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O presente trabalho busca realizar uma analisar a percepção ética dos estudantes de graduação em turismo diante de
dilemas éticos de cunho social, econômico e ambiental comuns a atividade turística na cidade de Aracaju/SE. Assim,
para o desenvolvimento da presente pesquisa utilizou-se um modelo teórico de ética proposto por Jones (1991)
considerando as seguintes variáveis: magnitude das consequências, consenso social, probabilidade de efeito,
imediatismo temporal, proximidade e concentração do efeito. Tendo em vista tais variáveis cenários foram
desenvolvidos abordando dilemas de cunho social, econômico e ambiental utilizando uma amostragem
não-probabilística com 70 estudantes graduandos do curso de turismo de uma universidade da cidade de Aracaju/ SE.
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The present work seeks to analyze the ethical perception of undergraduate tourism students in the face of ethical,
social, economic and environmental dilemmas common to the tourist activity in the city of Aracaju / SE. Thus, for the
development of the present research, a theoretical model of ethics proposed by Jones (1991) was used, considering
the following variables: magnitude of consequences, social consensus, probability of effect, temporal immediacy,
proximity and concentration of effect. Considering these variable scenarios were developed addressing social,
economic and environmental dilemmas using a non-probabilistic sampling with 70 students graduating from the tourism
course of a university in the city of Aracaju/ SE.
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Introdução

Questões éticas que permeiam o cotidiano das pessoas já eram discutidas por filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates. Tais questões
como definições e práticas que eram debatidas naquela época, na área da filosofia, ainda permanecem em discussão, apesar dos variados
estudos teóricos e empíricos que foram desenvolvidos sobre esta temática. Por envolver características e percepções dos seres humanos à
ética, gera interesse em diversas áreas como a sociologia, psicologia, marketing, turismo, entre outras. Sendo assim, um assunto de
amplo interesse. Dentre as diversas linhas de abordagens concernentes ao tema, este trabalho visa analisar a percepção ética dos
estudantes diante de dilemas éticos de cunho social, econômico e ambiental comuns a atividade turística na cidade de Aracaju/SE.

No âmbito dos negócios, é importante destacar que o estudo da ética não se restringe a análises das práticas gerenciais,
sendo este um tema muito mais amplo e que engloba o relacionamento de vários agentes sociais. A justificativa era de que
o campo dos negócios necessitava de moderação em sua prática considerando os referenciais éticos e morais, de maneira
a pautar sua ação no sentido de gerar resultados eticamente corretos. A ênfase pode ocorrer não apenas sobre o gestor,
mas também sobre os outros agentes envolvidos no processo, o que engloba os consumidores, ONGs, governos, entre
outros.
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O modelo integrativo de Jones (1991) inclui em seu fundamento seis características ou componentes do tópico moral,
avaliados sobre o ponto de vista da intensidade moral do indivíduo. Este é bastante utilizado na literatura internacional pela
crença de que a moral apresenta níveis de intensidade. Ou seja, cada indivíduo reage de forma diferenciada com relação a
situações que incluem elementos morais.

O autor delineia as seis características das questões morais (magnitude das consequências, consenso social,
probabilidade de efeito, imediatismo temporal, proximidade e concentração do efeito), que se relacionam positivamente
com o comportamento e a tomada de decisão moral. Estas seis características do tópico moral, em conjunto, formam a
chamada intensidade moral.

A escolha deste modelo, respalda-se no fato deste analisar a questão moral em si e não apresentar enfoque sobre o
agente moral ou a influência organizacional. Além disso, este é propício para estudos sobre o ponto de vista dos tomadores
de decisões. Impactos de ordem prática ocorrem, na medida em que, ações governamentais, de ONGs e consumidores
podem surgir para inibir ou incentivar atuações antiéticas ou éticas. Com relação ao âmbito educacional, este estudo pode
fornecer respaldo para uma maior atenção sobre as universidades e cursos técnicos responsáveis pela formação de
profissionais da área turística.

Assim, é necessário compreender que posturas éticas os estudantes dos cursos de turismo apresentam considerando que
estes podem se tornar possíveis gestores da atividade turística tomando decisões que irão repercutir sobre a sociedade.
Desta forma, o pressuposto ético nas relações de troca faz-se proeminente, visto que, a atividade turística repercute sobre
o desenvolvimento da localidade.

1. Pesquisas de ética em turismo

Estudos envolvendo a perspectiva ética da atividade turística passaram a ser desenvolvidos, no último século, devido ao crescimento
desta atividade como fenômeno econômico e social (HUDSON; MILLER, 2005). Muitas das preocupações éticas na atividade turística
tiveram como base os problemas gerenciais e esta é uma das críticas que concerne à aplicação de soluções éticas de uma área com
características de produtos tangíveis, para outra cujas peculiaridades são diferentes (SIRAKAYA; WOODSIDE, 2005).

