoas dentro e fora da empresa

ompartilhar informações, discuti-las, buscar consenso e tornar públicas as 

decisões tomadas. 

a seguir, sintetiza a relação e as variações entre as características 

apresentadas nesta categoria: 

transparência e suas subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 
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ideia de adesão a regras, mas também aparece nas narrativas dos gestores 
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em referência à noção de justiça. Aqui, o certo e o errado não se referem a um ‘de acordo’ ou 

não com as normas estabelecidas, como se observou na primeira concepção analisada (Fair 

Play como regra), mas a um julgamento sobre o que é considerado correto e, portanto, pode 

ser compreendido como justo:   

 
Eu coloco Fair Play como a justiça: você ser justo, que é o Fair Play, traduzindo até 
ao pé da letra mesmo, seria o ‘ser justo’, ‘conduzir a forma correta’, porque existe o 
certo e o errado. Então, é fazer a forma correta e a gente tem regras para isso 
(Gerente de Recursos Humanos 1). 

 

Agir com justiça remete-se, na fala dos gestores, a um determinado julgamento acerca 

do que pode ser aceito ou não. Há uma preocupação com o que pode, no convívio social, ser 

bem visto ou ser rejeitado nessas interações, independentemente da existência de regras 

escritas sobre determinado assunto: 

 
Acho que é alinhamento de conduta, de padrão de sociedade. Você tem um padrão 
de sociedade, que não está escrito, mas você sabe que algumas coisas você não pode 
fazer. Mas tem coisas que você traz de sociedade que vão se aplicar aqui. Então, 
você sabe que o xingar é fazer uma coisa errada, o brigar é uma coisa errada, 
independente se está escrito ou não (Gerente de Recursos Humanos 2). 

 

Ao discorrer sobre o Fair Play como uma instância que extrapola as regras não 

escritas e, portanto, são subjetivas, alguns entrevistados fizeram referência ao ‘bom senso’, 

conforme exemplificado pelo gerente jurídico ao orientar dúvidas da equipe: 

 
O bom senso deve prevalecer, não é? E o bom senso em tudo, inclusive se você ficar 
em dúvida numa determinada situação. Você pensar se fosse só você, independente 
de empresa, independente de chefe ou família, o que seria justo? É ali [que você vê], 
é a voz da consciência que deve prevalecer (Gerente Jurídico). 

 

Remete o discurso do Gerente Jurídico a um exercício de reflexão que suspende o 

contexto da organização, da chefia, da família e evoca uma conversa íntima com sua 

consciência e seus valores.     

Análoga a essa perceptiva, outra diretriz a ser considerada por alguns gestores para 

assegurar a justiça na tomada de decisão remete à ideia de “fazer para o outro da forma como 

gostaria que o outro fizesse para ou por mim”. Expressões dessa natureza foram 

externalizadas pelo Coordenador de Recursos Humanos, pelo Gerente Industrial e pelo 

Gerente de Vendas: 

 
Eu ajo desta maneira porque eu quero que seja feito isso comigo, não é? Isso para 
mim já é considerado um princípio do Fair Play. (Coordenador de Recursos 
Humanos). 
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O que eu penso nessa relação seja com fornecedores ou outras pessoas é que, se eu 
estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado? (Gerente Industrial). 
 

Em caso de dúvidas, é simples: vou fazer para o outro o que gostaria que fosse feito 
para mim. Neste caso, mesmo que o resultado não seja o esperado, a intenção foi a 
mais apropriada para a situação. (Gerente de Vendas). 

 
 

Novamente prevalece uma perspectiva individual, que, portanto, varia entre sujeitos de 

acordo com referências internas sobre as formas de agir. A competência que aparece 

associada a Fair Play quando compreendido como matéria de justiça é a capacidade de tecer 

julgamentos e agir a partir de um profundo processo de reflexão, indo além do que está 

meramente prescrito nas regras organizacionais. 

Em outra perspectiva, o agir de forma justa remete a ações estabelecidas, de maneira 

que ninguém se sinta prejudicado, como nas relações existentes dentro da empresa, com seus 

empregados ou ainda com os demais atores envolvidos, como clientes, fornecedores, 

comunidade, dentre outros. Neste caso, a competência do gestor está na capacidade de 

promover um equilíbrio entre diferentes grupos de interesse e de estabelecer condições 

consideradas justas e benéficas para diversos stakeholders.  

 
Eu quero ver o beneficio da empresa, mas eu quero ver o beneficio também do 
fornecedor. [...] É o relacionamento ganha-ganha, dentro de condições justas. 
(Gerente Industrial). 

 

Trata-se, aqui, de enfatizar os impactos das ações e olhar para o coletivo, em que o 

outro, a comunidade, deverão ser considerados em cada ação.   

 
Além do próprio conceito de ‘jogo limpo’, eu acho que Fair Play representa a 
melhor condição de conviver em grupo, seja num grupo menor, quando você fala de 
departamento, seja em um grupo maior [...]. E eu entendo que o ‘Fair Play’  facilita a 
vida de todo mundo (Gerente de Comunicação Corporativa). 
 
Fair Play, pra mim, significa você fazer, se comportar ou tudo o que você fizer, de 
uma forma que você não prejudique ninguém (Diretor de Vendas). 
 
Fair Play é jogar certo, fazer certo, alguma coisa que seja pelo lado correto, que não 
prejudique ninguém, que dê oportunidades iguais, que tenha um conceito até meio 
cívico, entendeu? Da empresa, dentro da comunidade, cumprindo as leis, cumprindo 
as normas etc... (Gerente de Vendas). 

 

Justiça também é associada à noção de imparcialidade com a qual julgamentos devem 

ser tecidos. Ao comentar uma postura considerada de Fair Play por um dos gestores da área, a 

Gerente de Recursos Humanos 1 narra a seguinte situação: 

 
Ele [Gerente Industrial] tem, em termos de postura, muito Fair Play, em termos de 
ser justo. Se tiver uma situação, ele vai julgar a situação e não a pessoa, vai 
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investigar o que aconteceu e vai ter a atitude correta, em cima de um Fair Play, e, se 
for preciso, pode ser gerada até uma demissão (Gerente de Recursos Humanos 1). 

 
 

A imparcialidade não se refere somente a situações críticas, como demissão, colocada 

no exemplo anterior, mas à promoção de oportunidades iguais de desenvolvimento e 

crescimento, à capacidade de escutar o outro, de oferecer o mesmo tratamento e utilizar as 

mesmas regras para tomada de decisões, independentemente de afinidades, garantindo, desta 

forma, que uns não sejam privilegiados em detrimento de outros.   

 

Tem fulano que você gosta mais, tem fulano que você gosta menos, e existe uma 
tendência normal de você passar uma tarefa mais simples para quem você gosta mais 
e uma tarefa mais complicada para quem você gosta menos. E o conceito de ‘Fair 
Play’ vai contra isso; então, é você tratar todo mundo igual. (Gerente de vendas). 

 

 Uma das formas verbalizadas por um dos gestores para estabelecer o julgamento 

imparcial é tomar como referência a diretriz organizacional. De certa forma, esse olhar retira 

do indivíduo o peso maior da decisão. A despeito de se tomar como referências regras 

organizacionais, ou extrapolar esse contexto, a referência para tecer um julgamento justo e 

agir com justiça remete à noção de imparcialidade. 

 
A imparcialidade, ela traz essa questão do ser justo. Além de buscar o que é justo 
para as pessoas, [é] também estar alinhado com a diretriz da empresa. Então, para 
mim, isso é ser Fair Play: estar buscando o melhor pra todo mundo, mas ao mesmo 
tempo, não esquecendo a referência, que é a diretriz da empresa (Gerente de 
Recursos Humanos – 2). 

