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RESUMO: Este artigo tem por objetivo demonstrar a importância da Ética
empresarial na estrutura organizacional do mundo moderno, pois, a
formação de uma empresa requer uma série de elementos que a
identificarão como tal, e a Ética passa a ser vista como um instrumento de
equilíbrio destas organizações e do relacionamento entre os elementos que
a

constituem.

Fundamentando-se

no

ato

humano,

buscou-se

um

denominador comum para o desenvolvimento tecnológico e científico destas
transações no relacionamento humano nas diversas empresas nacionais e
internacionais.

PALAVRAS – CHAVE: Ética, Moral, Postura empresarial

Analisando alguns artigos elaborados por administradores, economistas e
políticos contemporâneos, percebe-se que a palavra “Ética” está presente em seus
discursos, entrevistas e modelos de gestão. Este termo tão debatido através dos
tempos por filósofos, pedagogos e religiosos, será que passou a ter um novo
enfoque? Seria ele privilégio de uma elite intelectual que extremamente elitista não
antevia a discussão aos demais membros da sociedade? Afinal, o que se entende
por Moral e Ética?
Segundo a definição de ARISTÓTELES apud ROCHA (1959), entende-se
por Moral a ciência filosófica da ordem nos atos humanos para o seu fim último.
Já FERREIRA (s.d., p. 944), define Moral, como sendo o “conjunto de regras
de conduta considerada como válidas quer de modo absoluto para qualquer tempo
ou lugar, quer para grupos ou pessoas determinadas”.
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Ética é igual ao estudo dos juízos de apreciação, referente à conduta
humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja
relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. FERREIRA (s.d., p.
591).
Para RIOS (1999, p.23), “Ética é uma reflexão crítica sobre a Moralidade,
sobre a dimensão Moral do comportamento humano. É uma ciência especulativaprática. É especulativa pela forma que enfoca o objeto e é prática pela maneira de
agir”.
Se analisarmos a Moral e a Ética pode-se estabelecer um paralelo: a Moral
indica se o comportamento é bom ou mau, enquanto que a Ética fundamenta o valor
que norteia o comportamento, partindo da historicidade presente nos valores morais.
Estabelecido este paralelo, pode-se partir para o enfoque que se quer dar a
este artigo, que é Ética empresarial.
Sabe-se que a formação de uma empresa requer uma série de elementos
que a identificarão como tal, porém, a Ética fundamenta-se na estruturação da
organização, isto é, no ser humano que é o cérebro que fará funcionar a estrutura
organizacional.
Constata-se,