À medida que as questões éticas ganharam maior atenção nas escolas de negócio, de medicina, de educação e de
esporte, o turismo passou a experimentar um interesse acadêmico semelhante (FENNELL; MALLOY, 1999), e este
interesse respaldava a orientação ética que influenciava a tomada de decisão no mercado em contextos de turismo e
hospitalidade (ROSS, 2004). Os estudos da ética na atividade turística, na opinião de Ross (2003), têm aparentemente
relacionado o entendimento ético com específicos contextos desta atividade, envolvendo estudos de lazer, códigos de
ética, ecoturismo e educação ética no turismo e hospitalidade.

Na tentativa de categorizar os estudos relacionados à ética em turismo, Yaman e Gurel (2006) perceberam que estes
poderiam ser classificados em seis grandes grupos: o primeiro grupo refere-se aos trabalhos sobre os desafios éticos
relacionados à indústria do turismo; o segundo têm em comum os impactos negativos do turismo sobre o meio ambiente e
as comunidades locais; o terceiro grupo debate sobre a natureza ética da atividade turística e seus novos tipos de turismo
que têm oferecido aos seus operadores, saídas para os impactos negativos provenientes de suas atividades; na quarta
categoria estão os estudos referentes aos códigos de ética da indústria do turismo; já na quinta categoria estão
concentrados os estudos sobre a educação ética no turismo; e, no último grupo, apresentam-se as pesquisas referentes à
tomada de decisão ética. Estas pesquisas são conduzidas com a finalidade de examinar as respostas dos gestores,
empregados e estudantes às situações de conjunção ética.

Assim, tendo como orientação os estudos das questões éticas, a pesquisa de Fennell e Malloy (1999) merece destaque por
realizar uma comparação das perspectivas éticas entre diferentes operadores turísticos. Para explanar e verificar as
diferenças éticas entre os operadores turísticos, estes autores selecionaram profissionais de ecoturismo, aventura, pesca,
cruzeiro e golfe. Para esta análise foi utilizada a escala de ética multidimensional (MES) desenvolvida por Reidenbach e
Robin (1988; 1990) para avaliar a natureza ética dos tipos de operadores selecionados. Esta escala apresenta oito itens
com três dimensões do comportamento ético, e as dimensões englobam aspectos da deontologia, teleológica, relativismo e
justiça.

Aos respondentes foram apresentados três cenários com questionamentos em uma escala de sete pontos (os cenários
foram desenvolvidos pelos pesquisadores tendo por base a pesquisa de Reidenbach e Robin (1990)). Após a adaptação,
os cenários foram sujeitos a avaliações por acadêmicos do setor turístico. O primeiro cenário ficou fundamentado em um
dilema econômico, o segundo em dilema social e o terceiro em dilema ecológico.
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Para a pesquisa foram identificados por meio da internet 714 operadores turísticos dos Estados Unidos e do Canadá e foi
enviado a estes, por e-mail, o questionário da pesquisa. Dos 714 operadores selecionados, apenas 167 responderam a
pesquisa. Destes, 39 foram profissionais de ecoturismo, 49 de aventura, 45 de pesca e 34 de golfe e cruzeiro.

Como resultado desta pesquisa, verificou-se (por meio de análise da variância) que os operadores de ecoturismo agem de
forma mais ética. O efeito das médias dos cenários evidenciou que os operadores responderam mais positivamente para o
cenário de contexto econômico como sendo o mais antiético. A análise de variância também foi realizada para as três
dimensões e as implicações indicaram significância para os cenários 1 e 2 para a dimensão justiça, com destaque para
ações mais éticas para os operadores de ecoturismo, aventura e de pesca. Estes resultados sugerem que os operadores
da indústria do turismo não podem ser considerados homogêneos em termos da conduta ética e que melhores
averiguações são necessárias para identificar os motivos que favorecem a não identificação de dilemas éticos por parte
dos profissionais de cruzeiro e golfe.

Outro estudo que merece ser elucidado é a pesquisa de Hudson e Miller (2005), que investigou os dilemas enfrentados
pelos futuros gestores de turismo a partir da hipótese de que a tomada da decisão ética será influenciada pela
nacionalidade, tipo do dilema ético, educação ética existente, a priori e gênero.