 

 Além da questão da imparcialidade, os gestores fazem também referência ao Fair Play 

como justiça quando se favorece o compartilhamento de opiniões, a tomada de decisão de 

forma participativa e a busca do consenso com membros de uma equipe, de forma que todos 

possam ser ouvidos e tenham suas perspectivas consideradas, isso porque este tipo de 

configuração dialógica e consensual minimiza a ocorrência de sentimentos de injustiça. 

 
Todas as discussões, para a tomada de decisões são feitas em grupo. Então, aí, no 
grupo, a gente discute até a exaustão, até a gente chegar a uma conclusão comum e 
ninguém se sentir injustiçado (Diretor de Vendas). 

 
 Por fim, o tratamento justo foi narrado pelos gestores como uma forma de agir não 

somente orientada pelas questões financeiras que podem envolver os resultados da 

organização, conforme colocado pelo Gerente de Vendas: 

 
Você tem que dar ‘bola’ para o comprador, para fazer um negócio [...]. Nessa hora, 
você está pagando uma conta, porque você deixa de vender. Você tem que pagar 
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‘bola’, para o ‘cara’ da alfândega, para poder liberar a peça que deixou a sua 
máquina parada. Você não faz isso, com base no conceito do Fair Play. A sua 
produção pára. Então, você está pagando uma conta (Gerente de Vendas). 

 

A justiça enquanto a terceira categoria de concepção para o Fair Play, pode ser 

definida de acordo com a descrição a seguir: 

 

“Proporcionar tratamento igualitário às pessoas, seja dentro ou fora da organização, 
seguindo as mesmas regras e oferecendo as mesmas condições de oportunidades. Escutar 
e considerar as opiniões, considerando o coletivo na tomada de decisões, atuando com 
bom senso e imparcialidade. Tratar sempre o aspecto profissional levando em conta as 
situações e não preferências pessoais que possam estar envolvidos. Favorecer uma relação 
de equilíbrio nas negociações e tratativas de um modo geral, respeitando interesses 
diversos sem prejudicar o outro. Atuar com justiça a despeito de um eventual prejuízo 
financeiro.” 

 

As competências associadas à concepção do Fair Play como justiça se externalizam 

em:  

� Capacidade de escutar as pessoas, questionar os fatos ocorridos e ajudar o 

subordinado a enxergar os erros e problemas e resolvê-los, aprimorando-se sempre. 

� Promover direitos iguais para as pessoas e tratar qualquer questão de forma 

imparcial. 

� Responsabilizar-se pelo desempenho justo das pessoas e assumir compromisso de 

desenvolver a equipe sem receio de perder a posição, facilitando o crescimento do 

grupo em direção a um jogo limpo. 

� Atuar com postura condizente ao que é considerado correto, sem buscar alternativas 

que possam incorrer em injustiça.  

� Caso haja conflitos ou opiniões divergentes, reavaliar a situação, escutar as pessoas 

envolvidas e tomar decisões em conjunto.  

� Realizar julgamentos seguindo determinada linha de conduta e tomar as ações que 

sejam necessárias quando houver problemas em relação ao Fair Play de forma 

contundente. 

� Favorecer as situações nas quais todas as pessoas saiam com a sensação de estar 

fazendo um bom negócio. 

� Nunca explorar ou tentar levar vantagem sobre o outro.  
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A Figura 8 sintetiza a relação e as variações entre as características apresentadas nesta 

categoria: 

 
Figura 8: Categoria justiça e suas subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas 
 

Por fim, passa-se à quarta e última concepção encontrada neste trabalho, nomeada de 

princípio. 

 

6.2.7. Princípio   

 

Esta concepção pode ser considerada a mais profunda, já que contém todas as outras, 

como se verá a seguir. Da mesma forma que nas demais categorias analisadas, há também 

nessa concepção uma variação na maneira como se pensa sobre esses princípios. 

Uma das formas de conceber Fair Play pelos gestores como princípio atribui tal 

capacidade a uma aptidão inata ou então adquirida no decorrer de seu processo de 

socialização, pelo meio familiar, que antecede sua vida profissional. Assim, atribuem a 

competência em Fair Play a uma característica pessoal e intrínsica ao sujeito, fruto de sua 

trajetória familiar, da educação que recebeu em casa e de sua personalidade, característica 

essa que não é passível de desenvolvimento a posteriore, ponto crucial quando se trata de 

discutir desenvolvimento de competências. Neste caso, o gestor competente é aquele que já 

nasceu ou foi criado em um ambiente de valorização de um jogo limpo.  
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Caracterizam o Fair Play fazendo referência à base de formação pessoal, de acordo 

com estrutura familiar, ‘berço’, origem, educação, essência pessoal, características individuais 

e a ética de cada um: 

 
Acho que valores, a gente já tem os nossos pessoais, que a gente carrega aí, de uma 
base, uma estrutura familiar, e uma base de educação que a gente teve, e também 
isso deve ser adequado aos valores da empresa ou ao ambiente de trabalho que você 
tem, não é?  (Gerente Jurídico). 
 

Eu me sinto confortável em agir de acordo com o Fair Play porque tem uma coisa 
interessante: eu não trabalho desse jeito porque a companhia tem Fair Play: eu 
trabalho desse jeito porque eu penso assim, entendeu? E aí fica fácil para eu me 
adaptar e passar isso para equipe, porque eu sei que eu vou ter o respaldo da 
companhia nesse aspecto (Gerente de Vendas).  

 

Na concepção dos gestores, tal ‘retidão’ de comportamento não necessita de regras 

escritas que tornem explícitas e que determinem a conduta.  

 
Está na essência da pessoa. Você tem que convencer a pessoa de que tem coisas que 
não estão escritas e que você vai ter que atuar como Fair Play. [...] O ‘cara’ vai 
sempre achar uma palavra [para justificar seu comportamento errado]: ‘Isso aqui não 
está escrito!’ Mas, internamente, ele sabe que não está certo. Eu penso exatamente 
isso (Diretor de Vendas). 
 
Acho que é alinhamento de conduta, de padrão de sociedade. Você tem um padrão 
de sociedade, que não está escrito, mas você sabe que algumas coisas você não pode 
fazer. Mas tem coisas que você traz da sociedade, que vão se aplicar aqui. Por 
exemplo, você sabe que bater em uma pessoa é errado. Não está escrito, mas a 
pessoa sabe que não deve fazer isso (Gerente de Recursos Humanos 1). 

 

 
Um elemento que se sobrepõe no discurso dos gestores quando definem Fair Play 

como princípio é o da coerência entre o discurso e a ação. Os gerentes entrevistados 

reconheceram entre seus pares os gestores mais competentes em relação ao Fair Play, aqueles 

que demonstram coerência entre o discurso e a prática, conforme relatado pelo Gerente de 

Logística, que diz que “é preciso se comportar no dia-a-dia de acordo com aquilo que você 

está falando”. O Diretor de Vendas reforça a mesma ideia: 

 

As pessoas não seguem aquilo que você fala, as pessoas seguem aquilo que você faz. 
As pessoas fazem aquilo que veem você fazer. Então, eu procuro ser esse exemplo e, 
da mesma forma, eu peço para o meu pessoal que também seja esse exemplo 
(Diretor de Vendas). 
 
As ações do dia-a-dia devem ser coerentes. Trabalhamos de uma forma coerente, 
não é que um dia é assim e outro dia não é. Não! [Não é:] ‘Desse cliente temos que 
cobrar e desse cliente não temos que cobrar!’ Então, eu acho que a coerência das 
ações faz com que, no dia-a-dia, a gente trabalhe dentro desse conceito do ‘Fair 
Play'. (Gerente de Vendas). 
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Outro aspecto considerado pelos gestores é o de que suas ações, em acordo com a 

lógica do Fair Play, são tomadas independentemente do contexto no qual estão inseridos. Por 

exemplo, o Diretor de Vendas alega que não admite receber propina na empresa, tampouco 

dar dinheiro para um guarda na rua não multá-lo mediante flagrante ato de infração. 

