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RESUMO 

A etica empresarial, descendente de valores eticos pertencente a hist6ria, com suas 
evoluc;oes ao passar do tempo, e adequac;oes, as realidades do meio empresarial 
sob a interferemcia de fatores de conduta voltada aos aspectos internes e extemos 
das organizac;oes. 
0 problema da etica nas organizac;Oes, muitas vezes nao se restringe a uma 
pequena mudanc;a de habitos, muitos fatores fazem parte desta cultura que devera 
ser modificada. 0 processo de uma nova cultura de valores, dentro das 
organizac;oes baseia-se no fato de que a conduta etica pode ser urn dos caminhos 
que a sociedade encontre para retornar o respeito ao ser humane. 
0 objetivo do estudo da etica empresarial, e a analise e identificac;ao de algumas 
obras que trazem o assunto, relatando a evolu<;ao no decorrer da hist6ria, e a 
aplicabilidade da etica junto ao meio empresarial. 
A metodologia adotado de investiga<;ao explorat6ria bibliografica, de fontes 

-" 
secundarias, trouxeram dados pertinentes ao assunto objeto da pesquisa, permitindo 
a compreensao da etica para chegar ao resultado almejado. 
As empresas passam a ter sua conduta controlada e analisada, ap6s a criac;ao de 
leis que visam a defesa de interesses coletivos, e devido essas mudanc;as a 
credibilidade e o sucesso das organizac;oes e o reflexo da pratica efetiva de seus 
atos, espelhando valores como a integridade, honestidade, transparencia, qualidade 
dos produtos e servic;os, sendo ainda uma empresa com responsabilidade social. 
Devido essa nova visao muitas empresas aderiram ao c6digo de etica, elevando 
seus padroes para selec;ao de empregados, implantando e modificando sua cultura 
organizacional, ciente de que, atualmente no mundo dos neg6cios exige-se 
profissionalismo, com principios pessoais e valores empresariais. 

Palavras chave: etica, empresarial, c6digo, valores 
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1. INTRODUCAO 

Os lideres empresariais descobriram que a etica passou a ser urn fator que 

agrega valor a imagem da empresa. 

Eis a razao da crescente preocupa~o. entre os empresarios, com a ado9ao 

de padroes eticos para suas organiza9oes. Sem duvida, os integrantes dessas 

organiza9oes serao analisados atraves do comportamento e das a9oes por eles 

praticadas, tendo como base urn conjunto de princfpios e valores. 

Da mesma forma que o indivfduo e analisado pelos seus atos, as empresas 

passaram a ter sua conduta mais controlada e analisada, sobretudo ap6s a cria~o 

de leis que visam a defesa de interesses coletivos. 

A credibilidade e o sucesso de uma empresa e o reflexo da pratica efetiva de 

valores como a integridade, honestidade, transparencia, qualidade dos produtos e 

servi9QS, respeito ao consumidor, ao meio ambiente, colaboradores, executives, 

acionistas, sendo ainda uma empresa cidada com responsabilidade social. 

As empresas despreocupadas com a etica podem pagar o pre9o, sendo 

muito pesados os onus impastos as empresas, como a destrui9ao de sua imagem 

que consumiu anos para ser conquistada, multas elevadas, empregados 

desmotivados, perda da confian98, sao alguns exemplos. 

Oaf o motivo de muitas empresas terem adotado o C6digo de Etica e 

elevados padroes para sele9ao de seus empregados, ciente de que, atualmente a 

integridade nos neg6cios exige profissionalismo, com princfpios pessoais e valores 

empresariais. E necessaria conciliar resultados, produtividade, lucratividade, 

qualidade e eficiencia de produtos e servi9os, alem de outros valores da empresa, e 

os valores pessoais. 
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Por essa razao muitas empresas, a fim de encorajar a conduta etica entre 

seus empregados, elegem princfpios e valores, implantando c6digos de etica, 

treinam seus colaboradores e executivos, criam comites de etica, incentivando o 

desenvolvimento de urn clima etico. 

As empresas que utilizam de todos estes instrumentos, tern a expectativa de 

conquistar urn clima favoravel, por parte de todos os seus colaboradores e 

executivos, daqueles princfpios e valores que pouco a pouco vao se disseminando 

por toda a organiza<;ao. 