Na pesquisa, com o objetivo de desenvolver cenários de conteúdo ético que pudessem ser aplicados com estudantes,
foram entrevistados cinco diretores de recursos humanos da maior operadora turística da Inglaterra. Seis cenários foram
desenvolvidos baseados nas entrevistas com estes diretores. O cenário 1 e o 5 foram fundamentados em dilemas sociais,
o 2 e o 4 em dilemas ambientais e o 3 e o 6 em dilemas econômicos.

A escala utilizada nestas análises, assim como no estudo de Fennell e Malloy (1999), foi à escala de ética multidimensional
(MES) desenvolvida por Reidenbach e Robin (1988 e 1990). A escala MES utilizada foi a de diferencial semântico,
consistida de dez itens e sete pontos, representando quatro dimensões (justiça, deontologia, utilitarismo e relativismo).

O questionário foi aplicado a estudantes de graduação em turismo do Canadá, Austrália e Inglaterra, em três diferentes
instituições. A pesquisa foi formada por 438 estudantes, sendo 187 da Inglaterra, 135 da Austrália e 116 do Canadá. Como
resultado, verificou-se que, da amostra total, os estudantes canadenses demonstraram maior aptidão para cursos de ética,
uma vez que a priori já haviam adquirido educação ética.

Além disso, os resultados das médias demonstraram que para as dimensões da justiça, relativismo e utilitarismo, todos os
estudantes indicaram os cenários ambientais com sendo os de maiores contextos antiéticos. Para a dimensão da
deontologia, os cenários sociais foram os que apresentaram maiores evidências de conteúdos antiéticos. A ANOVA
realizada para as amostras dos três países confirmaram que as decisões éticas variam segundo os diferentes países.

Evidências também indicaram que, para os cenários de dilema econômico, as dimensões da deontologia e do utilitarismo
foram os que deram maiores significâncias. Os resultados também sugeriram que, para os estudantes da Inglaterra, os
cenários econômicos foram os que mais apresentaram problemas éticos, mas não houve diferenças éticas para o nível
educacional, tendo sido notadas diferenças para o gênero, sendo as mulheres mais éticas.

As pesquisas de ética em turismo, como se pôde verificar, apresentam ênfase para análises de tomada de decisões éticas
para que se possa com tais resultados melhorar o desempenho dos seus profissionais, objetivando melhores prestações de
serviços buscando melhores condutas éticas.

Pode-se constatar que as pesquisas de ética, em sua grande maioria, utilizam os cenários como forma de mensurar a
percepção dos dilemas éticos por parte dos respondentes. Esta forma de mensuração é comumente aplicada em
pesquisas de ética em turismo. Argumenta-se que os cenários permitem maior realismo às circunstâncias abordadas, que
talvez esta percepção não ocorra em outras formas de mensuração.

Outro ponto a destacar nos estudos de ética são os temas específicos de ética que são as filosofias morais: deontologia,
teleologia, idealismo e relativismo, ao se analisar os dilemas éticos as pessoas recorrem a tais filosofias para tomarem
suas decisões. Foi sobre este enfoque, que Jones (1991) desenvolveu o seu modelo, pressupondo que as questões morais
variam em termos de sua intensidade moral, uma vez que, os modelos teóricos, de tomada de decisões éticas, ressaltam
pouco as questões morais em si.

Neste sentido, estudos empíricos que abordem esta temática permitirão um maior conhecimento sobre as decisões éticas na área turística
contribuindo para que análises sejam realizadas sobre os estudantes que serão futuros gestores e tomadores de decisões. Gestores estes
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que, muitas vezes, realizam decisões sem considerar os efeitos e consequências de suas ações para a sociedade.

2. Procedimentos metodológicos

Objetivando analisar a percepção ética dos estudantes de graduação diante de dilemas éticos de cunho social, econômico
e ambiental comuns a atividade turística utilizou-se como pressuposto o modelo da intensidade moral proposto por Thomas
Jones (1991). A percepção de Jones (1991) foi a de que as questões morais variam em termos de sua intensidade moral e
de que a proposição de um modelo com as características do tópico moral podem fornecer uma maior compreensão sobre
o processo ético que podem ser formalmente validadas e testadas em estudos empíricos.

