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ENSINO CARTESE 

O Ensino Cartese fundamenta-se na Ciência Cartese (CARTESE - Compreender, 
Aplicar e Revisar as Teorias e Teses) efetivando Conhecimentos de Transformação e 

tem como mantenedora a Organização Espírita para o Ensino e Pesquisa (OEEP). 
Sua prática está na constante realização do avanço das pesquisas, da qualificação 

de suas ações institucionais, dos processos de ensino e aprendizado e da produção, 
desenvolvimento e difusão do conhecimento científico e transformador. 

 

 

MISSÃO 

Promover a autonomia estratégica das pessoas e organizações, aplicando 
procedimentos fundamentados em ensino, pesquisas e tecnologias inovadoras, 

superando as dificuldades em produzir novos conhecimentos para a compreensão 
racional do meio, fundamentando a consciência metódica nas investigações e nos 

seus controles. 
 

 

VALORES 

-Raciocínio lógico 
-Motivação pela pesquisa 

-Empatia 
-Responsabilidade social 

-Empenho 
-Engajamento 

-Discrição 
-Honestidade 

-Empreendedorismo 
-Empregabilidade 

-Responsabilidade ambiental 
 

 

FUNDAMENTO DA VISÃO 

Compreender, aplicar e ensinar as regras das evidências, da ciência básica e da 
ciência aplicada. 

 

 

 

Todos os direitos reservados 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou  
transmitida, total ou parcialmente, por quaisquer meios ou processos, sem 

autorização escrita da OEEP. 
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EDITORIAL 

DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO SÉCULO XXI 

O resultado tático de um engajamento forma a base para novas decisões 
estratégicas, porque a vitória ou derrota em uma batalha muda a situação a 
tal ponto que nenhuma perspicácia humana é capaz de ver além da primeira 
batalha. 
Nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. 

Helmuth von Moltke (1800-1891) 
 

A complexidade dos desafios a que as organizações estão expostas, pode-se 

verificar, variam de país para país, em cada região, em cada cidade, bem como 

decorre das características de cada nicho de mercado, das oportunidades, 

intempéries da natureza, das ações políticas ou governamentais etc. Em todas 

essas variáveis e suas consequências, a exposição mais aguda que as 

organizações sofrem é decorrente do efeito das transformações. 

Controlar as transformações significativas e que podem posicionar ou reposicionar 

com vantagem competitiva uma organização, é o maior desafio para 

administradores e gestores no século XXI, bem como esse também foi de todos os 

tempos. Se antecipar às novar realidades, ou mesmo ser o propulsor de inovações 

que transformem os mercados, somente se constituem em ambientes de 

investimentos em Ciência Básica e de estímulos a novas Tecnologias. Mas para 

que isso prospere em seus primórdios, é necessário conhecer e aplicar conceitos. 

No âmbito da Administração, os conceitos expostos pelos pensadores se 

caracterizam pela ambivalência, subjetividade e generalidade.  

A partir desta presente Revista faremos uma reflexão sobre os conceitos mais 

citados pelos pensadores da Administração, analisando os concernentes aos 

listados como desafios da Administração no século XXI. Consideramos necessário 

esse debate para motivar a transformação organizacional e de seus líderes.  

O assunto não se esgota. Nem pode. Afinal, as proposições de desafios para 

cenários futuros sempre recairão em especulações. E por maior que seja a 

assertividade que alguém consiga estabelecer, esses sempre necessitarão de 

ajustes, de correções.  E os administradores e gestores que mais assertivamente 

estabelecerem os desafios, oportunizarão menores correções organizacionais e 

maiores resultados na perenidade e sustentabilidade. Que iniciem os debates. 

Boa leitura! 

Charles A. Kieling 
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DESAFIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

NO SÉCULO XXI – Parte 1 

 

 

Charles A. Kieling 

 

 

O século XXI, em seus primeiros 20 anos, já 

destacam ambientes onde a Administração e a Gestão 

necessitam compreensão e competências. Como em 

outros tempos, pode-se afirmar que a época também é de 

dinâmicas complexas, exigindo que as organizações 

estabeleçam diariamente decisões assertivas. É fato, como 

sempre aconteceu ao longo da História, continuamos 

vivenciando acirradas complexidades multidimensionais; e 

os Administradores e Gestores que souberem quais as 

competências requeridas e as aplicarem assertivamente, 

serão os propulsores das organizações líderes de 

mercado. Assim, 

aos profissionais da administração, é necessário 

identificar as competências requeridas para impulsionar 

as organizações no século XXI. 