Nos dias atuais as empresas que implantam programas de etica, 

preocupando-se com a cria<;ao e desenvolvimento de clima etico no ambiente de 

trabalho, tera agregada a sua imagem excelente fator de competitividade. 



3 

2. JUSTIFICATIVA 

Toda vez que se propoe a fazer urn estudo, sabre qualquer assunto com 

certeza o pesquisador consegue acumular conhecimento que o permitira sair do 

te6rico e aplica-lo em sua pratica diaria, podendo comparar o que ja esta 

sistematizado, analisar contextos e concluir a aplicabilidade dos seus estudos. 

0 estudo e analise da etica sao de extrema importancia, haja vista as grandes 

mudam;as das quais esta ocorrendo no mundo empresarial, onde as empresas 

tentam sobreviverem e se adequarem a essas mudangas de culturas e 

comportamento mercadol6gicos. 

A pesquisa esta relacionada ao estudo dos fatores eticos que permeiarn as 

relagoes do mundo empresarial, a interferencia da conduta voltada aos aspectos 

internes e externos das organizagoes, e as reflexos de condutas sabre as rnesrnos. 

0 problema da etica nas organiza<;oes nao se define de facil solu<;ao, e urn 

processo que envolve aspectos e cornponentes culturais dos indivfduos que 

compoem a organiza<;ao e os seus meios de atua<;ao. 

0 interesse pelo estudo da etica, suas relagaes, reflexos, a irnplantagao de 

novas valores, dentro das organizagoes, alicer<;am-se no fato de que a conduta etica 

pode ser urn dos caminhos que a sociedade encontre para retornar o respeito ao ser 

humano. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

Estudar a etica e seus fatores no decorrer do tempo atraves da analise e 

confronto dos principais autores classicos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

• Estudar a Etica sob uma visao critica, propiciando esclarecimento sobre os 

conceitos e a aplicabilidade da mesma; 

• ldentificar e analisar os pontos de convergencia e divergencias dos principais 

autores que tratam sobre o assunto; 

• ldentificar e analisar as mudan~s da Etica Empresarial diante de urn cenario de 

intensa modificac;ao ao Iongo do tempo; 
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

A presente monografia caracteriza-se como uma pesquisa bibliografica e 

explorat6ria. 

Segundo GIL (1991, p. 48), a pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de 

material ja elaborado, constitufdo principalmente de livros e artigos cientfficos. 

Boa parte dos estudos explorat6rios pode ser definido como pesquisa 

bibliograficas. As pesquisas sobre ideologias, bern como aquelas que se propoem a 

analise das diversas acerca de urn problema, tambem costumam ser desenvolvidas 

quase exclusivamente a partir de fontes bibliograticas. 

A principal vantagem da pesquisa bibliografica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenomenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Na classificagao de VERGARA (2000, p.48), a pesquisa divide-se quanto aos 

fins e aos meios. Quanto aos fins a pesquisa e explorat6ria e quanto aos meios de 

investigagao a pesquisa e bibliografica. 

A investigagao explorat6ria e realizada em area na qual ha pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, nao 

comporta hip6teses que, todavia, poderao surgir durante ou ao final da pesquisa, 

Vergara (2000, p.47). 

A pesquisa bibliografica e o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletronicas, isto e, material 

acessfvel ao publico em geral. Tambem fornece instrumental analftico para qualquer 
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outre tipo de pesquisa, mas pode esgotar-se em si mesma. 

LAKATOS apud MANZO, a bibliografia oferece meios para definir, resolver, 

nao somente problemas ja conhecidos, como tambem explorar novas areas onde os 

problemas nao se clarificam suficientemente, e tern per objetivo permitir ao cientista 

o refon;o paralelo na analise de suas pesquisas ou manipulagao de suas 

informa<;6es. 

4.2 COLETA DE DADOS 

AS informa<;6es foram obtidas atraves de pesquisa bibliografica e leitura 

explorat6ria em livros (fontes secundarias), que trouxeram dados pertinente ao 

assunto objeto de pesquisa, permitindo assim, a compreensao e analise da etica 

para chegar ao resultado almejado. 

4.3 TRA TAMENTO DOS DADOS 

A pesquisa evidenciou-se pela exploragao dos conceitos existentes, 

identificando, analisando e confrontando as rela<;6es entre os mesmos. 