portanto,

que

o

indivíduo

é

o

elemento

básico

do

desenvolvimento empresarial e que seus atos serão analisados e criticados por
outros indivíduos que compõem esta equipe.
Ora, se o ato humano é o objeto da Ética, torna-se necessário determinar os
elementos que o constituem. Todo ato humano é constituído por: motivo, fim,
decisão, escolha, meio, resultado e conseqüências objetivas.
A seguir será apresentado um exemplo empresarial, para que se tenha
noção das conseqüências de um ato humano diante a tomada de atitudes no
ambiente organizacional.
Exemplificando: A cooperativa “x”, com aproximadamente dois mil e
quinhentos associados, tendo uma diretoria administrativa e executiva entra em crise
financeira, levando-a a falência.
Motivo: má administração dos recursos financeiros de forma intencional.
Suspeita-se de atos de corrupção.3
Fim: enriquecimento ilícito de gerentes e diretores da empresa “x”.
3
Corrupção, segundo LEISINGER (2001, p. 68), “é o abuso do poder em benefício privado. O benefício pode ser: dinheiro, proteção,
tratamento especial, elogio, promoção ou favores de pessoas influentes”.
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Decisão: Escolher, optar pelo enriquecimento ilícito, aumentando o poder
econômico do grupo (fraude).
Escolha: tirar vantagens financeiras de transações comerciais em benefício
próprio.
Meio: escolher um grupo de pessoas coniventes com o objetivo final.
Resultado: enriquecimento ilícito do grupo diretivo, acarretamento de dívidas
aos associados (os quais foram prejudicados) e quebra financeira da empresa.
Conseqüências objetivas: falência da empresa, ação judicial aos associados
(endividamento e conseqüente perca de capital), enriquecimento ilícito do grupo
diretivo.
Através do exemplo acima, buscou-se demonstrar as etapas do ato humano,
cuja conseqüência se deu em prejuízo de uma empresa (de seus associados e
familiares e de seus funcionários que perderam o emprego), na qual, a falta de
postura Ética de seus dirigentes resultaram em conseqüências que prejudicaram
todo um grupo de pessoas. Conseqüência esta que abalou a estrutura econômica do
município (pois a mesma fazia parte de uma das maiores empresas do ramo do
País).
Pode-se também analisar o quanto um comportamento ético negativo, por
parte dos dirigentes de uma empresa, pode prejudicar uma sociedade organizada.
O direcionamento que será dado a este texto agora, será o de uma análise
de como seria diferente o desfecho desta empresa se a postura destes dirigentes
apresentassem atos éticos positivos.
Hipoteticamente falando, a empresa poderia estar em funcionamento e seus
associados não perderiam seus bens, pois a região, através da sociedade civil
organizada, poderia possibilitar meios para que a empresa reestruturasse,
possibilitando sua permanência no mercado, uma vez que, esta sociedade pode se
mobilizar em prol de um bem comum, que poderia ser, por exemplo, a manutenção
do emprego de muitas pessoas e o reconhecimento das lideranças e o respeito de
seus dirigentes.
É neste estágio que se pode abordar o estudo da Ética individual e da Ética
social, do comportamento dos dirigentes e dos administradores empresariais da
atualidade. Para tanto, se faz necessário compreender a diferença básica entre
Moral individual e Moral social.
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Entende-se por Moral individual aquela que busca valores morais objetivos,
qualificando a pessoa para o bem social.
Quanto a Moral social, é aquela que busca os valores da sociedade através
do Direito do indivíduo e da sociedade, ou seja, a Moral social deve ser construída
respeitando os direitos individuais do ser humano, enquanto a Moral individual deve
ser estruturada na formação da personalidade, da autenticidade e dos princípios
morais do ser humano. Estes princípios são os que fundamentam a Ética Individual
e Social das organizações.
As leis Éticas não se constroem ao sabor dos ambientes particulares, nem
do consenso empírico, mas, da diversidade da conduta humana volvida ao meio. Se
a conduta é boa para um grupo, mas não o é, em geral, para terceiros, perderá sua
finalidade Ética. A virtude é algo que exige interação benéfica geral entre os seres
humanos. (SÁ, 2000)
Entende-se por virtudes básicas profissionais aquelas indispensáveis, sem
as quais, não se consegue a realização de um exercício ético competente, seja qual
for a natureza do serviço prestado. Tais virtudes devem formar a consciência Ética
estrutural, os alicerces do caráter e, em conjunto, habilitarem o profissional ao êxito
de seu desempenho. (SÁ, 2000)
Entre as virtudes básicas, serão citados neste artigo, aquelas que, ao nosso
entendimento,

parecem

ser

imprescindíveis

a

todas

as

profissões,

mas,

principalmente para aquelas em que o serviço prestado deriva do conhecimento
formado pela universalidade, as de maior alcance social, como é o caso das
estruturas empresariais.
Das virtudes básicas profissionais de um administrador, pode-se citar quatro
como sendo imprescindíveis a uma conduta humana eficaz e, principalmente,
fundamentais para que o mesmo alcance uma posição íntegra no campo da
sobrevivência profissional. São elas:
a) O zelo: o zelo pode ser entendido como o cuidado com o que se faz algo.
Começa com a responsabilidade individual, a qual, deve fundamentar-se na relação
entre o sujeito e o objeto do trabalho. O zelo é uma virtude que depende,
unicamente, do próprio ser, de seu caráter e de sua personalidade. Pode-se dizer
que “da qualidade do serviço, se mede a qualidade do profissional”. (SÁ, 2000, p.
176)