Na opinião de Jones, evidências prévias sugeriam que os seres humanos reagem ou respondem de diferentes formas
diante de questões morais através de seis características que constituem as questões morais (magnitude das
consequências, consenso social, probabilidade de efeito, imediatismo temporal, proximidade e concentração do efeito), que
se relacionam positivamente com o comportamento e a tomada de decisão moral. Estas seis características do tópico
moral, em conjunto, formam a chamada intensidade moral. As seis características da intensidade moral são apresentadas a
seguir:

• O componente magnitude das consequências é definido como sendo o somatório de malefícios ou benefícios
gerados sobre as vítimas ou beneficiários do ato moral em questão. O autor justifica este ponto exemplificando que
um ato que causa a morte de seres humanos apresenta uma maior magnitude de consequências do que uma ação
que gere sobre uma pessoa um efeito como um ferimento, por exemplo;

• O componente consenso social pode ser entendido como a conformidade social sobre a proposição de um ato ser
considerado bom ou ruim. Jones (1991) inclusive argumenta que é difícil uma pessoa agir eticamente se ela não
sabe o que a ética prescreve em uma situação, mas o consenso social é uma dimensão que contribui para a
redução da ambiguidade existente;

• Outro atributo ou componente da intensidade moral é a probabilidade de efeito da ação moral, que se refere ao grau
de probabilidade de uma determinada ação de conteúdo moral relevante ao sujeito venha realmente ocorrer. Para o
autor, maior probabilidade de gerar prejuízo, por exemplo, promove um maior cuidado por parte do decisor antes de
agir;

• O quarto componente da intensidade moral é o imediatismo temporal, que se refere a quando o efeito da ação
poderá ter seus efeitos realizados. Segundo Jones (1991), esta dimensão faz parte da intensidade moral porque as
pessoas tendem a minimizar a percepção de intensidade do impacto dos eventos que ocorrerão no futuro, de modo
que quanto maior a distância no tempo entre decisão e efeito, maior a disposição do agente de tomar a decisão
potencialmente menos ética;

• O quinto componente da intensidade moral é a proximidade, que se refere à proximidade (social, cultural,
psicológica ou física) que o agente moral tem dos seus beneficiário ou vítimas da ação em questão. Jones (1991)
entende que quanto mais afastadas (socialmente, culturalmente, psicologicamente ou fisicamente) forem às
pessoas, menores serão as preocupações com estas no momento do desempenho das decisões éticas.

• O sexto e último componente é a concentração do efeito, que se refere à amplitude do impacto sobre as pessoas, e
é uma função inversa ao número de indivíduos afetados pela ação de uma dada magnitude. Ou seja, para o autor,
se o efeito de uma decisão é concentrado uma pessoa, a avaliação é diferentes do que a situação em que o efeito
recairia sobre muitas pessoas.

Assim, sobre a perspectiva das seis características do tópico moral propostas por Jones (1991) foi desenvolvida uma
escala. Para a contextualização dos dilemas éticos fez-se uso da construção de cenários que permite que o entrevistado
esteja diante de uma situação de contexto ético em que tem de tomar um posicionamento. Wason, Polonsky e Hyman
(2002), evidenciam que os cenários devem conter variáveis-chaves, representarem situações reais, serem claros e
imparciais. Seguindo tais recomendações relativas à construção de cenários foram desenvolvidos três cenários, abordando
circunstâncias éticas em nível social, econômico e ambiental.

Para cada um dos cenários desenvolvidos o estudante teve de se posicionar em relação, aos itens relacionados às seis
características da intensidade moral. Cada um destes itens, da escala, foram aferidos através da escala phrase completion
proposta por Hodge e Gillspie (2007). Nesta escala os itens expedem uma intensidade, ou seja, na verdade, os itens são
complementados pela sua indicação de intensidade em uma escala de 11 pontos que variam de 0 a 10.

Para compor o grupo de estudo foram selecionados 70 estudantes graduandos do curso de turismo de uma universidade
da cidade de Aracaju considerando uma amostragem não-probabilística por acessibilidade e conveniência.

3. Análise dos dados
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3.1 Análise dos dados socioeconômicos

Verificando os dados socioeconômicos da pesquisa com os estudantes averiguou-se que a maioria dos respondentes
(73%) não estão trabalhando no momento que condiz com uma situação comum relativa a estudantes de graduação que
estão se profissionalizando para entrarem no mercado de trabalho. Já 19% estão trabalhando em meio turno e 8%
trabalham em tempo integral.

Relativo ao gênero observou-se que 74% dos respondentes são do sexo feminino, aspecto comum que pode está
relacionado ao curso de turismo fazer parte das ciências sociais aplicadas da área de humanas e não da área de exatas
em que o número de homens é superior que o das mulheres.

Os dados relativos à idade dos estudantes indicam que 40% dos mesmos estão na faixa acima dos 25 anos. Idade comum
para alunos que estão se profissionalizando para entrarem no mercado de trabalho. Em segundo lugar, com 27% das
respostas, aparece a faixa etária de 22 até 24 anos. 20% estão na faixa de 20 até 21 anos e 13% indicaram ter até 20
anos.