No âmbito da Administração e da Gestão, no que 

concerne aos próximos oitenta anos, são diversos os 

pensadores que indicam contextos, valores, 

transformações em cenários de mudança, destacando 

potenciais realidades para o século XXI. As colocações 

são válidas; mas é fundamental que essas estejam 

ancoradas em evidências. Afinal, quais seriam os 

Quais as 

competências do 

administrador e quais 

as decisões que 

pautarão a gestão no 

século XXI? 
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argumentos e fundamentos desses pensadores, a apoiar seus apontamentos? E por outra, quais 

as competências do administrador e quais as decisões que pautarão a gestão no século XXI? 

 

As competências necessárias para o profissional no século XXI – Todos os dias nos deparamos com 
pesquisas que apontam as competências necessárias ao profissional do século XXI. Afinal, precisamos 
lembrar que quando falamos de uma organização competente, estamos falando de profissionais 
competentes. E o que é competência? A maioria dos pesquisadores nos ensinam que para ser um 
profissional competente é preciso possuir um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessário 
à realização das tarefas propostas. No entanto, hoje, todo profissional que deseja possuir vantagem 
competitiva precisa ir além do que está prescrito. O que significa isso? Precisa possuir competências que o 
diferenciem no mercado.  
Autora: Viviane Narducci 
[Publicado em 21 de fevereiro de 2019 no jornal Folha Vitória. Fonte e artigo completo em: 
<https://www.folhavitoria.com.br/economia/publieditorial/02/2019/competencias-no-seculo-xxi>. Acesso em: 
05 de fevereiro de 2020.]  

 

O debate é necessário. E todo o 

entendimento necessita passar pelo 

questionamento; e em Ciência o 

pressuposto básico é o de questionar a 

autoridade, independente de posição ou 

origem acadêmica, e inclusive questionar a 

si próprio. Ou seja. Não se aceita nada 

apenas pelo fato de ter sido expresso por 

nome famoso ou reconhecido, ou pelo fato 

Todo o entendimento necessita 

passar pelo questionamento; e 

em Ciência o pressuposto 

básico é o de questionar a 

autoridade. 

https://www.folhavitoria.com.br/economia/publieditorial/02/2019/competencias-no-seculo-xxi


7 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 2, ano 1, fevereiro de 2020. 

de ocupar cargo de destaque ou liderança, nem mesmo pelo fato de agradar aos sentimentos ou 

expectativas pessoais. 

Conheça o líder nível 5: o gestor do século XXI – O bem mais importante do líder é a sua habilidade em 
lidar com pessoas, porque liderar é uma questão essencialmente humana, não técnica. Claro que o lado 
técnico é importante e não pode ser relegado ao segundo plano. Contudo o que define a figura do líder é a 
sua capacidade de motivar e aglutinar pessoas e equipes em torno de um propósito significativo e fazer com 
que os objetivos sejam atingidos. Por isso mesmo, nem todo chefe é líder, porque chefe é simplesmente 
uma pessoa dotada de autoridade formal, mas não necessariamente tem competência interpessoal para 
comandar pessoas. Esse tipo de “chefe” ainda é encontrado em muitas empresas, porque é comum guindar 
um funcionário à posição de chefia por ser um “bom técnico” ou um funcionário “muito trabalhador” que 
merece a promoção. O que acaba acontecendo - volta e meia -, é que você perde um “bom técnico” ou um 
funcionário “muito trabalhador” e ganha, em troca, um mau chefe que não tem aptidão para lidar com 
pessoas e organizar o trabalho da área. 
Autor: Ernesto Berg 
[Publicado em 23 de maio de 2018 no site administradores.com.br. Fonte e artigo completo em: 
<https://www.contabeis.com.br/artigos/4728/conheca-o-lider-nivel-5-o-gestor-do-seculo-xxi/>. Acesso em 
05 de fevereiro de 2020.]  

 

Ocorre que diversos pensadores da administração, pautam conceitos subjetivos para os 

administradores do século XXI, como: Dever; Ética e Moral; Gestão de Riscos; Planejamento 

Estratégico; Conhecimento; Desafios; Visão globalizada; Visão sistêmica; Excelência na gestão; 

Cidadania ambiental; Responsabilidade social; Habilidade para lidar com informações; Eficácia; 

Eficiência; Efetividade; Gestão de Pessoas; etc.  