59

A atitude zelosa inicia-se com a aceitação do trabalho e só termina quando
da entrega do mesmo, portanto, pode ser considerada e entendida como um
processo, sendo de competência do profissional que assumiu a tarefa prestar toda e
qualquer assessoria a atividade aceita.
Considera-se falta de zelo, deixar de cumprir tudo o que se faça necessário
para o desempenho eficaz de uma tarefa, cuja responsabilidade se assumiu, tendo
por conseqüência direta a negligência (entendida como o antônimo de zelo), que
passa a ser a responsável por grande parte dos defeitos dos serviços prestados,
podendo inclusive acarretar em graves prejuízos às empresas e ao próprio
profissional.
No entanto, o zelo em si, como virtude não depende, necessariamente, só
de meios de trabalho nem só de larga competência, mas, dos valores pessoas natos
década profissional, pois sua prática exige entusiasmo pela tarefa e o uso de forças
energéticas internas do indivíduo, aplicadas na materialização do trabalho, na
necessidade de ser útil. Quem busca a utilidade, profissionalmente, pratica o zelo e
quem pratica o zelo produz a utilidade.
b) A honestidade: Quando confia-se algo a alguém, seja o que for, passa-se
a requerer a fiel guarda, a lealdade, a sinceridade e um propósito firme de que o
indivíduo irá executar, cumprir o compromisso assumido. Sob este aspecto, surge a
necessidade do indivíduo ser honesto, pois a honestidade situa-se como uma prática
do bem com a confiança depositada por terceiros a alguém. (SÁ, 2000)
A convivência em uma sociedade corporativa exige de seus dirigentes e
administradores posturas honestas. É necessário ser honesto, parecer honesto e ter
o ânimo de sê-lo, para que a partir daí se inicie a prática do respeito ao direito de
nosso semelhante. Ser honesto na atual conjuntura empresarial é um desafio,
principalmente em países em desenvolvimento. Os atos de corrupção podem ser
uma constante na vida destes administradores e é um dos fatores que mais tem
caracterizado a desonestidade, pois, a fascinação do homem pelos lucros, poder,
privilégios e benefícios fáceis tornou-se uma prática nos dias atuais, a qual se
comprova, diariamente nos noticiários.
A voracidade com que os grupos mais fortes lançam-se ao dinheiro facilita a
rede de corrupção existente hoje em nossa sociedade e esta prática é condenável
do ponto de vista ético. Contudo não se pode negar sua força. Daí a necessidade
urgente de profissionais que não se deixem corromper, independente do ambiente
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em que vivam. O posicionamento de um profissional precisa ser probo, seja qual for
o comportamento de seu cliente ou de sua equipe, pois a honestidade é um princípio
que não admite relatividade, ou seja, o indivíduo é ou não é honesto. Não existe
maior ou menor desonestidade, mas simplesmente desonestidade. Cabendo ao
profissional ter o dever ético de ser honesto, integralmente.
c) Sigilo: O respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das
instituições, é protegido legalmente, pois trata-se de algo muito importante;
eticamente, o sigilo assume papel de algo que é confiado e cuja preservação de
silêncio é obrigatória.
Nem tudo é objeto de sigilo, mas manter sob segredo informações obtidas
pelo meio do seu trabalho passa a ser uma obrigação por parte dos profissionais. “O
ideal, é a completa reserva sobre tudo o que se toma conhecimento na prática da
profissão”, pois a finalidade moral deve sobrepor-se ao fato fiscal e até judiciário e o
sigilo deve ser guardado como um compromisso de honra. (SÁ, 2000)
d) A competência: sob o aspecto potencial, pode ser entendida como o
conhecimento acumulado por um indivíduo, suficiente para o desempenho eficaz de
uma tarefa. Do ponto de vista funcional, pode ser entendida como o exercício do
conhecimento de forma adequada e pertinente a um trabalho. (SÁ, 2000)
Eticamente falando, em seu sentido próprio, a competência, entendida como