 
Eu tenho um exemplo clássico, comum no Brasil há décadas. É muito difícil você 
trabalhar na área de vendas sem você dar propina para o pessoal, sem pagar ou fazer 
alguma espécie de beneficio para outra pessoa. Eu, particularmente, nunca gostei 
disso, e eu tomei várias multas porque eu nunca paguei nada para o guarda. O 
guarda me multa e é assim que funciona. Então, esse é um exemplo, e a empresa X 
funciona assim também. Na minha concepção, é assim que está certo; então eu me 
adapto muito bem à política da empresa. A gente perde negócios aqui no Brasil por 
não dar propina para alguém, por não dar comissão para alguém, e é muito mais 
difícil você competir, porque nós temos concorrentes, e a maioria deles faz isso. 
Esse é um exemplo clássico para mim. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado 
faz e nós não fazemos. E me sinto muito bem em não fazer isso. (Diretor de 
Vendas). 

 
Esse comportamento coerente só tem sentido na fala dos gestores quando 

transformado em ação: 

 
Eu vejo da seguinte forma: o Fair Play, é, digamos assim, não chega nem a ser 
regra; são boas práticas que a empresa determina como se deve trabalhar. Agora, se 
de encontro aos seus valores pessoais você não se identificar com aquilo, é [por]que 
essas regras não valem de nada. Então, pode estar lá a regra, mas, se no meu dia-a-
dia eu não me comportar de forma a entender que aquilo é o correto, não vai servir 
pra nada. Então, eu vejo essa relação, o Fair Play, ele não vai valer de nada se as 
pessoas não usarem, não aplicarem aquilo, [...] mesmo, como valor pessoal (Gerente 
de Logística). 

 
Em síntese, a ideia de Fair Play como princípio incorpora a de regra, justiça e 

transparência e remete à coerência entre discurso e prática. Trata-se do exercício do Fair Play 

independentemente do contexto organizacional. Assim, pode-se resumir essa concepção na 

assertiva:  

 

“Conduta acionada dentro e fora da empresa, com base na formação pessoal, considerada 
a essência das pessoas e que pode ser oriunda da estrutura familiar, educação e origem. 
Refere-se ao alinhamento aos valores considerados justos em uma determinada sociedade. 

 

Embora o ser humano apresente incoerências e contradições em relação a seus 

próprios princípios, a forma de perceber e reforçar uma ‘competência’ de atuar em acordo 

com um ‘jogo limpo’ se externaliza por meio de ações coerentes com o discurso, ou seja, o 

discurso e a prática se tornam a referência do Fair Play, dentro e fora da empresa. A Figura 9 

sintetiza a relação e as variações entre as características apresentadas nesta categoria: 
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Figura 9: Categoria Princípio e suas subcategorias 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas 
 

Explicitadas as concepções de Fair Play, passa-se a analisar a relação entre as 

categorias emergentes no discurso dos gestores.  

 

6.2.8. OUTCOME SPACE – Relações entre as categorias 

 

As categorias representam as diferentes formas de perceber o mesmo fenômeno, neste 

caso o Fair Play, e as relações internas entre elas é de certa forma esperada. Quando essas 

categorias emergiram, percebeu-se que poderiam ser acomodadas de maneira que uma se 

somaria à anterior. A última categoria contém em si os elementos das anteriores.  

Na hierarquização das categorias, há uma relação clara entre as três primeiras, nas 

quais o Fair Play poderia ser concebido em termos de regras a serem seguidas. A próxima 

categoria, transparência, faz menção a ideia de proporcionar clareza. Neste caso, a lógica 

embutida nas questões de Fair Play está relacionada a regras ao mesmo tempo em que pode e 

devem se tornar públicas as ações e decisões desencadeadas pelos gestores. 

A terceira categoria remete à noção de justiça, que deve garantir que as regras sejam 

seguidas de forma justa, com imparcialidade e provendo uma relação de poder equilibrada 

entre as pessoas envolvidas em determinadas situações. Quanto à quarta categoria, princípios, 

os gerentes entrevistados se referem à sua formação pessoal. As duas últimas categorias 

carregam consigo a concepção mais abrangente sobre o Fair Play, pois as ações consideradas 
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Fair Play se externalizam de qualquer maneira, independentemente do contexto em que o 

gestor se encontra, dentro ou fora da organização.   

Pode-se compreender que entre a primeira e a terceira categoria há um refinamento das 

concepções que foram estabelecidas; já a quarta categoria muda a forma de compreensão do 

fenômeno em discussão. Além disso, compreende-se que as duas primeiras concepções 

(regras e transparência) se referem à aderência à norma e apresentam uma perspectiva na 

qual o foco de atenção é o ambiente externo e a conduta é orientada, sobretudo, pela pressão 

externa, ou seja, os gestores tendem a atender às expectativas comportamentais que a 

organização tem em relação às atitudes dos atores organizacionais. 

As duas últimas concepções (justiça e princípios) estão orientadas para além das 

normas estabelecidas, na medida em que se agirá buscando a justiça, considerando a figura do 

outro, orientada por princípios que fazem parte do seu âmago. Parte de uma perspectiva na 

qual o foco de atenção e pressão passa a ser interna, ou seja, centrado no próprio indivíduo, 

conforme representado na Figura 10, a seguir: 

 

 
Figura 10: Categorias de concepção e foco nas pressões internas e externas 
Fonte: Elaborado pela autora com base na análise das entrevistas 

 

As análises permitem que se faça ainda outra consideração a respeito do fenômeno em 

estudo: como a categoria justiça e princípios incorporam, mas ao mesmo tempo diferem, as 

demais concepções, por fazerem referência ao ‘jogo limpo’ independentemente do contexto, a 

estrutura de relacionamento com as demais concepções poderia ser representada da seguinte 

forma: 
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Figura 11: Relação estrutural das categorias considerando interferência do contexto 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na análise das entrevistas 
 

O que a Figura 11 expressa é que, enquanto regra e transparência indicam um olhar 

para Fair Play em estreita associação com as exigências impostas pelo ambiente profissional 

em que atuam, justiça e princípios transcendem esse espaço.  

Mas, quais as implicações dessas concepções no que se refere à competência do 

gestor? O Quadro 8 sintetiza as ações dos gestores e relação a cada uma das concepções:  

 

Quadro 8: Relação hierarquizada das ações competentes entre as categorias 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na análise das entrevistas. 
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Ao comparar a relação das ações competentes com as categorias, pode-se questionar a 

forma pela qual os gestores entrevistados entendem que essas competências podem ser 

desenvolvidas. Aqui, cabe ressaltar que, a despeito das diferenças encontradas entre as 

categorias, há um ponto comum, que é recorrente na fala de todos os gestores: a competência 

em Fair Play se revela e se desenvolve pelo exemplo e pelas atitudes dos atores 

organizacionais que servem como modelo ou parâmetro em relação ao que se espera de um 

comportamento de ‘jogo limpo’.  

Fair Play, nesse sentido, é a capacidade de fazer valer regras estabelecidas, para que 

não sejam ‘letra morta’, equilibrar interesses com justiça, de se mostrar coerente nas diversas 

situações em que o gestor se vê envolvido, enfim, é a percepção dos atores organizacionais de 

que tudo que se passa como deveria é um fiel da balança da competência em Fair Play. São 

unânimes em enfatizar que as pessoas seguem aquilo que seus superiores fazem e não 

necessariamente o que dizem; portanto, há uma clara consciência de que a postura deve ser 

condizente com o discurso. 