A lista é imensa e varia em tamanho ou em relevância de alguns conceitos, em preferência 

de outros, conforme as perspectivas de cada pensador. Vamos analisar alguns desses, suas 

ambivalências e subjetividades, para pautar ajustes e assertividades. 

https://www.contabeis.com.br/artigos/4728/conheca-o-lider-nivel-5-o-gestor-do-seculo-xxi/
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DEVER 

 

“Dever”, eis um conceito ambivalente. Apesar de 

a Constituição Federal já estabelecer os Direitos e 

Deveres individuais e coletivos, diversos pensadores 

indicam que os administradores e gestores “devem” 

pautar as organizações com aspectos específicos, diante 

de um conjunto de itens que cada qual define pela própria lógica. Porém, os argumentos de diversos 

pensadores da Administração decorrem de generalizações subjetivas e que se adaptam aos 

desejos idealistas dos sentimentos, gerando paradigmas de difícil transposição. A superação de tal 

impasse tem como ponto inicial o entendimento do que é “dever”. Isso é necessário para evitar a 

ambivalência das palavras, a distorção dos conceitos e a adaptação interpretativa exclusiva aos 

padrões que os próprios desejos pessoais estabelecem para dar significado às realidades. 

A palavra “dever” remete à condição 

de obrigação, de imposição, e toda e 

qualquer obrigatoriedade, por ser impositiva, 

condiciona à ações irrefletidas; ou seja, o 

sujeito para concretizar uma obrigatoriedade 

não pode refletir ou questionar, pois na 

medida que uma obrigação, um dever, sofre 

o questionamento pelo sujeito, a 

reinterpretação produzirá ações diferentes. 

E é exatamente essa constante 

reinterpretação uma condição para quem 

administra ou desenvolve a gestão. Nesse 

sentido, quem administra necessita 

constantemente estar reinterpretando as 

diferentes condicionantes e variáveis da 

multiplicidade de ações das dinâmicas reais, para ajustar e manter a sustentabilidade e a 

perenidade da organização.  

Nesse contexto, consideramos inadequado o conceito “dever”; já o conceito “função” é mais 

assertivo. Ou seja. Administradores e Gestores têm “funções” para as organizações. 

“Dever”, eis um 

conceito ambivalente. 

Quem administra necessita 

constantemente estar 

reinterpretando as diferentes 

condicionantes e variáveis da 

multiplicidade de ações das 

dinâmicas reais, para ajustar e 

manter a sustentabilidade e a 

perenidade da organização. 
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Para continuar a reflexão sobre o conceito inapropriado de “dever” relacionado ao contexto 

da administração e gestão, é interessante a análise de Hannah Arendt ao contextualizar o 

comportamento de Otto Adolf Eichmann, militar nazista:  

 

Deveres de um cidadão respeitador das leis 

Assim sendo, eram muitas as oportunidades de Eichmann se sentir como Pôncio Pilatos, 

e à medida que passavam os meses e os anos, ele perdeu a necessidade de sentir fosse 

o que fosse. Era assim que as coisas eram, essa era a nova lei da terra, baseada nas 

ordens do Führer; tanto quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador 

das leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente à polícia e à corte; ele não 

só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. Eichmann tinha uma vaga noção de que 

isso podia ser uma importante distinção, mas nem a defesa nem os juízes jamais insistiriam 

com ele sobre isso. As moedas bem gastas das ‘ordens superiores’ versus os ‘atos de 

Estado’ circulavam livremente; haviam dominado toda a discussão desses assuntos 

durante os julgamentos de Nuremberg, pura e simplesmente por dar a ilusão de algo 

absolutamente sem precedentes e seus padrões. Eichmann, com seus dotes mentais 

bastante modestos, era certamente o último homem na sala de quem podia esperar que 

viesse a desafiar essas ideias e agir por conta própria. Como além de cumprir aquilo que 

ele concebia como deveres de um cidadão respeitador das leis, ele também agia sob 

ordens – sempre cuidado de estar ‘coberto’ –, ele acabou completamente confuso e 

terminou frisando alternativamente as virtudes e vícios da obediência cega, ou ‘obediência 

cadavérica’ (kadavergenhorsam), como ele próprio a chamou (ARENDT, 1999, p. 152). 