Sobre a renda dos estudantes os dados revelam que 40% destes apresentam renda até 1.000,00 reais o que denota que
estes ainda não estão no mercado de trabalho como apontado no primeiro questionamento apresentado. Todavia, é
importante observar que 23% dos pesquisados indicaram apresentar uma renda acima de 3.000,00 reais que pode
representar parte dos respondentes que afirmaram, anteriormente, que estavam trabalhando de forma parcial ou integral. A
renda acima de 1.000,00 até 2.000,00 representam 20% dos respondentes e acima de 2.000,00 até 3.000,00 constituiu
17% dos pesquisados. Sobre o estado civil averiguou-se que a maioria dos respondentes (86%) são casados e 14% são solteiros.

3.2 Análise do Cenário 1

Breve descrição da situação analisada: Uma famosa empresa de turismo apresenta como principal destino turístico
passeios a uma pequena comunidade litorânea, onde ambas as partes possuem boa relação, pois geram emprego e renda
para os moradores. Uma tragédia natural destruiu parte dessa localidade, e a atitude da empresa foi diminuir o envio de
turistas ao destino enquanto o mesmo não fosse reestabelecido. Já a comunidade não aceitou bem a decisão, pois
diminuirá o emprego e renda, e muitas famílias dependem do turismo e precisam desses visitantes para reerguer a parte
afetada.

Em relação à análise do primeiro cenário, em que está representada uma situação de dilema social, a primeira questão diz
a respeito a percepção dos entrevistados sobre a existência ou não de dilema ético mencionado nessa situação. O dilema
ético corresponde a uma tomada de decisão, geralmente de forma difícil, pois uma das partes sairá prejudicada.

Considerando uma escala de 0 a 10, os números 8 (20%), 6 (19%), 5 (17%) e 7 (13%) foram os mais respondidos por parte
dos entrevistados. Na percepção dos estudantes entrevistados o cenário de dilema social representa uma situação que
varia entre razoável e grande dilema ético.

A segunda questão cita a magnitude das consequências, questionando o quanto de malefício final resultaria a decisão
tomada pela empresa de turismo. Os números 8 (24%), 9 (14%), 7 (12%) e 10 (10%) representam uma aproximação para
uma magnitude muito significativa. Por outro lado, o número 5 (20%) representa um malefício razoavelmente significativo.
Assim, percebe-se que a maioria dos entrevistados percebe que o malefício se mostraria muito significativo, denotando
uma postura ética por parte dos estudantes.

A terceira questão abordou o contexto do consenso social. O mesmo constitui a percepção da sociedade como um todo
sobre uma ação tomada, analisando sua posição perante o cenário. Diante do questionamento, os itens da escala mais
respondidos foram os números 5 (26%), 7 (19%) e 8 (13%), evidenciando que a sociedade veria a atitude do agente como
sendo razoavelmente e muito correta. Por outro lado, há uma demanda com opiniões diferentes, onde foram marcados os
pontos 1, 2, 3, totalizando 26% onde os entrevistados opinaram que a sociedade consideraria a ação como pouco correta
indicando uma posição antiética perante o cenário.

Na questão seguinte, a probabilidade de efeito irá retratar a possibilidade da ação da empresa de turismo gerar malefícios
para a comunidade. Os números mais marcados da escala foram o 8 (20%) e 7 (19%) indicando o provável malefício como
sendo muito significativo. Entretanto, alguns estudantes assinalaram os itens 4, 5 e 6 que somados representam 35%,
indicando um malefício razoavelmente significativo. Desta forma, verifica-se que os entrevistados ficaram divididos em que
posturas éticas tomar.
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O imediatismo temporal explana se o dano causado pela ação do agente seria de efeito imediato sendo este insignificante
ou significativo. Os resultados da pesquisa indicaram que o dano imediato provocado pela decisão do agente é muito
significativo com 41% referente a soma dos percentuais concernentes aos números 8, 9 e 10 da escala. Já os números 6 e
7 representaram 26% das respostas. Mostrando que uma maioria dos estudantes afirmaram que os danos imediatos
causados pela empresa de turismo mostra-se muito significativo. Havendo uma postura ética por parte dos mesmos.

Em relação à proximidade da empresa com a comunidade, observa-se como a empresa turística apresenta proximidade às
vítimas do cenário exposto. Os dados evidenciam com proximidade os números 3 (12%), 4 (14%), 5 (17%), 6 (10%) e 7
(13%) significando que os estudantes estão concentrados no meio termo da escala.