Os dados pesquisados, foram essencialmente, levantados por terceiros, onde 

as reflexoes, interpreta¢es, e conclusoes sao dos autores pesquisados. 

A tecnica utilizada foi de analise de conteudo, que e o metoda de tratamento e 

analise de informa<;6es, colhidas por meio da leitura explorat6ria. 

Segundo CHIZZOTTI (1998), Tal tecnica se aplica a analise de textos escritos 

ou de qualquer comunica<;ao. 
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4.4 LIMITACQES DO METODO 

Assim como todos os metodos tern suas limita<;oes, a pesquisa bibliografica 

tambem tern, muitas vezes as fontes secundarias apresentam dados coletados ou 

processados de forma equivocada. 

Urn trabalho fundamentado em fontes secundarias, tendera a reproduzir ou 

mesmo ampliar esses erros. Para reduzir esta possibilidade, convem aos 

pesquisadores assegurarem-se das condi<;Qes em que os dados foram obtidos, 

analisar em profundidade cada informa<;ao para descobrir possfveis incoerencias ou 

contradi<;oes e utilizar fontes diversas, cotejando-as cuidadosamente, GIL (1991, p. 

50). 
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5. REFERENCIAL TEORICO 

5.1 Etica e moral 

5.1.1 A etica e a moral 

Segundo VAZQUEZ (1998, p. 7), os homens nao s6 agem moralmente, ou 

seja, enfrentam problemas nas suas rela<;()es mutuas, tomam decisoes e realizam 

certos atos para resolve-los, e ao mesmo tempo julgam ou avaliam de uma ou outra 

maneira estas decisoes e atos, refletindo sabre esse comportamento pratico e 

tomam como objeto da sua reflexao e de seu pensamento. Diante disso da-se a 

passagem do plano da pratica moral para o da teoria moral, ou seja, da moral 

efetiva, vivida para a moral reflexa. Quando se verifica esta passagem, que coincide 

com os infcios do pensamento filos6fico, ja estamos propriamente na esfera dos 

problemas eticos. 

A luz da obra de SROUR (2000), o qual traz como moral o conjunto de 

valores e de regras de comportamento, um c6digo de conduta de um determinado 

grupo, quer seja uma na<;ao, uma categoria social, uma comunidade religiosa ou 

uma organiza<;ao. Ja a etica diz respeito a disciplina te6rica, ou seja, um estudo 

sistematico, enquanto a moral corresponde as representa<;oes imaginarias que 

dizem aos agentes sociais o que se espera deles, quais atitudes e comportamentos 

sao bern vindos e quais nao. A etica opera no plano de reflexao ou das indaga<;oes, 

estuda os costumes das coletividades e as marais que podem conferir-lhes 

consistencia, visando a sabedoria ou ao conhecimento temperado pelo jufzo. A 

moral em contrapartida, corresponde a um feixe de normas que as praticas 
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cotidianas deveriam observar e que, como discurso, ilumina o entendimento dos 

usos e dos costumes. 

Assim, a referemcia a etica empresarial ou a etica dos neg6cios significa 

estudar e tornar inteligfvel a moral vigente nas empresas capitalistas 

contemporaneas e, em particular, a moral predominante em empresas de uma 

empresa de uma nacionalidade especffica. 

Os problemas te6ricos e os problemas praticos, se diferenciam, mas nao 

estao separados. As solw;oes que se dao aos primeiros nao deixam de influir na 

colocac;Bo e na soluc;Bo dos segundos. 

Nao poderia, haver citac;Bo da etica sem primeiro estudar os seus vfnculos e 

princfpios de base e origem, pois a etica parte do fato da existencia da hist6ria da 

moral, isto e, toma como ponto de partida a diversidade de marais no tempo, com 

seus respectivos valores, princfpios e normas. A etica estuda uma forma de 

comportamento humano que os homens julgam valiosos e alem disto, obrigat6rio e 

inescapavel, deparando-se com uma experiencia hist6rico-social no terreno da 

moral, sou seja, com uma serie de praticas marais ja em vigor e, partindo delas, 

procura determinar a essencia da moral, sua origem, as condi¢es objetivas e 

subjetivas do ato moral, as fontes da avaliagao moral, a natureza e a fungao dos 

jufzos marais, os criterios de justificagao destes juizos e o principia que rege a 

mudanga e a sucessao de diferentes sistemas marais. 