  

A decorrência de tal 

comportamento realizado por 

Eichmann, conforme Hannah 

Arendt, é a realização da 

banalidade do mal; ou seja, a 

ausência da reflexão, a ausência 

ou ineficiência do pensamento / 

julgamento, é o que dá origem 

ao mal. E no âmbito dos 

processos administrativos, toda 

e qualquer vulnerabilidade da 

organização se originam na 

exata proporção da ineficiência 

do pensamento / julgamento, ou 

Os processos administrativos 

necessitam ser maleáveis e se 

adaptar rapidamente às mudanças, 

impulsionar inovações e inclusive 

exigir alterações de normas, regras e 

leis que visem à sustentabilidade e a 

perenidade da organização, 

garantindo assim sua funcionalidade. 
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na ausência da reflexão; os processos administrativos necessitam ser maleáveis e se adaptar 

rapidamente às mudanças, impulsionar inovações e inclusive exigir alterações de normas, regras 

e leis que visem à sustentabilidade e a perenidade da organização, garantindo assim sua 

funcionalidade; sendo essa uma função social da administração. Se não fosse assim, uma lei 

original, num passado remoto, já teria garantido a pacificação dos mercados e a inalterabilidade 

nos processos administrativos.  

Todavia, um contraponto se faz necessário sobre a Administração Pública, pois nessa área 

as ações dos administradores estão reguladas pelas leis e nesse caso cumprir e respeitar os limites 

da lei é um dever. 

 

Poderes e Deveres da Administração Pública – Os deveres e poderes existem para balizar a conduta de 
agentes públicos na satisfação do Interesse Público, isto é, a Indisponibilidade do Interesse Público é 
fundamento principal desse agir. 
1.Deveres 
a) Poder-Dever de Agir 
Diferentemente do direito privado, em que é facultado ao agente exercer seu poder ou não, à Administração 
e por consequência seus agentes não tem essa faculdade. Isto é, se é possível ou é autorizado agir, o 
agente deve agir. Esse direito é irrenunciável e a omissão configura abuso de poder e consequente 
responsabilização da Administração e/ou seu agente. 
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CF, Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
b) Dever de Eficiência; 
Aqui a Administração e seus agentes tem o dever de agir com eficiência de acordo com o novo modelo de 
Administração Pública de modelo Gerencial proposto pela Emenda Constitucional 19 de 1998. 
c) Dever de Probidade; 
A Administração e seus agentes tem o dever de agir com uma conduta ilibada, proba, honesta. 
CF, Art. 37, § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
d) Dever de Prestar Contas. 
A gestão da coisa pública deve ser transparente e seus agentes devem prestar contas de seus atos. 
CF, Art. 70, Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
Autor: André Porto 
[Fonte e artigo completo em <https://andreportovix.jusbrasil.com.br/artigos/628566329/poderes-e-
deveres-da-administracao-publica?ref=topic_feed>.  Acesso em 05 de fevereiro de 2020.] 
 

 

 

 

 

Fonte: <https://twitter.com/senadofederal/status/1056546130140397568>. Acesso em 05 de fevereiro de 
2020.  

 

 

 

https://andreportovix.jusbrasil.com.br/artigos/628566329/poderes-e-deveres-da-administracao-publica?ref=topic_feed
https://andreportovix.jusbrasil.com.br/artigos/628566329/poderes-e-deveres-da-administracao-publica?ref=topic_feed
https://twitter.com/senadofederal/status/1056546130140397568
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Virtude e dever são duas coisas diferentes. 

O dever é uma coerção, a virtude uma 

liberdade. 

Ambas necessárias, claro, solidárias uma 

com a outra evidentemente, mas antes 

complementares. 

 

Immanuel Kant 

 

 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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FUNÇÃO  

 

Apesar do conceito função também ser ambivalente, o consideramos mais ajustado e que 

propicia maior objetividade. Mas, para a Ciência, o debate sempre é necessário.  

 

Apesar da ausência de definição explícita por parte dos autores, normalmente o nome 

função é adotado para relacionar a atuação do administrador ao seu contexto de trabalho, 

ou seja, mostra os resultados do trabalho administrativo para a sua unidade organizacional. 

Esta linha é coerente com a definição mais precisa adotada pelos autores estruturalistas, 

como Piaget (1969), para quem "função é o resultado do funcionamento de uma 

subestrutura para o funcionamento de uma estrutura total" (p. 130). 