A penúltima questão trata da Concentração do Efeito que constitui à amplitude do impacto sobre a comunidade litorânea.
Os números destacados são: 5 (20%) e 6 (17%) demonstrando que a ação da empresa turística afetará um número
razoável de pessoas. Somando os valores dos itens 7, 8 e 9 (40%), existe uma percepção por parte dos estudantes de
entenderem a ação abordado no dilema como sendo antiética.

Verificando a Intensidade Moral da empresa perante o cenário de dilema social, observa-se que a maioria dos estudantes
reconheceram que a atitude da empresa foi razoavelmente ética. Os dados evidenciaram os pontos 5 (19%), o 4 (13%) e o
3 (11%). Onde há uma minoria considerando a atitude pouco ética, assinalando os itens 0, 1 e 2 (somando 22%).

Na última questão, foi avaliada a Intenção Ética da empresa. Neste quesito os entrevistados se colocaram no lugar da
empresa diante do cenário. Relativo a intenção ética os dados apresentam uma predominância para os pontos 5 (24%) e 4
(13%), afirmando uma posição próxima a da empresa, por outro lado os números 0, 1, 2 e 3 (somando 31%) mostraram
que uma parte dos estudantes teriam uma posição totalmente contrária a da empresa, mostrando uma divisão nas opiniões
dos estudantes.

No geral, os estudantes visualizaram um cenário de dilema social, onde o resultado do malefício será muito significativo,
ficaram divididos entre a decisão da sociedade, acreditando que a postura da empresa perante a sociedade foi
razoavelmente correta. Mas na forma de agir, uma parte ficou totalmente contrária a posição e outra parte faria uma atitude
próxima a da empresa.

3.3 Análise do Cenário 2

Breve descrição da situação analisada: Um agente de turismo acaba de ser contratado por um agência de viagens para
operar na venda de passagens aéreas, e no seu primeiro dia obteve a oportunidade de fechar um negócio a partir de uma
indicação de um amigo, que recomendou a venda para seus pais e tios (4 pessoas) para o Caribe. Mas poucos minutos
antes de saber deste negócio, tinha sido comunicado pelo chefe, que teria uma promoção no dia seguinte para o mesmo
destino. O agente já tinha presenciado por parte de colegas finalizações de negócios parecidas e como isso faria com que
tivesse uma boa visibilidade por parte do chefe, e seriam poucas pessoas prejudicadas, ele concluiu o negócio.

Em relação a análise do segundo cenário, que representa uma situação de dilema econômico, a primeira questão diz
respeito ao nível de dilema ético abordado nessa situação. O dilema ético corresponde a um conflito de decisão que
envolve princípios morais em que alguma das partes poderá sair prejudicada. Na escala de 0 a 10, os números 8 (19%), 9
(17%) e 10 (14%) foram os mais evidenciando por parte dos respondentes. Ou seja, na percepção dos estudantes
entrevistados o cenário de dilema econômico representa uma situação de grande dilema ético. Por outro lado, alguns
estudantes analisaram a situação como apresentando um razoável dilema ético com as marcações 3 e 4 representando
10% cada.

A próxima questão abrange a magnitude das consequências, que questiona o quanto de malefício final resultaria a decisão
tomada pelo agente. Os números 8 e 4 ambos com 17% mostraram divergências de opiniões, onde o primeiro demonstra
que o malefício seria muito significativo e o segundo evidencia um malefício razoavelmente significativo. Ao analisar os
dados seguintes, nota-se que o número 5 (16%) e o número 7 (12%) também estão na faixa que representa que o malefício
seria razoavelmente significativo, entretanto, o número 10 (12%) avalia como muito significativo. Assim, percebe-se que a
maioria dos entrevistados considera que o malefício se mostraria pouco significativo. Este questionamento representou
uma grande quantidade de divergência de opiniões.

O terceiro questionamento do cenário de dilema econômico esteve relacionado ao consenso social. Este constitui a
percepção da sociedade sobre uma determinada ação. Ou seja, o entrevistado analisa como a sociedade, de maneira
geral, reagiria aquele dilema apresentado. Diante disso, os estudantes ao marcarem os números 2 (20%), 0 (17%) e 1
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(13%) entraram em acordo de que a sociedade consideraria a atitude do agente como pouco correta. No entanto, os
números 7 (13%) e 5 (12%) indicaram que os estudantes acharam que a sociedade consideraria a ação como
razoavelmente correta indicando uma leve predisposição antiética.

Na questão seguinte, a probabilidade de efeito retrata a possibilidade da ação gerar malefícios pouco ou muito significativo.
É possível observar nos números de maior destaque que são 8 (16%), 6 e 7 (14% cada um) que os estudantes
reconhecem o provável malefício como sendo razoavelmente e muito significativo. Entende-se que até o momento, a
maioria dos estudantes de turismo, veem a decisão do agente de forma problemática e demonstram uma certa incerteza
em tomar uma postura ética.