domínio de conhecimento, deve ser aplicada para o bem, não devendo ser
sonegada a ninguém.
Dentro da atual conjuntura empresarial, a ausência de conhecimento
caracteriza o profissional como um indivíduo incompetente e o mau uso desta, gera
a desonestidade, a omissão e o nepotismo.
Quem exerce a competência aplicando a cultura, mantendo aguçada a
observação, fazendo-se presente onde estiver o progresso do conhecimento, tende
a uma evolução constante no caminho do êxito na coerência de seus atos e na
busca pelo equilíbrio organizacional.
Para tanto faz-se necessário também abordar a Ética sob dois aspectos, ou
seja, a Ética da personalidade e Ética do caráter.
Entende-se por Ética da personalidade o sistema dinâmico de traços
psicológicos que determinam o pensamento e o comportamento original do
indivíduo. (ALLPORT apud GELDARD, 1975)
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E por Ética do caráter, o conjunto de traços da personalidade que tem
sentido moral. São os traços avaliados como bons ou maus. Inclui o comportamento
e a consciência moral. (COVEY, 1989)
Após analisar os conceitos de Moral e Ética, os elementos que constituem o
ato humano e nomear as virtudes que se consideram básicas para uma postura
empresarial ética nos tempos atuais, buscou-se através deste artigo, dar um
direcionamento às atitudes éticas dos administradores modernos.
Há no mundo atual, um crescimento significativo em determinados setores,
como por exemplo, na comunicação, na economia e nas ciências. As fronteiras não
são mais barreiras para os países comunicarem-se, pois as distâncias diminuíram
diante da tecnologia. Todos estes fatores contribuem para que o nosso
comportamento e nossas atitudes passem a ser vistos sob um novo ângulo, pois
exige do homem mudanças radicais para a sua sobrevivência neste mercado
moderno.
A informação passa a ser essencial a todos, vital para a tomada de decisões
de um administrador, e é por este crescimento desenfreado que se pode avaliar as
atitudes éticas nas organizações atuais. Agir corretamente hoje, não é só uma
questão de consciência, mas um dos quesitos fundamentais para quem quer uma
carreira longa, respeitada e sólida. (COSEY, 1989)
Todo o desenvolvimento tecnológico e o processo de globalização da
economia, dos meios de comunicação e das ciências, faz com que as mudanças
surjam e exijam dos empresários, educadores, governantes e da própria sociedade
em geral uma nova postura em seu comportamento, e mesmo em culturas diferentes
se faz necessário um esforço para se encontrar um denominador comum, e esse, ao
que nos parece é o comportamento ético do ser humano.
Espera-se que a sociedade empresarial adapte-se aos princípios éticos,
transformando-os em alicerces organizacionais, quer sejam públicos ou privados.
No entanto nossa sociedade também é composta por entidades civis,
políticos, pela família, por associações não governamentais e por religiosos, os
quais também devem direcionar seus caminhos na busca do equilíbrio para a paz e
o progresso da humanidade.
Pois acredita-se que, fundamentando-se nestes valores, o empresário
poderá cumprir sua missão social de administrador e realizar-se como pessoas no
meio em que vive.

62

Bibliografia

COVEY, Stephen R. Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes. 14 ed. São Paulo:
Best Seller, 1989.
FERREIRA, A. B. D. Ética. IN: Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, s.d. p. 591.
FERREIRA, A. B. D. Ética. IN: Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, s.d. p. 944.
GELDARD, Frank A. Fundamentos de psicología. 5 ed. México: Editorial Trillas,
1975.
LEISINGER, Klaus M. Ética empresarial: responsabilidade global e gerenciamento
moderno. Petrópolis: Vozes, 2001.
RIOS, Teresinha A. Ética. São Paulo: Atlas, 1999.
ROCHA, Gabriel Munhoz. Apostila de introdução à filosofia. Pontifícia
Universidade Católica – PUC: Curitiba, 1959. Apostila digitada.
SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