Tomando-se o caminho da psicologia social, notamos que há várias dificuldades 

conceituais inerentes à questão, que, quando percebidas, dão um sentido mais claro ao 

assunto. Conforme podemos ver em Krauss (1965), Biddle (1966) e Sarbin (1969), o 

emprego do conceito de papel é complexo e não há consenso entre os estudiosos sobre 

o mesmo. Adotando-se as posições destes autores e utilizando o enfoque da teoria do 

papel, podemos identificar as seguintes restrições às abordagens usuais sobre as funções 

do administrador: 

a) apesar dos autores da administração quererem aplicar o conceito no sentido prescritivo 

(Krauss, 1965), eles realmente o fazem no "sentido idealizado", ou seja, os estudos não 

identificam por que o administrador deve ter certos comportamentos quando ocupa o 

cargo, dizem apenas que ele deve comportar-se de certa maneira. Os critérios de validação 

do papel são deixados de lado; 

b) os vários sentidos ou empregos interessantes do conceito (Krauss, 1965) não são 

considerados ou são pouco considerados, como o papel subjetivo (conforme percebido 

pelo indivíduo), o papel desempenhado (o que o indivíduo realmente faz). 

Consequentemente, a grande maioria dos estudos que adotaram a abordagem funcional 

deixou de lado o indivíduo, ou seja, o trabalho real dos administradores em situações 

específicas, e analisou as "funções dos administradores em geral", em situações 

idealizadas. Com isto ignoraram as diferenças entre os administradores quando ocupam 

cargos diversos em contextos variados; 

c) a perspectiva de análise ou o nível do enfoque usualmente não fica claro, gerando 

confusões entre o papel do administrador perante o grupo restrito, perante a empresa 

como um todo, ou diante do contexto social mais amplo. (TEIXEIRA, 1981).  
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Se ilustrássemos a situação de uma organização comparada ao sistema circulatório, com 

os vasos sanguíneos e o coração, e onde apontamos 

o coração como o administrador do sistema, pois é a 

partir dele que se estabelece o ritmo da circulação, 

podemos indicar que esse músculo não cumpre o 

dever, mas sim uma função conectada a outras 

funções que são afetadas em âmbito interno e externo. 

E, de acordo com cada situação, diante de diferentes 

efeitos internos e externos, o coração será motivado 

por reinterpretações para acelerar ou reduzir o 

bombeamento. 

Todavia, ainda é necessário pesquisas e 

prospecções de cenários para definir com 

assertividade as funções da administração e gestão 

para os próximos oitenta anos. 

 

Faltam ainda estudos de campo e testes para que cheguemos a conclusões mais 

definitivas sobre as funções do administrador. Entretanto, as evidências empíricas e as 

análises disponíveis permitem-nos levantar os seguintes pontos: 

• A abordagem clássica é incompleta em termos de abarcar todo conteúdo do trabalho 

administrativo. Para adotá-la, devemos incluir outras categorias, conforme já vimos. 

• A abordagem de Mintzberg apresenta vantagens sobre a clássica quanto à questão da 

abrangência dos papéis interpessoais e informacionais. Para aprimorá-la, devemos 

reclassificar os papéis decisoriais. 

• Os papéis ou funções do administrador representam apenas uma das dimensões da 

realidade do mesmo e sua participação deve ser bem especificada para evitar confusões 

tanto na prática como no ensino da administração. 

• As diversas abordagens são mais úteis para indicar, de forma genérica, o conteúdo do 

trabalho administrativo, para não-administradores ou não-iniciados no assunto, do que 

para auxiliar as pessoas com experiência em administração. Para permitir autoanálise dos 

administradores e dar pistas para melhoria do desempenho no dia-a-dia, elas necessitam 

de complementações. 

• A análise anterior não mostrou evidências da necessidade e vantagens de se utilizar em 

pesquisas de campo as classificações funcionais, da forma como aparecem na teoria 

administrativa. Pelo contrário, o desencontro reinante entre os autores e as ambiguidades 

de cada classificação de per si mostram que a atitude mais cuidadosa é não utilizá-las 

como meio básico para levantar dados sobre o trabalho administrativo. Esta foi a conduta 

Faltam ainda estudos 

de campo e testes para 

que cheguemos a 

conclusões mais 

definitivas sobre as 

funções do 

administrador. 
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que adotamos em uma pesquisa que conduzimos sobre o trabalho de dirigentes de 

pequenas e médias empresas (Teixeira, 1979). (TEIXEIRA, 1981). 

