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Vinculado ao grupo de pesquisa AdmEthics – Ética, Virtudes e Dilemas Morais da 

Administração, o projeto de pesquisa “Na Prática, a Ética é outra: Compreendendo os Dilemas 

Morais vivenciados na Gestão Pública”, e associado ao NISP - Grupo de Pesquisa em Inovação 

Social na Esfera Pública (ESAG / UDESC, Brasil), tem como objetivo compreender quais 

contribuições ao debate da racionalidade das organizações públicas podem vir do estudo sobre 

dilemas morais. Estão sendo utilizados como arcabouço teórico os estudos sobre 

desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, o estudo da Ética das Virtudes de Alasdair 

MacIntyre, que resgata para a contemporaneidade a abordagem aristotélico-tomista, e a 

abordagem de racionalidade nas organizações de Guerreiro Ramos. 

As duas principais atividades foram a manutenção do site do grupo e o apoio na construção 

de um artigo de revisão sistemática com outros dois membros do grupo, alunos de doutorado. 

A primeira atividade consistiu em manter atualizado o cronograma de entregas de textos dos 

membros do grupo para o site do grupo de pesquisa (https://admethics.com/), na plataforma 

Slack, por meio da publicação da ordem de entregas e anunciando quem deveria ser o próximo a 

enviar seu texto, e a publicação destes no site, fazendo a devida edição do texto enviado pelos 

membros para a plataforma Wordpress e algumas vezes traduzindo-os para a língua inglesa. 

A segunda atividade foi a realização de uma busca nas bases da Scopus, Ebsco, Web of 

Science, Scielo e Spell das seguintes querys: 

 

 scale* AND "Ethical organizational culture" 

 “scale* AND “Virtuousness” 

 "scale development" AND "Ethical organizational culture" 

 measur* AND Ethical organizational culture 

 measur* And virtuousness 

 "scale development" AND "Virtuosness" 

 "organizational virtu*" AND scale 

 "organizational virtu*" AND measur* 

 "organizational virtu*" AND "scale development" 

 

https://admethics.com/
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Após esta busca, os arquivos RIS com informações sobre os artigos, como título, resumo, 

autores, DOI e palavras-chave foram importados para o software Mendeley e separados em 

categorizados. Em seguida, foram analisados os títulos e resumos, selecionando os artigos que 

aparentavam estar dentro do escopo da pesquisa. Os artigos selecionados foram então analisados 

em maior profundidade, para que se pudesse eliminar os artigos que estavam fora do escopo – 

estando dentro do escopo os artigos que criaram ou modificaram uma escala de virtuosidade 

organizacional, aplicando-a e apresentando os resultados da aplicação. O processo de filtragem 

dos artigos foi exemplificado em um fluxograma no modelo Prisma e pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Fig 1.: Fluxograma no modelo Prisma. 

 

Em seguida, dos artigos selecionados para compor a amostra final que seria revisada, foi 

construído um gráfico com os anos em que os artigos foram publicados, países das instituições de 

ensino que os autores principais estavam vinculados e um gráfico de nuvem com as palavras 

chaves dos artigos. Também foi feito um gráfico do número de artigos por journals e uma análise 

dos journals em que os artigos foram publicados, inserindo numa tabela Excel os nomes das 

revistas, com seus respectivos países, índice H, Quartile e SJR 2018.  

Por fim, foi feito um gráfico de rede dos autores que foram coautores de artigos da amostra, 

utilizando o programa Gephi. Os artigos que tiveram autores que trabalham em mais de um artigo 

na amostra foram colocados neste gráfico, junto do nome dos autores, conectando estes com os 

artigos no qual trabalharam. 


