


Aula 04- Indicadores de Navram enquanto 
fonte de dados e uso de tecnologia na 

atuação da secretária (o):
Objetivo: Identificar processos internos na 

organização que serão demandas para a secretária (o) 
operar tecnologia;
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• O modelo de Navran, foi desenvolvido por Frank Navran, onde o
autor criou um método para avaliação dos indicadores de clima ético
nas organizações;

• O princípio básico do modelo de Navran é o da congruência ou
consistência: a pessoa, individualmente, e a organização são mais
eficientes quando há congruência entre os valores e as crenças a
respeito de como o trabalho deve ser feito e as expectativas e
exigências da organização em relação ao sucesso.
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• O conjunto de expectativas percebidas e exigidas é denominado clima
ético e constitui objeto deste estudo:

• Sistemas Formais: Há muito tempo, os filósofos parecem estar de acordo
com a ideia de que, para que o processo decisório seja eficaz, são
necessárias regras.

• Do ponto de vista moral, esse pensamento procede, pois a ética está
amplamente constituída de regras de sobrevivência, regras de
comportamento associadas à profissão, regras de relacionamento;
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• São as regras que possibilitam a harmonia na convivência social e
assim por diante;

• Tom Morris (1998, p. 152-156) entende que a ética é o cumprimento
de regras;

• Sob essa perspectiva, a empresa que almeje ser ética deve divulgar
declarações precisas definindo as regras e deve criar procedimentos
de verificação para assegurar que todos na organização as estão
cumprindo.
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• Para Frank Navran, os sistemas formais da organização correspondem aos
métodos, às políticas e aos procedimentos que claramente identificam qual
é o negócio, quando, como, onde e por que ele se realiza.;

• Quando os sistemas formais contêm um direcionamento ético claro, os
funcionários têm uma compreensão correta das expectativas e exigências;

• Quando esses sistemas não são claros ou quando a mensagem ética varia
entre os sistemas, os indivíduos buscam outro ponto de referência para
uma orientação definitiva, uma dimensão tipicamente de liderança.
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• Quando mensagem é que não existe, isso deixa os funcionários
totalmente dependentes de seus valores pessoais e do comportamento
observável dos outros;

• Qual o papel da secretaria nesse contexto?

• Que tecnologias são necessárias para dar suporte a essa missão?

9



• Para reforçar o caráter objetivo da gerência, o foco deve ser na criação
de valor, e não na ganância;

• O incentivo de opiniões divergentes para corrigir uma tendência ao
interesse próprio e o desenvolvimento do raciocínio e das habilidades
para o relacionamento;

• A empresa que almeje ser ética deve divulgar declarações precisas
definindo as regras e deve criar procedimentos de verificação para
assegurar que todos na organização as estão cumprindo;
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• Para Navran, de todos os sistemas formais, as medidas são os meios
mais críticos que a organização possui para comunicar às pessoas o
que realmente é importante;

• As pessoas tendem a prestar mais atenção àquilo que é avaliado e
medido, pois é justamente o mensurável que a organização traduz em
recompensa;

• O uso de sistemas formais de avaliação depende de sistemas precisos
de mensuração, além de uma clara definição de responsabilidades.
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• Para Hambrick et al., a liderança não pode se apoiar apenas nas pessoas
que possuam qualidades, mas depende também dos seguidores e dos
objetivos que todos almejam alcançar;
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• Assim, são elementos que contribuem para a liderança eficaz:

a) É a integridade pessoal e instintivamente buscar conhecer e agir de forma
certa;

b) É a forte confiança no trabalho em equipe, no poder do relacionamento
horizontal, não vertical, realçando os pontos fortes dos demais e não sabendo
todas as respostas;

c) É compreender que o sucesso pessoal só pode vir do trabalho do grupo e
atribuir a todos o crédito que lhes é devido;
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• Assim, são elementos que contribuem para a liderança eficaz:

d) É a habilidade de ouvir e aceitar más notícias - e então ir para a frente -,
usando a experiência como ferramenta de futuro desenvolvimento;

e) É o talento de às vezes rejeitar o lógico e decidir em função do instinto
e do coração;

f) É criar a percepção e a realidade de que o líder é visível e tocável;

15



g) É a concentração e a atenção para o que é importante;

h) É conseguir informação confiável por meio de uma rede de fontes que permita a
formação de juízos;

• Para Navran, a liderança é um fator crítico de sucesso para as organizações que se
esforçam para aumentar a consistência ética;