 

Quem pratica a administração e a gestão tem função na e para as organizações. Assim, 

necessitamos prospectar as funções do administrador e do gestor para os próximos oitenta anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/2007/03/06/ult1767u87921.jhtm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
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ÉTICA E MORAL 

 

Ética e Moral estão envoltas em mais um caso de ambivalência. Ou seja. No âmbito dos 

assuntos e comportamentos que os pensadores relacionam aos contextos da Administração e 

Gestão, estão as subjetividades valorativas da Ética e da Moral que destoam visões de um sutil 

idealismo e realismo fantástico. Para que a 

Administração e a Gestão estabeleça coerência 

com os contextos sociais e de mercado, é 

necessário o debate conceitual para estabelecer 

melhor precisão sobre Ética e sobre Moral. 

 

Por que ética? E o que é a ética? Não 

poderemos nos contentar com uma 

representação qualquer ou 

indeterminada. Da mesma forma, 

pressupondo uma pré-compreensão 

completamente indeterminada, 

desde o início podemos, nos 

perguntar: por que afinal devemos 

nos ocupar com a ética? Na filosofia, 

mas também nos currículos das 

escolas, a ética parece ser um 

fenômeno da moda. Entre os jovens 

intelectuais, antigamente havia 

interesse mais pelas assim 

chamadas teorias críticas da 

sociedade. Ao contrário disto, na 

ética supõe-se uma reflexão sobre 

valores reduzida ao individual e ao 

inter-humano. E teme-se que aqui 

contudo não seria possível encontrar 

nada de obrigatório, a não ser 

remontando-se a tradições cristãs ou 

de outras religiões. É o ético, ou 

então, ao contrário, as relações de 

Não podemos 

desconsiderar que, tanto 

no âmbito das relações 

humanas quanto no 

político, constantemente 

julgamos de forma moral. 

No que diz respeito às 

relações humanas, basta 

observar que um grande 

espaço nas discussões 

entre amigos, na família 

ou no trabalho abrangem 

aqueles sentimentos que 

pressupõem juízos 

morais: rancor e 

indignação, sentimentos 

de culpa e de vergonha. 
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poder, que são determinantes na vida 

social? E estas não determinam, por sua 

vez, as representações éticas de um 

tempo? E se isto é assim, ao se pretender 

lidar diretamente com a ética e não a partir 

de uma perspectiva de crítica da 

ideologia, não representaria isto um 

retorno a uma ingenuidade hoje 

insustentável?  

Por outro lado, não podemos 

desconsiderar que, tanto no âmbito das 

relações humanas quanto no político, 

constantemente julgamos de forma moral. 

No que diz respeito às relações humanas, 

basta observar que um grande espaço 

nas discussões entre amigos, na família 

ou no trabalho abrangem aqueles 

sentimentos que pressupõem juízos 

morais: rancor e indignação, sentimentos 

de culpa e de vergonha. Também no 

domínio político julga-se moralmente de 

forma contínua, e valeria a pena 

considerar que aparência teria uma 

disputa política não conduzida pelo menos por categorias morais. O lugar de destaque que 

os conceitos de democracia e de direitos humanos assumiram nas discussões políticas 

atuais também é, mesmo que não exclusivamente de caráter moral. A discussão sobre a 

justiça social, seja em âmbito nacional ou mundial, é também uma discussão moral.  Quem 

rejeita a reivindicação de um certo conceito de justiça quase nem o pode fazer sem 

contrapor-lhe um outro conceito de justiça. Em verdade as relações de poder de fato são 

determinantes, mas é digno de nota que elas necessitem do revestimento moral.  

Por fim, existe uma série de discussões políticas relativas aos direitos de grupos 

particulares ou marginalizados, as quais devem ser vistas como questões puramente 

morais: a questão acerca de uma lei de imigração limitada ou ilimitada, a questão do asilo, 

os direitos dos estrangeiros, a questão sobre se e em que medida nos deve ser permitida 

ou proibida a eutanásia e o aborto; os direitos dos deficientes; a questão de se também 

temos obrigações morais perante os animais, e quais. Acrescentam-se aqui as questões 

da ecologia e da nossa responsabilidade moral para com as gerações que nos sucederão. 

Uma nova dimensão moralmente desconcertante é a da tecnologia genética. 

(TUGENDHAT, 1996, p. 11-12). 

Quem rejeita a 

reivindicação de um 

certo conceito de 

justiça quase nem o 

pode fazer sem 

contrapor-lhe um outro 

conceito de justiça. Em 

verdade as relações de 

poder de fato são 

determinantes, mas é 

digno de nota que elas 

necessitem do 

revestimento moral. 



18 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 2, ano 1, fevereiro de 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira máxima de todo cidadão tem de 

ser a de obedecer as leis e costumes de seu 

país, e em todas as demais coisas governar-

se segundo as opiniões mais moderadas e 

mais afastadas do excesso. 