Em relação ao desenvolvimento da competência em Fair Play dos subordinados, os 

gestores enfatizam: primeiro, a necessidade de explicar às pessoas em sua equipe a lógica 

embutida no conceito do tema, para que o subordinado possa compreender o que se espera em 

relação às ações orientadas por essa ideia-âncora. Segundo, criar um ambiente de discussão 

sobre as atitudes que deverão ou deveriam ter sido tomadas em determinadas situações, 

considerando as diretrizes do Fair Play. 

O Quadro 9 sumariza as competências em relação a cada concepção de Fair Play e 

suas implicações quanto ao desenvolvimento de sua equipe neste sentido:   
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Quadro 9: Competências dos gestores relacionadas as categorias 

 
 Fonte: Elaborado pela autora, com base na análise das entrevistas. 
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7. DISCUSSÃO 

 

As concepções de Fair Play foram construídas por meio das análises dos documentos 

oficiais da empresa e das experiências dos gestores entrevistados, com a intenção de 

compreender como esses atores organizacionais lidaram com as situações nas quais o 

fenômeno Fair Play esteve envolvido – o que caracteriza a maior contribuição da 

fenomenografia aos estudos intrepretativistas, de acordo com Mann, Dall´Alba e Radclife 

(2007). 

No nascimento da teoria fenomenográfica, Marton (1994) descobriu que a 

compreensão acerca de um fenômeno pode se mostrar superficial ou profunda, e que seria por 

meio dessa diferença que se poderia obter a explicação para o maior sucesso ou fracasso em 

termos de desenvolvimento do conhecimento de indivíduos em idade escolar, lembrando aqui 

que os estudos fenomenográficos se restringiam, nesta época, a questões de aprendizagem.  

Neste estudo, aplicado em um contexto organizacional, pode-se observar que, quando 

o Fair Play não é compreendido como mero cumprimento de um conjunto de regras 

previamente estabelecidas e divulgadas com transparência, mas se estende à capacidade deste 

profissional de tecer julgamentos justos, a atuação do gestor não se restringe a seguir normas. 

Ele interpreta o contexto e as diferentes situações que vivencia com objetivo de determinar 

sua forma de agir em acordo com um jogo considerado limpo, isto é, mais equilibrado entre as 

partes.  

Ao apresentar as variações acerca da concepção do Fair Play na hierarquia formada 

(regras, transparência, justiça e princípio), foi possível estabelecer a relação entre as 

categorias, na qual parte-se das regras como a maneira mais superficial de compreensão do 

fenômeno.  

Os atores organizacionais devem seguir as regras para que as ações realizadas em 

nome do Fair Play atendam à segunda categoria e sejam transparentes com possibilidade de 

se tornar públicas. Além dessas características, as atitudes dos empregados devem apresentar 

uma expansão desta concepção ao avançar ainda mais na terceira categoria, à qual somam-se 

as duas anteriores e requerem ainda o senso de justiça, garantindo a imparcialidade em todas 

as ações.  

Sobrepondo-se a todas as categorias anteriores, o gestor que possui princípios oriundos 

de sua formação que estejam atrelados com senso de justiça agirá de acordo com esses 
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preceitos de Fair Play, independentemente da empresa ou do contexto no qual esteja inserido, 

servindo como exemplo de ação para as pessoas que estejam à sua volta.   

Na empresa X, na qual essa pesquisa foi realizada, o Fair Play tem por função 

direcionar a tomada de decisão, além se servir como um guia orientador tanto para ação 

quanto para discussões da realidade organizacional, ideia esta que está alinhada com a 

mudança de paradigmas organizacionais apresentados por Sandberg e Tagarma em 2007, nas 

quais passam-se a utilizar maneiras indiretas de gerenciar. 

A empresa valoriza essa diretriz do Fair Play e passou a aplicá-la até para garantir que 

a forma de pensar dos diversos atores organizacionais tivessem as mesmas bases em todos os 

países nos quais passou a atuar quando se transformou em uma empresa global. Esse 

posicionamento da empresa passou a demandar modelos organizacionais competentes que 

pudessem assegurar o Fair Play, minimizando os riscos de ações que pudessem vir a 

prejudicar a reputação e a imagem da organização no mercado.  

Ao tornar-se global e presente em mais de 130 países, tornou-se evidente que o 

controle direto não seria possível e a liderança acabou tendo um papel fundamental de 

disseminar e garantir que o Fair Play fosse acionado por qualquer ator organizacional. E foi 

exatamente neste período em que a empresa começou a ultrapassar os muros nacionais e 

continentais que o Fair Play deixou de ser um conceito informal e foi institucionalizado por 

meio de documentos oficiais da empresa.  

Na análise das entrevistas, a fala dos gestores remete-se mais a Fair Play enquanto 

conceito filosófico do que a normas prescritas. Isso reforça ainda mais a necessidade de 

alteração de paradigmas que as organizações vêm sofrendo, como apontando por Sandberg e 

Tagarma (2007). Para os autores, há necessidade crescente em relação ao gerenciamento da 

compreensão do significado do trabalho, ou seja, recorrer a formas mais indiretas de gestão de 

pessoas.  

Sandberg e Tagarma (2007) sugerem que a dificuldade de desenvolver competências 

está na insistência em partir para ações baseadas nas práticas racionalistas, o que foi possível 

perceber também nesse estudo. Ao analisar a maneira pela qual a empresa buscou gerenciar o 

Fair Play, percebe-se a tentativa de institucionalizar um ‘conceito ideal’ e criar documentos e 

regras com objetivo de formalizar o Fair Play em um modelo de gerenciamento que mais 

tarde foi deixado de lado, dada sua ineficácia.  

Nesta empresa, especificamente, percebe-se, por meio das entrevistas, que, embora 

exista uma menção forte às regras por todos os sujeitos, o conceito do Fair Play ultrapassa, 

por vezes, o que está prescrito e documentado, mostrando-se mais como uma ideia-força 
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orientadora. Atualmente, as regras que visam a determinar a ação acabaram se tornando a 

forma mais superficial e a primeira categoria da hierarquia criada no espaço de resultados 

(outcome space) na tratativa do Fair Play. 

Sandberg e Tagarma (2007) também mencionaram que o aumento da competição 

global demanda essa nova forma de gerenciamento, que permite flexibilidade e velocidade às 

empresas. O Fair Play foi institucionalizado na empresa X também com o receio de que essa 

demanda por flexibilidade pudesse, de alguma maneira, infringir a maneira pela qual a 

empresa fazia negócios e, dessa maneira, vir a causar algum dano à imagem da empresa. Em 

países considerados em desenvolvimento, neste caso inclui-se o Brasil, havia uma 

preocupação ainda maior, por alegarem que a cultura estabelecida é mais permissiva e, 

portanto, pode dar margem a ações que não seriam toleradas em outras sociedades. 

Já ao tratar o assunto velocidade, Sandberg e Tagarma (2007) enfatizam que essa 

questão demanda que os problemas sejam diretamente resolvidos pelos empregados e, 

portanto, esses devem agir com independência e autonomia, o que também foi a preocupação 

da empresa ao se tornar global: que todos atores organizacionais, independentemente da 

posição hierárquica ocupada na empresa, fossem treinados e conhecessem os preceitos do 

Fair Play à época da implantação.  

Até hoje, todos os empregados recém-contratados continuam sendo treinados e o 

material reforça que o código de conduta é aplicado a todos os colaboradores, 

independentemente da região em que estejam desenvolvendo suas atividades. Reforçam que a 

liberdade e independência fazem parte da organização e o Fair Play existe no sentido 

assegurar e permitir que todas as ações sejam direcionadas com a mesma base. 