• As ações e os comportamentos dos líderes pesam significativamente mais que
suas palavras ou as políticas escritas;

• Quando as mensagens não são congruentes, os funcionários ficam ponderando
qual delas deve ser considerada.
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• Uma das realidades difíceis de se medir e quantificar é o senso de união
no local de trabalho. Ele estimula as pessoas a iniciarem seu trabalho
pontualmente, a manterem o ritmo até o final do dia e evita o
distanciamento entre elas;

• Os melhores líderes desenvolvem a unidade por meio da atenção
consistente aos funcionários, fazendo-os participantes da "aventura" da
organização;
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• Para Navran, em toda a organização, os funcionários rotineiramente
se engajam em uma negociação como estratégia para resolver um
conflito;

• Negociam prazos, compromissos, alocação de recursos, atribuição de
tarefas e exigências específicas. Quando a negociação é percebida
como uma situação de ganha-perde, o sistema de valores internos
das pessoas ajuda a determinar os limites da negociação;
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• Hitt (1990) comenta que uma organização burocrática não pode dar lugar
aos favores políticos, está completamente em desacordo com os
princípios básicos em que a empresa foi estabelecida;

• Todas as indicações deveriam se pautar em considerações objetivas das
qualificações técnicas;

• Essa objetividade pode ser conseguida pela seleção de novos
funcionários por meio de testes escritos, para evitar favoritismo,
subjetividade e viés.
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• Para Navran, a organização tem suas exigências formais e informais
para alcançar o sucesso. Essas são as expectativas que a organização
tem para com seus empregados;

• Quanto mais explícitas e congruentes elas forem, maior facilidade o
empregado terá para avaliá-las, comparando-as com seus valores e
suas crenças pessoais a respeito do que é certo ou errado;
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• A consistência se fortalece com a lealdade, o apoio e a confiança no líder que
pessoalmente dá exemplos de conduta e que tem a humildade de retificar
quando erra;

• O reforço desse comportamento pode ser demonstrado pelo reconhecimento
das atitudes corretas - e sua respectiva comunicação;
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• Para Navran, a consistência ética ocorre quando todas as palavras e
ações da organização levam as pessoas a concluir que o mesmo
conjunto de valores éticos é válido a qualquer momento;
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• É pouco provável que, no longo prazo, um comprador venha a fazer
negócios, ainda que o produto seja bom, se na empresa fornecedora as
pessoas se manifestam de forma má ou descortês (Morris, 1998, p. 134);

• Para Navran, quando uma organização tem um padrão ético para seus
clientes e outro para seus funcionários, problemas podem surgir.

• Pode resultar num mau atendimento aos clientes e em níveis crescentes
de insatisfação dos funcionários;
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• A primeira tarefa gerencial deveria ser conhecer e aprender bem as
normas da organização, estudando-as atenciosa;

• A tarefa seguinte é comunicar essas regras aos seus subordinados e a
qualquer empregado recentemente contratado.

• Quando surgem dúvidas específicas quanto à aplicação das regras, cabe
ao gerente comunicar com a maior rapidez possível a interpretação
correta;
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• Quando a empresa não consegue comunicar eficazmente aquilo que
espera de seus empregados. As pessoas precisam de informações, de
orientação e de reforço.
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Atividade diária: 28/09

1. Identificar para cada área que tipo de suporte a secretaria tem função de
apoiar e como as tecnologias contribuem:

a) Sistemas formais: regras e manuais, sistemas de controle;

b) Mensuração: sistemas de avaliação;

c) Liderança: políticas escritas e mensagens;

d) Negociação: acordos, senso de união, prazos, compromissos, alocação de
recursos, distribuição de tarefas;

d) Expectativas: sistemas de seleção, promoção e correção;

e) Consistência: palavras e ações da organização;

28



Atividade diária: 29/09

1. Identificar para cada área que tipo de suporte a secretaria tem função
de apoiar e como as tecnologias contribuem:

a) Serviço ao cliente: contatos com clientes, manifestações de cortesia e
treinamentos;

b) Comunicação: comunicação de regras, informação, orientação e
reforço/ esclarecimento de dúvidas, rapidez e precisão em relação ao
cumprimento de normas
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Atividade complementar

Todos os indicadores de clima ético do modelo de Navran são
importantes para uma organização. Qual o real papel da secretária (o)
em todo contexto? O que você julga necessário para exercer a função
de secretária(o) diante destes desafios em termos de tecnologia?
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