 

René Descartes 

 

 

 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Decorre ainda as abordagens imprecisas de Ética e Moral que o senso comum faz, tendo 

como referência a Doutrina Teológica, do Bem versus Mal; o que destoa de um entendimento 

científico. 

Primeiro ponto é distinguir Ética de Moral; são conceitos diferentes e com propósitos 

também diferentes, apesar de ambos abordarem sobre o comportamento. Tal equivoco, o de 

considerar Ética e Moral como sinônimos, provocam distorções de entendimento, bem como na 

aplicação das ações e também de pensamento / julgamento, condicionando diversos conflitos de 

gestão e de administração nas organizações. 

Outro ponto é distinguir Ética de valor / caráter; ou seja, o equívoco mais comum é o de 

considerar o valor / caráter honestidade como o sinônimo ou o definidor do que é ético, e o antiético 

seria o desonesto. Tal equivoco decorre de uma simplificação no entendimento do comportamento 

e especificamente do conceito de Ética. 

O ponto que pautamos é compreender a Ética como abordagem teórica dos 

comportamentos e a Moral como uma abordagem prática. 

 

A ética estuda os fenômenos morais e, mais especificamente, as morais históricas, os 

códigos de normas que regulam as relações e as condutas dos agentes sociais, os 

discursos normativos que 

identificam, em cada coletividade, o 

que é certo ou errado fazer. 

(SROUR, 2003, p. 15). 

 

Ética diz respeito à disciplina 

teórica, ao estudo sistemático, as 

morais correspondem às 

representações imaginárias que 

dizem aos agentes sociais o que se 

espera deles, quais os 

comportamentos são bem-vindos e 

quais não. [...] A ética opera no 

plano da reflexão ou das 

indagações; tem, portanto, um 

caráter abstrato-formal. [...] Estuda 

os costumes das coletividades e as 

morais que procuram conferir 

consistência a esses modos 

recorrentes de agir. (SROUR, 2003, 

p. 31). 

Ser ético é “refletir sobre as 

escolhas a serem feitas, 

importar-se com os outros, 

procurar fazer o bem aos 

semelhantes e responder 

por aquilo que se faz. Ser 

‘moral’ significa, em 

contrapartida, agir de 

acordo com os costumes e 

observar as normas 

coletivas”. 
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Nesse sentido, entendemos que o administrador 

e o gestor são éticos ou morais conforme a expressa 

Srour (2003, p. 62), ao apontar que ser ético é “refletir 

sobre as escolhas a serem feitas, importar-se com os 

outros, procurar fazer o bem aos semelhantes e 

responder por aquilo que se faz. Ser ‘moral’ significa, em 

contrapartida, agir de acordo com os costumes e observar 

as normas coletivas”. 

Portanto, diferente da Ética, que compreende 

estudos teóricos dos comportamentos, a Moral 

corresponde as Regras, Leis e Normas que estabelecem 

obrigatoriedades comportamentais. Assim, não basta 

apenas respeitar a Lei, deve-se projetá-la pelos 

comportamentos para ser considerado moral (se 

comporta conforme e vivencia a moral). Caso se conheça 

a Lei, mas a projeção comportamental é diferente da 

norma, o sujeito é considerado imoral (contra a moral). E 

quando não há Regra, Norma, Lei que regule, que gere 

uma obrigação, o comportamento do sujeito é 

considerado amoral (ausência de moral). 

Tal contexto conceitual 

estabelece que os Códigos de Ética, das 

mais variadas profissões, deveriam ser 

classificados e chamados de Códigos 

Morais pelo fato deles imporem 

comportamentos e ações com força de 

Lei. Ou seja. O Código de Ética dos 

Profissionais de Administração, por 

estabelecer obrigações legais, deveria 

ser definido como Código Moral dos 

Profissionais de Administração. 

Quem pratica a administração e a gestão necessita analisar, conforme a Ética, os 

comportamentos na e para a Organização, bem como necessita se comportar e vivenciar a Moral 

na e para a Organização. Dessa forma, é necessário prospectar os contextos Éticos e os contextos 

Morais para os administradores e gestores nos próximos oitenta anos. 

Portanto, diferente da 

Ética, que 

compreende estudos 

teóricos dos 

comportamentos, a 

Moral corresponde as 

Regras, Leis e 

Normas que 

estabelecem 

obrigatoriedades 

comportamentais. 