Sandberg e Tagarma (2007), discutindo a descentralização das organizações, focam a 

capacidade dos trabalhadores de agir de forma autônoma. Porém, o fato da empresa X 

determinar e institucionalizar o Fair Play não garante por si só que as ações serão realizadas 

de acordo com essas diretrizes, uma vez que dependerá da própria maturidade com que as 

pessoas na empresa compreendem Fair Play, bem como do esforço e da pressão da 

organização em criar competências nesse sentido. 

Neste mesmo estudo, foi ressaltado pelos autores que a liderança deve exercer um 

papel pedagógico com o objetivo de influenciar a compreensão, dada sua importância em 

promover oportunidades contínuas de desenvolvimento de competências. Não basta somente 

dar autonomia aos subordinados: é preciso que as pessoas sejam capazes de interpretar, 

resolver e prevenir problemas que envolvem Fair Play na organização. Os gestores deste 

estudo, além de se colocarem, pedagogicamente, em uma posição de exemplo, também 
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tomam para si a tarefa de aplicar sanções/repreensões caso haja algum descumprimento que 

seja considerado uma infração grave. Mas, resta saber se retidão e punição de desvios são 

suficientes para desenvolver a compreensão do significado de Fair Play e aprimorar as 

competências já estabelecidas. 

Sandberg e Tagarma (2007) enfatizam que as lideranças precisam pensar mais na 

compreensão do trabalho como forma concreta de desenvolvimento. Neste caso, raros foram 

os gestores entrevistados na empresa X que se referiram à necessidade de não só esclarecer 

quando existe algum desvio de conduta, mas colocar em discussão a lógica do Fair Play.  

Como exemplo, o Gerente de Logística conta que pediu esclarecimento ao seu chefe 

sobre a forma de proceder ao receber brindes de fornecedores, questionando se isto estaria 

interferindo no Fair Play, e a resposta do seu superior se reverteu em uma nova pergunta: 

“Com qual intenção você receberia o brinde?” O ponto central do problema, levantado pelo 

gestor ao seu subordinado, não era o brinde ser oferecido pelo fornecedor, mas a intenção de 

quem aceita. A partir desse diálogo reflexivo (2007), a compreensão desse gestor foi alterada.  

De acordo com Sandberg e Tagarma (2007), a compreensão está sempre em 

movimento, em processo de desenvolvimento. As experiências externalizadas pelos gestores 

demonstram que a compreensão tem uma característica situacional: a maneira como agiram 

em determinadas situações, ou como procuraram orientação, demonstra esse dinamismo no 

qual o processo de compreensão está inserido.  

Se a concepção é a base para a competência e, portanto, desenvolvê-la envolve um 

refinamento ou mudança dessa compreensão, as experiências revelam ações nestes dois 

sentidos. Pode-se observar, por parte da empresa, um movimento de anunciar, treinar os 

novos membros para agir conforme as diretrizes organizacionais de Fair Play.  

Já por parte dos gestores, há uma inclinação para que suas atitudes sejam exemplares, 

incentivando os subordinados a ‘imitarem’ sua conduta correta, em uma tentativa de refinar o 

que entendem por jogo limpo na organização, sem provocar reflexão consciente sobre isso. 

Neste caso, ações em acordo com o Fair Play se constroem por imitação e socialização e ao 

se tornarem significativas por serem consideradas naturais pelos demais membros do grupo. 

Há um movimento também explícito nas narrativas dos gestores que revelam 

iniciativas individuais de assimilar com mais propriedade o significado de Fair Play, em 

busca de um sentido para uma determinada experiência. Pode-se citar como exemplo a 

experiência da Gerente de Comunicação Corporativa, ao relatar seus questionamentos à 

matriz da empresa na Suécia sobre o Fair Play e receber a resposta de que o termo se 

relaciona a tudo que pode ser feito publicamente.  
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A gestora passa, assim, a incluir isso em seu repertório, ou seja, em sua compreensão. 

Sandberg e Tagarma (2007) afirmam que muitos casos de mudança de compreensão são 

representados pela mistura desses dois processos: refinamento e mudança. Experiências 

compartilhadas pelos colegas, discussões realizadas entre membros da organização, a 

necessidade de esclarecer aos subordinados o que é ou não Fair Play, como em determinada 

situação, e a identificação de pessoas consideradas exemplos de Fair Play na empresa são 

vivências compartilhadas que alimentam a compreensão e promovem ora refinamentos na 

forma de compreender Fair Play, ora mudanças mais significativas. O quanto o ambiente, os 

gestores ou a empresa como um todo alimentam essas experiências e dão qualidade a essa 

discussão é o que determina a possibilidade de desenvolver competências neste campo.  

Partindo agora mais especificamente da literatura sobre competências éticas e valores 

e também do conceito de Fair Play, é possível identificar, pelas falas dos gestores, a 

aderência a aspectos centrais dessas teorias.  

Fellows (2000) enfatiza a necessidade de discutir competências requeridas para o 

gerenciamento da diversidade cultural, por exemplo. Ao observar o Fair Play dentro desta 

ótica, pode-se pensar na postura que a empresa deseja que seus profissionais tenham em 

relação a ser um bom cidadão corporativo, o que inclui o respeito aos direitos humanos, bem 

como favorecer oportunidades iguais as pessoas. Na premiação realizada pela empresa 

denominada Fair Play award, foram encontrados itens relacionados a esse tema, que abrange 

quatro dimensões de diversidade, a saber: 

� Gênero: realização de seminários para discussão de diferenças salariais entre 

homens e mulheres e a ajustes dessa realidade.  

� Imigrantes e gênero: contratação de mulheres de origem imigrantes para trabalhos 

tipicamente masculinos. 

� Religião: reconhecimento e elogio dos gerentes ao perceber que diferenças 

religiosas estão sendo respeitadas no grupo (na Tailândia, por exemplo, na qual a 

cultura religiosa tem uma forte interferência no ambiente organizacional). 

� PcDs: aprendizes que desenvolveram máquinas para garantir produtividade para 

colega com deficiência nas mãos. Outro prêmio foi concedido para uma parceria 

com uma escola com alunos especiais e oportunidades de estágio para os mesmos. 

 

Embora, nas entrevistas dos gestores, tenha sido recorrente em suas falas a 

necessidade de tratar todas as pessoas da mesma maneira, bem como oferecer as mesmas 

oportunidades para qualquer subordinado, não houve referência direta às questões de 
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diversidade. Equidade de gênero, etnia, deficiências e orientação sexual não necessariamente 

foram associadas ou compreendidas pelos gestores como parte importante do Fair Play.  

Fellows (2000) ressalta que a competência para a gestão da diversidade se relaciona ao 

alto desempenho diante de questões que lidem com a força de trabalho diversa e que essa 

competência não se relaciona a simples aquisições de habilidades e, sim, a um processo de 

aprendizagem contínua.  

Essa igualdade de tratamento, que pode estar relacionada à diversidade pode ser 

encontrada nas categorias de ‘regra e/ou “justiça’, nas quais a competência relacionada e 

reconhecida pelos entrevistados está a seguir a legislação no que se refere a cotas de PcDs 

e/ou a promover direitos iguais e o tratamento de todos os assuntos com imparcialidade. 

Deist e Winterton (2005), ao considerar as competências éticas e valores, referem-se à 

habilidade dos trabalhadores de tecer julgamentos e agir de forma considerada moralmente 

correta. Os gestores entrevistados referem-se a essa capacidade ao reforçar ideias de que se 

deve fazer as coisas de forma que não prejudique ninguém, alinhados a um conjunto de 

valores e condutas a ser observado antes da tomada de decisões. Também revelam a 

importância de agir com ética e de forma correta, moralmente aceita, bem como de tratar as 

pessoas como gostaria de ser tratado e poder falar sobre suas ações cotidianas abertamente.  