O imediatismo temporal exprime se o dano causado pela ação do agente seria de efeito imediato insignificante ou
significativo. Os resultados apresentam que o dano imediato provocado pela decisão do agente é razoavelmente
significativo com 17% referente aos números 4 e 5 da escalas. Já o número 7 representou 16% das respostas. O que de
certa forma, demonstra, novamente, uma certa indecisão por parte dos estudantes que optaram por marcar números
intermediários da escala.

Em relação a variável proximidade, observou-se que o possível efeito danoso do agente irá afetar pessoas próximas a ele
ou não. Os dados destacam os números 3 (20%), 2 (19%), 1 (17%) e 0 (16%) da escala significando que os estudantes
avaliaram que as pessoas afetadas estão pouco próximas ao agente de turismo. Em uma análise da postura ética
espera-se que os entrevistados considerem um efeito sobre as pessoas que não são próximas a ele. Uma vez que, é
comum as pessoas agirem de forma mais ética quando conhecem as pessoas afetadas. Neste sentido, para a variável
proximidade observa-se uma postura mais ética por parte dos estudantes.

A penúltima questão trata da Concentração do Efeito que constitui à amplitude do impacto sobre os indivíduos. O número
destacado foi o 5 (26%) configurando que os prejuízos causados pela ação do agente irão prejudicar um número razoável
de pessoas. Porém, se somarmos os valores dos números 2 (16%) e 1 (14%), a maioria dos estudantes acreditam que a
ação irá prejudicar apenas poucas pessoas. Neste sentido, os estudantes apresentaram uma postura menos ética para
esta variável analisada.

Ao analisar a Intensidade Moral do agente, verifica-se que a maioria dos estudantes reconheceram que a atitude do agente
foi pouco ética. Os números mais evidenciados pelos pesquisados foram o 1 (23%), o 2 (17%) e o 0 (14%).

Por último, os estudantes avaliaram a Intenção Ética e indicaram que se estivessem no lugar do agente de turismo, agiriam
de forma totalmente contrária. Os dados apresentam 0 (22%), 1 (16%) e 2 (14%). Em contraste, o número 5 com 17%
aponta que alguns estudantes agiriam de forma próxima ao agente de turismo, indicando uma postura antiética.

Ao todo, constata-se que a maioria dos estudantes veem que a decisão do agente de turismo foi antiética. Entretanto, em
alguns casos os alunos estão divididos sobre que postura ética iriam adotar por optarem pelo meio termo da escala.

3.4 Análise do Cenário 3

Breve descrição da situação analisada: O proprietário de um reconhecido resort recebeu incentivos fiscais para montar uma
filial em uma pequena cidade, contudo, a única extensão de terra propícia para o seu estabelecimento era uma área da
reserva de mata atlântica, e diante desse contexto, se propôs a construir o resort sem prejudicar a mata, e gerar benefícios
para toda a área do seu entorno. Os governantes da localidade perceberam no turismo uma importante fonte de renda que
contribuiria para a geração de emprego, lazer, e investimentos em infraestrutura. Já, os moradores locais e organizações
de preservação ambiental alegavam que a mata sofreria algum tipo de dano, mesmo ele sendo pequeno e não imediato,
pois a fauna e a flora acabariam sentindo ao longo dos anos o efeito da presença dos visitantes e das instalações, além de
prejudicar a ventilação da população próxima a ele. Entretanto com o apoio dos governantes da cidade, resolveu-se
construir o resort na área da reserva.

A análise do primeiro gráfico traz o seguinte questionamento: se em geral na percepção do respondente, o cenário de
dilema ambiental representava um uma situação de pequeno, médio, ou grande dilema ético. Sobre este aspecto a maioria
dos estudantes (29%) indicaram que esta seria uma situação, de grande dilema ético, por apresentar o ponto 10 da escala.
Se somados os percentuais dos respondentes que indicaram os pontos 7, 8, 9 e 10 da escala o total seria de 60% das
respostas.

Referente a magnitude das consequências foi analisado se para o entrevistado, o maleficio final resultante da ação tomada
pelo empresário do resort, seria considerado pouco significativo, razoavelmente significativo, ou muito significativo para a
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localidade. Neste sentido, os maiores porcentuais indicaram os pontos 10 (35%) e 9 ( 24%) representando que a ação
tomada pelo empresário representa uma ação com consequências muito significativas para a comunidade.