Os Códigos de Ética, das mais 

variadas profissões, deveriam 

ser classificados e chamados de 

Códigos Morais pelo fato deles 

imporem comportamentos e 

ações com força de Lei. 
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Fonte da imagem:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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GESTÃO DE RISCOS  

 

Primeiramente é necessário entender o conceito de risco, e para tal há a ISO 31.000/2018 

que estabelece a Gestão de Riscos Corporativos, conforme Quadro 1.  

 

QUADRO 1: Conceitos conforme a ISO 31.000/2018. 

TERMO DEFINIÇÃO NOTAS 

Risco 
Efeito da incerteza 

nos objetivos 

Nota 1 de entrada: Um efeito é um desvio em relação 
ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos, e 

pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e 
ameaças. 

Nota 2 de entrada: Objetivos podem possuir 
diferentes aspectos e categorias, e podem ser 

aplicados em diferentes níveis. 
Nota 3 de entrada: Risco é normalmente expresso 
em termos de fontes de risco, eventos potenciais, 

suas consequências e suas probabilidades. 

Gestão de 
riscos 

Atividades 
coordenadas para 
dirigir e controlar 

uma organização no 
que se refere a 

riscos 

 

Fonte de 
risco 

Elemento que, 
individualmente ou 
combinado, tem o 
potencial para dar 

origem ao risco 
(3.1) 

 

Fonte: ISO 31000/2018. 
 

Ao administrador e gestor compete pensar nos efeitos da incerteza que podem 

comprometer a lucratividade, empreendedorismo, sustentabilidade e a perenidade da organização, 

como danos causados contra a reputação da organização, interrupção de negócios, 

responsabilidade civil, ineficácia e ineficiência logística, danos ao meio ambiente, entre outros, 

estabelecendo uma linguagem padrão com as operações. 

 

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado 

é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos 

deuses e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Até seres 
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humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do 

passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio 

sobre o conhecimento dos eventos previstos. (BERNSTEIN, 1997). 

 

A volatilidade dos cenários constitui fator determinante para a sustentabilidade e 

perenidade das organizações. Identificar os cenários e deles extrair as incertezas que determinam 

os riscos corporativos definem a função do Gestor de Riscos. 

O risco está presente em todas as atividades e ações; e para dimensioná-lo é necessário 

ter ferramentas apropriadas a fim de administrá-lo, mitigando os efeitos negativos e estando 

preparado para efeitos inesperados. 

Quem pratica a administração e a gestão necessita identificar os potenciais riscos inerentes 

a organização para os próximos oitenta anos. 

 

ENTENDA O QUE É GESTÃO DE RISCOS E CONHEÇA AS MELHORES FORMAS DE IMPLEMENTÁ-LA 
– Gestão de riscos empresariais é a coordenação de todas as atividades relacionadas a evitar que uma 
organização seja afetada de forma negativa (ou deixe de aproveitar de forma positiva) uma conjuntura ou 
cenário futuro, ou mesmo um incidente interno ou externo com potencial de acontecimento recorrente. 
Assim, a gestão de riscos não trata apenas das ameaças ao seu negócio, mas também de oportunidades 
que não devem ser desperdiçadas. 
Por exemplo: uma empresa que sabe que sofre “apagões” e sua região, deve criar planos de contingência 
para manter o fornecimento de energia elétrica e evitar que a produção pare. Por outro lado, ao perceber 
que esses apagões geram demanda por lanternas, digamos, e essa é uma das mercadorias que produz e 
vende, deve se preparar para atender a essa necessidade dos clientes. 
[...] 
Para os gestores, é fundamental que existam habilidades, sistemas, métodos e ferramentas para administrar 
e gerenciar os riscos rotineiramente. Essas são as formas de gestão de riscos que devem ser usadas. 
Na verdade, pode-se notar em uma organização diferenciada, de sucesso e com excelência de gestão, que 
ela se propôs a correr riscos que a concorrência não se propôs a correr. 
[Fonte e texto completo em: <https://www.siteware.com.br/gestao-estrategica/o-que-e-gestao-de-riscos/>. 
Publicado em 20 de dezembro de 2017. Acesso em 11 de fevereiro de 2020.]  

 

https://www.siteware.com.br/gestao-estrategica/o-que-e-gestao-de-riscos/
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Existe o risco que você não pode jamais 

correr, e existe o risco que você não pode 

deixar de correr. 

Peter Drucker 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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No próximo número da Revista Administration Advice daremos sequência aos 

desafios da Administração no século XXI. 

 

... 
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