Por sua vez, Park (1998), ao discutir a educação ética nos negócios, reforça a 

necessidade de se trazerem novos modelos de gestão e competências para os atores 

organizacionais. O fato do autor defender que deve haver uma mudança da mentalidade que 

valorize o pensamento estratégico e vise à supremacia sobre competidores, e que, em seu 

lugar, deve haver uma competência competitiva que não prejudique o outro, deixa clara a 

mudança que a sociedade deveria cobrar. O gestor industrial reforçou algumas vezes, durante 

a entrevista, a importância de estabelecer com os stakeholders uma relação pautada no ganha-

ganha, no qual a justiça deve prevalecer, ao invés de uma tentativa de levar vantagem a 

qualquer preço.  

A empresa estabelece também regras do código de conduta que requerem condições 

com fornecedores e subfornecedores baseadas em formas de negociações que sejam justas, de 

maneira que os candidatos a fornecedores da empresa possam concorrer com as mesmas 

condições, sem aceitação de subornos ou qualquer tipo de cortesia que possa afetar a 

imparcialidade na escolha do parceiro de negócio. Parece haver, dessa forma, ao menos no 

nível discursivo, uma compreensão sobre o significado de uma conduta de Fair Play nas 

negociações.  
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Neste sentido, retomando a discussão acerca de valores e ética como dimensão de 

competências de Eraut et al. (1994 apud Cheetham; Chivers, 1996), pode-se observar a 

aderência dos discursos dos gestores aos quatro valores no ambiente de trabalho que foram 

possíveis de serem identificados nesta pesquisa: 

1. Legais: ao considerar as ações de acordo com aderência às leis e sistemas 

regulatórios, pode-se perceber que a categoria de variação denominada regras, 

sejam elas provenientes do código de conduta da empresa ou normas e leis 

regulamentadores impostas por outros órgãos. 

2. Profissionais e organizacionais: estabelecidas pela forma de relacionamento com 

stakeholders – relacionadas às categorias de transparência e justiça, identificadas 

nesta pesquisa por meio das premiações realizadas para as ações comerciais, que 

revelam posturas adequadas em relação a propinas ou benefícios de cunho 

individual, bem como a importância que atribui aos clientes ao apoiar a ação do 

Gerente de Vendas que, em uma negociação na qual alguma coisa não ficou clara, 

assegurou que o cliente não deveria ser prejudicado e que a empresa teria de arcar 

com algum custo por conta disso.  

3. Pessoais: O marco principal aqui se dá pelo discurso de alguns gerentes 

entrevistados em referência a princípios que fazem parte da essência do indivíduo e, 

portanto, são pessoais. Esse aspecto foi explorado nas entrevistas pelos gestores 

que se referiram ao que cada um julga ser o correto, independentemente do 

contexto em que se encontra, dentro ou fora da organização. O gerente jurídico da 

empresa, ao dizer que em casos de dúvidas ele orienta seus subordinados a pensar 

em como agiriam caso a situação vivenciada acontecesse em outro contexto, fora da 

empresa, como um contexto familiar, é um exemplo, pois demonstra que eles 

podem decidir, interpretar e agir de uma forma considerada adequada. Os gestores 

entrevistados também mencionaram a forma de agir em caso de conduta fora dos 

padrões do Fair Play, que pode ser desde uma simples repreensão e orientação em 

relação à conduta adequada até uma demissão a depender da gravidade do fato 

ocorrido. 

 

Cheetham e Chivers (1996) definiram que as competências ética e valores se 

relacionavam à demonstração de valores profissionais e pessoais para realizar julgamentos no 

ambiente de trabalho, ou seja, ao mencionar valores pessoais e profissionais, admitem a 

interferência dos valores pessoais no contexto organizacional e dividem seu modelo holístico 
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de competências em dois tipos: os pessoais, relacionados à aderência à moral, conforme a 

categoria de variação valores; e o profissional, relacionado à aderência às regras em geral, 

conforme categoria inicial das variações “regras”. 

Le Boterf (2003) afirma que competências é a capacidade de fazer julgamentos e ir 

além do prescrito. Conforme externalizado pela Gerente de Recursos Humanos 1, todas as 

ações e decisões devem ser tomadas de acordo com um padrão de conduta coerente com o 

ambiente de valorização de um jogo limpo, independentemente da existência de um 

documento formal para tal. 

Da mesma maneira, Commans (2005) se refere ao Fair Play como uma atitude pró-

ativa, ou seja, que se apresenta por meio de ações que necessariamente não precisam estar 

escritas. Nos resultados obtidos nesta pesquisa, nota-se que o Fair Play é um guia orientador 

que tem como objetivo modificar situações, como o exemplo da contratação do ex-estagiário, 

no qual o Fair Play foi o argumento utilizado para modificar a situação de suspensão de 

contratações por conta de complicações financeiras que a empresa enfrentava, uma vez que já 

havia um compromisso assumido com a pessoa. 

Para Commans (2005), além dessa pró-atividade, o Fair Play deve, ao mesmo tempo, 

ser adotado dentro e fora do campo, em situações nas quais a empresa não teria interferência. 

O ‘fora do campo’ se relaciona aos valores pessoais, os quais, portanto, extrapolam os muros 

da empresa, ultrapassando as regras organizacionais. O mesmo autor afirma que esse conceito 

de Fair Play resulta em comportamentos respeitosos ao ‘espírito esportivo’ e que, no contexto 

organizacional da empresa “X”, pode ser traduzido pelo espírito do Fair Play que a empresa 

deseja cultivar no ambiente organizacional. 

De acordo com os resultados do trabalho, o Fair Play pode ser entendido, assim, como 

uma capacidade de tomada de iniciativa e de assumir responsabilidades, frente a situações que 

envolvam dilemas e condutas éticas. Nas entrevistas realizadas com os gestores, eles 

demonstram essa competência em maior ou menor grau, dependendo de sua concepção. 

Diante de situações nas quais os gestores enfrentaram dilemas, tomaram atitudes 

condizentes com sua forma de compreender Fair Play, como no caso de uma demissão por 

uma falha ética, de repensar procedimentos com clientes, de questionar sua equipe pelas 

condutas adotadas etc. Em alguma escala, o Fair Play já foi incorporado no dia-dia da 

empresa, como se pode ver pelo relato do Diretor de Vendas ao mencionar que propostas de 

propinas são imediatamente descartadas pelos vendedores, isto é, tal clareza de conduta faz 

com que questões dessa ordem nem sejam levadas aos níveis superiores, pois os próprios 

vendedores sabem como devem agir em situações desta natureza.  
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Todas essas ações provenientes do significado do Fair Play contribuem para a criação 

de maior ou menor confiança e credibilidade que se estabelece dos gestores com seus pares, 

superiores, subordinados e stakeholders em geral. 

O papel exercido pelos atores organizacionais, especialmente pelos gestores, se 

apresenta como um fator crucial para que haja credibilidade organizacional, pois, de acordo 

com Caldwell e Clapham (2003), é por meio da credibilidade interpessoal que a 

organizacional se estabelece. A empresa, além de valorizar ações gerenciais por meio do Fair 

Play award, também parece ter esse conceito bem definido, o que pode ser visto por meio dos 

gestores entrevistados, que reconheceram a importância do exemplo, ou seja, da credibilidade 

interpessoal com para a equipe ou fora da organização, com clientes e fornecedores.  