Observando os dados referente ao consenso social foi possível observar que houve uma maior distribuição das respostas.
Dado que, foi questionado ao respondente se existiria um consenso por parte da sociedade, sobre a ação tomada pelo
empresário do resort. A maioria dos estudantes responderam com 21% que acharam a ação do empresário pouco correta,
porém, observa-se que há um certa variedade nas respostas sobre essa questão, pois muitas pessoas também
responderam que acreditam que a sociedade entenderia a ação como sendo razoavelmente correta (13%) ou muito correta
(4%).

Analisando a variável probabilidade do efeito, verifica-se que os maiores porcentuais 26%, 19% e 19% foram referentes
aos pontos 10, 9 e 8 da escala, representando que os estudantes acreditam que a probabilidade de efeito sobre a
população da pequena cidade, é muito significativa. Representando uma postura ética por parte dos respondentes.

Os estudantes também foram questionados sobre se a ação provocada pela decisão de se construir o resort na área da
reserva de mata atlântica, seria algo que resultaria em um dano imediato insignificante, razoavelmente significativo ou
muito significativo sobre a comunidade. Sobre esta variável de analise os estudantes responderam que o dano seria muito
significativo, representando 23% (numero 10 da escala) das respostas. Em seguida aparece o item 9 da escala com 21% e
o número 0 com 16%. Entretanto, se somados os percentuais dos respondentes que indicaram os números 8, 9 e 10 da
escala o percentual total é de 56%. Sendo assim, para esta variável houve uma postura ética por parte dos estudantes
entrevistados.

Considerando a variável proximidade, verifica-se que a maioria dos estudantes (23%) acharam a atitude do empresário do
resort pouco correta, pois o mesmo tem proximidade com a vítima da ação. Ao analisar os dados apresentados é possível
perceber que quanto mais próximo for o sujeito emissor do sujeito receptor da ação, as pessoas tendem a pensar de forma
mais ética.

A Concentração do efeito refere-se a questão das pessoas analisarem se os prejuízos causados pela ação do empresário
do resort, irá prejudicar poucas pessoas, um número razoável de pessoas, ou muitas pessoas. A maioria dos entrevistados
37% responderam que os prejuízos causados pela construção do resort, irá prejudicar muitas pessoas. Comparando com
os dados relativos a magnitude das consequências, é evidente que os respondentes desta pesquisa percebem que o
maleficio causado por essa construção deve ser algo considerado como um prejuízo amplo, geral, e não apenas como um
dano local.

Relativo a variável intensidade moral da ação os dados indicam que a maioria das respostas, num total de 29% verificam a
atitude do empresário como sendo pouco ética para com a população da pequena cidade e com a reserva ambiental.

Para a variável intenção ética a maioria dos estudantes acharam a atitude do empresário do resort como sendo uma ação
pouco correta e pouco ética. As maiores porcentagens (36% e 21%) das pessoas que responderam ao questionário,
marcaram que, se fosse o empresário agiria de forma totalmente contraria.

Considerações Finais

A atividade turística, assim, como outras áreas que possuem efeitos sociais apresenta situações de dilemas éticos, no qual
os indivíduos necessitam se posicionar gerando ações que podem beneficiar ou não outras pessoas. Como futuros
tomadores de decisões ou prestadores de serviços os estudantes que cursam o curso de Bacharelado em turismo em
diversas universidades devem apresentar posturas éticas, visto que serão agentes sociais no futuro realizando atividades
que afetarão direta ou indiretamente a atividade turística e a sociedade em que vivem.

Assim, um estudo sobre tais posturas éticas com um grupo de 70 estudantes foi desenvolvido e os resultados das medidas
para o cenário 3 (dilemas ecológico), indicaram maiores posturas éticas por parte dos estudantes.

Dificuldade de um posicionamento mais ético ficou por parte do dilema de cunho social, em que a maioria das médias ficou
próxima do ponto intermediário da escala. O que ocorre é que independente do dilema do cenário posturas éticas devem
ocorrer por parte destes futuros agentes sociais. Provavelmente as atuais discussões sobre as questões ambientais a nível
mundial tenham influenciado uma postura mais ética diante deste cenário. Entretanto, uma tendência a um posicionamento
mais antiético em algumas variáveis que abrangeram os dilemas social e econômico pôde ser observada.

Deste modo, foi possível observar, com tal estudo, que uma atenção maior deve ser dada, por parte das universidades e
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dos cursos técnicos na área de turismo, para estes estudantes. Preceitos e análises éticas necessitam serem estimuladas
e discutidas em tais ambientes para que a sua formação profissionais ocorra da melhor forma possível promovendo e
desenvolvendo agentes sociais conscientes e íntegros.
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