Como ciencia, a etica parte de certo tipo de fatos visando descobrir-lhes os 

princfpios gerais. Neste sentido, embora parta de dados empfricos, isto e, da 

existencia de urn comportamento moral efetivo, nao pode permanecer no nfvel de 

uma simples descrigao dos mesmos, mas os transcendem com seus conceitos, 

hip6teses e teorias. 
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Enquanto conhecimento cientifico, a etica deve aspirar a racionalidade e 

objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos 

sistematicos, met6dicos, no limite do possivel, comprovaveis. A etica e a ciencia da 

moral, lsto e, de uma esfera do comportamento humano, VAZQUEZ (1998). 

ARRUDA (2001), traz que embora se atribua a palavra moral uma dimensao 

religiosa, em sua obra nao se dara essa conotac;ao, pois para a autora, a etica e a 

moral sera tratada com urn mesmo sentido, substancialmente identico, como ciencia 

pratica que tende a procurar pura e simplesmente o bern do homem. 

A luz da definigao de etica segundo a autora supracitada a qual traz a 

definic;ao de etica como sendo: 

" parte da filosofia que estuda a mora/idade dos atos humanos enquanto livres 

e ordenados a seu fim ultimo". 

Com a finalidade para a retidao moral dos atos humanos, a etica e uma 

ciencia pratica, de carater filos6fico, sob essa visao sabe-se que o conhecer nao tern 

sentido em si, mas sim por se dirigir a ac;ao, buscando o bern do homem. 

Assim, como ciencia pratica, a etica nao se detem no conhecimento da 

verdade em si, mas em sua aplicagao na conduta livre do homem, fomecendo-lhe as 

normas necessarias para o reto agir. Devido esse aspecto, trata-se de uma ciencia 

normativa (ARRUDA, 2001 ). 

ARISTOTELES apud ARRUDA, ja dizia que nao se estuda etica para saber o 

que e a virtude, mas para aprender a tomar-se virtuoso e born; de outra maneira, 

seria urn estudo completamente inutil. 

Segundo ARRUDA (2001 ), o homem e social por natureza e dirige-se para 

uniao com os outros homens, entende-se que a etica, ou a filosofia moral, tenha dois 

aspectos a serem estudados: 



11 

a) Moral Geral: analisa os principios basicos da moralidade dos atos humanos (a lei 

moral, as virtudes e a conciencia) 

b) Moral especial ou social: aplica tais principios a vida do homem na sociedade 

(familia, sociedade, leis civis, ordem moral da economia e das organizact5es). 

Pode-se dizer que a principal fonte de etica e a realidade humana, na qual a 

razao encontra e conhece os princfpios morais, universais e certos. Deles sao 

extrafdos os princfpios da etica, cumprimdo a fun<(8o de justificar e manifestar a 

experiencia moral do homem. Pode-se dizer tambem que como fontes secundarias, 

esta a psicologia, a sociologia e a historia, uma vez que a propria experiencia moral, 

individual ou social, desenvolve-se na sociedade e na historia .. Por outro lado como 

ciencia teorico-pratica, a etica segue o metodo empfrico especulativo, tomando por 

ponto de partida a experiencia moral, baseando-se no que efetivamente ocorre na 

consciencia e na sociedade, em termos de atos humanos, valores e ideais, 

procurando sempre chegar ao sentido e explicactao, de tal experiencia ou ato, 

recorrendo aos princfpios universais . 

5.1.2 A etica e a hist6ria 

A etica e a historia relacionam-se duplamente, com a vida social e dentro 

desta, com as morais concretas que sao urn dos seus aspectos, com a sua historia 

propria, ja que cada doutrina esta em conexao com as anteriores, ou com as 

doutrinas posteriores. Os problemas eticos sao objetivo de uma aten<(8o especial na 

filosofia grega exatamente quando se democratiza a vida politica da antiga Gracia e 

particularmente de Atenas. 
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Segundo VAZQUEZ (1998, p. 229), em Atenas, Socrates com sua filosofia 

racionalista, nela encontramos uma concepgao do bern (como felicidade da alma) e 

do born (como o util para a felicidade). A tese da virtude- capacidade radical e 

ultimo do homem- como conhecimento, e do vlcio como ignorancia (quem age mal 

e porque ignora o bern, por conseguinte, ninguem faz o mal voluntariamente). A tese 

de origem sofista, segundo a qual a virtude pode ser transmitida ou ensinada. 