Segundo Caldwell e Clapham (2003), pela criação dos sete constructos que visam a 

desenvolver a credibilidade percebe-se que: 

i. A competência para alcançar resultados por meio da necessidade de fazer com que 

os atores organizacionais possam compreender a lógica do Fair Play, de acordo 

com o relato do diretor industrial; 

ii.  As ações de acordo com as leis, ressaltadas por todos os gestores ao mencionar o 

Fair Play como uma regra organizacional;  

iii.  Responsabilidade por informar e fazer valer essa diretriz interna e externamente, 

ao implementar o conceito do Fair Play, ao fazer com que essas normas sejam 

cumpridas e, externamente, ao impor aos fornecedores o mesmo padrão de 

conduta da empresa e mostrar externamente como essas diretrizes são levadas a 

sério, conforme alguns exemplos das premiações (‘tolerância zero’ para brindes, 

palestras para fornecedores com objetivo em esclarecer essa diretriz, não-

pagamento de propinas para grevistas, acarretando maior custo de operação para a 

empresa, recusa de secretárias asiáticas em receber diárias gratuitas de hotéis etc);  

iv. Qualidade assegurada, que se encaixa no cumprimento de regras vigentes no 

mercado atual por meio de certificações que possuem por objetivo atender a 

padrões de qualidade de produtos e serviços; 

v. Justiça no sentido da participação de stakeholders nas práticas da organização, 

como o compartilhamento de informações com equipe para tomada de decisão, 

relatado pelo Diretor de Vendas, ou ainda a prática de escutar os dois lados de 

uma história para depois buscar uma ação que tente ser baseada em princípios de 

justiça, como comentado pela Gerente de Recursos Humanos 1;  
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vi. A interação cortês que pode ser traduzida pelo respeito que os entrevistados 

mencionaram e ainda pela preocupação em não prejudicar o outro em uma relação 

comercial, pelo pensamento de ganha-ganha mencionado pelo Gerente Industrial; 

e 

vii.  O equilíbrio financeiro da empresa, representado no código de conduta pelo item 

denominado “Exatidão de registros e finanças”, bem como reforçado na entrevista 

com a Business Controller da empresa, ao mencionar que os números devem ser 

tratados da forma com que aparecem, ou ainda pela menção do Gerente de 

Vendas, ao dizer que, ao reportar um número errado que, no mês seguinte, ao ser 

ajustado, traria prejuízo para os resultados da empresa, pôde fazê-lo sem 

preocupações, pela segurança de que essa é a maneira correta de ser feita e que ele 

não seria prejudicado por estar arrumando um equívoco. 

 

Este conceito de credibilidade interpessoal e organizacional demonstra um princípio 

de coerência, que se estabelece por meio da lógica entre discurso e prática, o qual, que de 

acordo com Commans (2005), pode ser compreendido como uma prova de confiança. A 

própria história da implementação do Fair Play na empresa demonstra essa preocupação, por 

haver histórico e reconhecimento da organização. 

Commans (2005) discute cinco atitudes pessoais que podem ser identificadas na 

empresa pesquisada pelas narrativas dos gestores: 

1) Dever de realizar: se dá pela convicção em relação aos valores e responsabilidade, 

que se percebe na fala do Presidente da empresa no Brasil, ao dizer que não há 

outra opção ou possibilidade: se o profissional não for Fair Play, não poderá fazer 

parte da empresa. 

2) Vontade de realizar: relaciona-se à motivação, ou seja, a convicção de que se 

transformará em ação. Essa motivação pode ser identificada na fala do Diretor de 

Vendas, ao mencionar que se sentia muito satisfeito e feliz em trabalhar para uma 

empresa com esses valores e diretrizes. 

3) Possibilidade de realizar: ou seja, o apoio e suporte da empresa para essas 

atitudes,  conforme dito pelo Gerente de Vendas em duas situações diferentes, nas 

quais ele relata que, se errar, é preciso arrumar o que foi feito e, se um prejuízo 

financeiro for ocorrer, a empresa assume e arca essas consequências para não 

prejudicar o cliente. 
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4) Capacidade de realizar: requer diálogo interno e externo, bem como capacidade 

de ouvir, como relatado pelo Gerente Industrial, ao comentar um problema com 

dois empregados, situação em que os dois tiveram a oportunidade de explicar o 

conflito para que depois alguma ação fosse tomada em relação ao problema 

ocorrido.  

5) Capacidade de ser: relacionada ao respeito à própria liberdade e à do outro, que se 

diz respeito também a uma questão de educação, como mencionado pelo Gerente 

Jurídico, ao afirmar que Fair Play apresenta uma relação forte com a educação e 

valores trazidos de casa e aplicados no contexto organizacional. 

 

O mesmo autor afirma que não basta apenas ações individuais se a empresa não tiver 

uma participação efetiva que viabilize essa credibilidade e aponta quatro princípios que 

devem constituir essa gestão:  

i. Da troca, que deve ter como retorno uma adição de lucros por meio do 

reconhecimento social, preocupação esta da empresa na formalização dessa diretriz 

orientadora, com objetivo de preservar a imagem ética que já havia desenvolvida no 

mercado europeu.  

ii.  De permanência, ou seja, de manter os princípios em uma empresa centenária ao longo 

dos anos. Por isso, o Fair Play foi implementado e permaneceu como diretriz da 

empresa, não sendo somente uma campanha, pois existe uma preocupação contínua 

que faz parte do dia-dia organizacional. 

iii.  Sustentabilidade, visibilidade e credibilidade: para isso, existem treinamentos no 

primeiro dia de trabalho na empresa e reciclagens sobre o tema.  

iv. Racionalidade econômica relacionada à priorização de ações que se adaptem a 

condições normais de investimentos e gestão para gerar valor aos stakeholders, 

representadas por manter as metas financeiras, mas esperando o reconhecimento da 

forma de fazer negócios estabelecida na empresa “X” pelos stakeholders. 

 

Por fim, considerando o discurso dos gestores entrevistados sobre sua concepção 

acerca do Fair Play, pode-se questionar a respeito do entendimento deste conceito como uma 

competência ou uma virtude que se estabelece em cunho pessoal, já que, segundo Macaulay e 

Lawton (2006), ele carrega em si ideias de moralidade que determinam a forma de ser.  

Dentre as variações em relação a essa concepção, as categorias hierarquicamente 

encontradas nas extremidades mostram que o cumprimento de normas, regras e legislações se 
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mostram como competências em um sentido mais gerencialista do termo; já a categoria de 

princípios parece estar mais alinhada ao conceito de virtude, pois parte de uma perspectiva 

individual. 

As virtudes seriam mais relacionadas a características pessoais, enquanto que as 

competências seriam definidas como papéis desempenhados no meio organizacional, de 

acordo com Macaulay e Lawton (2006). No estudo em questão, são considerados 

profissionais competentes e Fair Play aqueles capazes de externalizar no ambiente 

organizacional suas virtudes.  

Diante do que foi analisado por meio dos documentos e das entrevistas, essa diretriz 

adotada pela empresa, ao atingir um nível pessoal, torna-se uma competência com maior 

potencial de aplicação; caso contrário, transforma-se em uma necessidade, por imposição 

organizacional. Seja por crença pessoal, seja por pressão do ambiente gerencial, a questão se 

constitui pela necessidade de dar respostas aos desafios da empresa para operar dentro dos 

parâmetros do Fair Play. 

Aqui, então, chega-se ao ponto central da discussão em curso. A proposta de Macaulay 

e Lawton (2006), conforme apresentada no referencial teórico, leva a uma reflexão da 

seguinte ordem: por mais que competência esteja no campo do que chamamos de 

gerencialismo e virtude, ela parte de pressupostos de cunho moral, isto é, tradicionalmente são 

conceitos que não dialogam em essência. Não se pode negar que virtudes associadas às 

práticas administrativas podem ser interpretadas em termos de competências; o que defendem 

os autores é que ‘virtudes’ requerem competências para ser implementadas.  

Contudo, o estudo aqui conduzido pela lente da experiência dos gestores e da 

fenomenografia permite que se vá um pouco além neste debate. O que está em jogo não é a 

razão pela qual o indivíduo vai agir, se por conveniência ou por princípios; a questão a ser 

posta aqui é que, ao se considerar que competência é fruto da compreensão (SANDBERG, 

2000), isto é, que é a profundidade da forma como se entende Fair Play que vai fazer com 

que o indivíduo acione determinados atributos e valores e os ponha em ação, cada concepção 

se reverterá em competências mais ou menos significativas, mais ou menos contundentes, 

mais ou menos robustas, mais ou menos amplas. Entre compreender Fair Play como regra e 

como princípio, há uma variação na forma de agir, como se mostrou nesta pesquisa, e isso 

desencadeará diferentes respostas aos desafios diários do cotidiano da gestão.  

As distintas concepções conviverão no contexto organizacional e estarão postas à 

prova o tempo todo. Dependendo da força que a concepção-âncora Fair Play for incorporada, 
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debatida e problematizada e se tornar objeto de atenção e de ações de desenvolvimento, 

prevalecerá uma lógica sobre a outra.   

É com esse cenário em mente que se passa agora às considerações finais do trabalho. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável que as empresas passaram a incorporar ostensivamente em seus ideais de 

referência de conduta pressupostos de atuação ambiental e socialmente responsáveis, ética, 

diversidade, o que remete à necessidade de desenvolver competências que propiciem a 

materialização desses objetivos de caráter nobre. Isso significa que os estudos da competência 

não podem mais se restringir a preocupações exclusivamente voltadas à maximização de lucro 

para os acionistas.  

O desafio é, portanto, compreender a natureza e o conteúdo dessa competência com o 

propósito de elucidar medidas em prol do seu desenvolvimento, já que se entende que tais 

princípios e valores não devem se resumir a metas esposadas que não venham a se concretizar 

em ações de fato. O estudo aqui proposto nasceu desta preocupação.  

Partindo do pressuposto de Sandberg (2000; 2006) de que a competência é fruto do 

sentido que se dá ao trabalho, a presente pesquisa procurou identificar e compreender as 

variações nas concepções dos gestores sobre o significado de Fair Play. Para tanto, conduziu-

se um estudo fenomenográfico em uma empresa que há anos inclui em seus parâmetros de 

referência uma política de jogo limpo. O que se pode concluir então com os achados da 

pesquisa? 

A concepção-âncora Fair Play, esposada pela empresa em seus manuais normativos, 

traduz-se na mentalidade dos gestores em quatro distintas e complementares formas de 

concebê-la, que variam entre seguir procedimentos padrões, atendendo a exigências 

legais/normativas e conduta que extrapola tais diretivas. Neste sentido, a definição da 

competência éticas e valores, associada exclusivamente a procedimentos normativos, tal qual 

apresentada no modelo de Cheetham e Chivers (1996; 1998), torna-se insuficiente para 

compreender o fenômeno.   

O que está em pauta não é somente a capacidade do gestor de operar com um 

regimento estabelecido por uma instância superior legal, mas de interpretar os limites entre o 

certo e o errado, o transparente e o obscuro, o justo e o injusto, o que não se trata de tarefa 

fácil. Como ficou claro nas análises das narrativas, há múltiplas formas de se entender o que é 

certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, isto é, há subvariações no interior de 

cada concepção.  

A especificidade de cada situação e a intensidade da pressão a que estão submetidos 

também interferem no processo. Só o exercício da reflexão e do questionamento constante 
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sobre as consequencias das ações é que pode balizar a ação competente em um contexto de 

jogo limpo, na busca por minimizar assimetrias de poder, desequilíbrios de interesses, 

favorecimentos ilícitos, entre outras coisas.  

Pode-se alegar, no entanto, que o grau de consciência ou mesmo o nível de 

compreensão sobre o significado de um ‘jogo limpo’ nas empresas não garantem por si só que 

medidas competentes estejam em curso ou se revelem em todas as decisões: da alta hierarquia 

aos escalões mais inferiores, em grandes ou pequenos casos – de uma ‘fofoca de corredor’ à 

compra de produtos –, não se podem ter ilusões de que as empresas que vivem imersas em 

uma sociedade por si só desigual consigam se tornar ilhas de excelência de boa conduta. No 

entanto, também não se pode esquivá-las da responsabilidade de lutar constantemente por 

melhores condutas e por desenvolverem mecanismos de proteção contra medidas que ferem o 

Fair Play.   

O que interessa é que a compreensão sobre o significado de Fair Play, que, em última 

instância, alimentará a competência, esteja sendo cotidianamente colocada à prova, 

questionada. Discutir Fair Play é, afinal, colocar em xeque os impactos das decisões e ações: 

quem ganha, quem perde e quanto ganha e quanto perde, ganho este que pode ser competente 

do ponto de vista financeiro, por um lado, mas incompetente do ponto de vista do Fair Play , 

por outro lado.  

Mas quais as implicações disso para as experiências de desenvolvimento? O grau de 

atenção e prioridade que a empresa dá ao desenvolvimento do Fair Play é que está em 

questão. As diferentes formas como os gestores dão sentido ao Fair Play, como regra ou 

princípio, se atribuem sua conduta a um comportamento inato ou não, importa menos do que 

garantir que estas diferentes concepções estejam em debate, estejam sendo confrontadas, 

problematizadas enfim.  

Cabe assim, em primeiro lugar, perguntar que desenvolvimento a própria organização 

tem interesse em promover? Qual a relevância do Fair Play no contexto organizacional? Se é 

só seguir regras, então treinamentos informativos podem ser suficientes, se a ideia é avançar 

em direção à capacidade de tecer julgamentos justos, as experiências de desenvolvimento tem 

de ser de outra ordem. Se compreende-se que ‘jogo limpo’ tem de ser, como diz Commans 

(2005), “dentro e fora do campo” (no caso, dentro e fora da empresa), desenvolver gestores 

para um jogo limpo não pode se resumir a experiências de formação que considerem somente 

o profissional, mas, sim, o sujeito, o indivíduo para além das fronteiras organizacionais.  

No caso da organização estudada nesta pesquisa, não se observaram esforços que 

questionassem o significado do Fair Play além dos muros da organização. Embora haja uma 
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preocupação em falar em Fair Play e fazer uso do termo e discuti-lo em situações em que há 

interpretações dúbias em relação a decisões ou atitudes a serem tomadas, não há uma 

preocupação genuína da empresa ou dos gestores em debater com mais profundidade suas 

implicações no dia-dia organizacional e evoluir, enfim.   

Parte das concepções dos gestores já representa um avanço no sentido de pensar 

competências éticas e de valores extrapolando o ambiente organizacional, na tentativa de 

promover um jogo limpo, independentemente do contexto nos quais esses gestores estão 

atuando. Nesse sentido, vale lembrar que as experiências foco de desenvolvimento de 

competências, de modo geral se limitam ao universo empresarial, sem considerar a 

necessidade de uma formação mais integral dos atores organizacionais.   

Enfim, o que este estudo mostrou é que conhecer as diferenças de concepções pode ser 

um caminho que contribua para que iniciativas e práticas de desenvolvimento de 

competências em Fair Play avancem. E se, tal qual os gestores afirmaram, por unanimidade, 

que a competência em Fair Play também se desenvolve por meio do exemplo, o mesmo 

raciocínio cabe à organização como um todo. Concepções mais superficiais gerarão modelos 

de atuação mais ou menos superficiais, e organizações mais ou menos competentes em operar 

em direção a uma lógica de ‘jogo limpo’.    
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