Ja para Platao a etica depende intimamente, como a sua polftica, na qual sua 

concepgao metaffsica (dualismo do mundo senslvel e do mundo das ideias 

permanentes, eternas, perfeitas e imutaveis, que constituem a verdadeira realidade 

e tem como cume a ideia do bem, divindade, artifice ou demiurgo do mundo), e da 

sua doutrina da alma (principia que anima ou move o homem e consta de tres 

partes: razao, vontade ou animo, e apetite, a razao que contempla e quer 

racionalmente e a parte superior, e o apetite, relacionado com as necessidades 

corporais, e a inferior). 

A etica de Arist6teles esta unida a sua filosofia, ja que para ele a comunidade 

social e polftica e o meio necessaria da moral. Somente nela pode realiza-se o ideal 

da vida te6rica na qual se baseia a felicidade. 0 homem enquanto tal s6 pode viver 

na cidade , por natureza, um animal politico, ou seja social. 

A etica moderna, entendemos por moderna a etica dominante desde o seculo 

XVI ate os comegos do seculo XIX. Embora nao seja facil reduzir as multiplas e 

variadas doutrinas eticas deste perlodo a urn denominador comum, podemos 

destacar a sua tendencia antropocentrica, em contraste com a etica teocentrica e 

teol6gica da ldade Media. Vemos, portanto, que no mundo moderno tudo contribui 

para que a etica, libertada de seus pressupostos teol6gicos, seja antropocentrica, 
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isto, e, tenha o seu centro e fundamento no homem, embora este ainda se conceba 

de uma maneira abstrata, dotado de uma natureza universal e imutavel. 

A sociedade racional dos iluministas do seculo XVIII, revelam na realidade 

burguesa uma profunda irracionalidade. A etica contemporanea surge, igualmente, 

numa epoca de continuos progresses cientificos e tecnicos e de urn imenso 

desenvolvimento das forgas da humanidade, dada a ameaga que seus usos 

destruidores acarretam. Finalmente, a etica contemporanea, na sua fase mais 

recente, nao s6 conhece urn novo sistema social, mas tambem urn processo de 

descolonizagao e, paralelamente a ele, uma reavaliagao de comportamentos, 

princfpios e herangas que nao se enquadram no legado ocidental tradicional. 

5.1.3 Teorias sobre OS principios eticos 

De acordo com Moreira (2002), a Etica pode ser parte da filosofia que estuda 

as avaliagoes do ser humano em relagao as suas atitudes ou as dos outros. Tal 

avaliagao e realizada sob a 6tica do bern e do mal, de acordo com urn criteria que 

geralmente e ditado pela moral. Ha tambem outro significado de etica como sendo 

o conjunto de regras aplicaveis as agoes humanas, que fazem delas atitudes 

compatfveis com a concepgao geral do bern e da moral. 

Os conceitos eticos sao elaborados atraves da experiencia e do 

conhecimento da humanidade. Ha pelo menos cinco teorias a respeito da formagao 

dos conceitos eticos, conforme a seguir: 

a) Teoria Fundamentalista: propoe que os conceitos eticos sejam extrafdos de 

fontes externas ao ser humano, urn conjunto de preceitos adotado por urn grupo, 

ou ate mesmo por outro ser humano. Os criticos da teoria fundamentalista 
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enfatizam que tal teoria nao permite que o ser humano encontre o certo e o 

errado por si mesmo. 

b) Teoria do Utilitarismo: segundo essa teoria, diante de cada fato, o ser humano 

para escolher a conduta em maior conformidade com a etica, devera selecionar 

aquela que gere o maior bern para a sociedade. Sendo que a ideia do maior 

bern para a sociedade, nao leva em conta o numero de pessoas beneficiadas, 

mas sim o tamanho do bern. Aos crfticos desta teoria tern a visao de submissao 

da moral a uma regra matematica. 

c) Teoria do Dever Etico: propoe que cada indivfduo deve se comportar de acordo 

com os conceitos universais aplicaveis a todos, sem excegoes, desde que se 

exija do proximo o mesmo que exigimos de nos. A crftica a teoria do dever etico 

fundamenta-se na dificuldade de alcangar urn consenso sabre quais sejam os 

princfpios universais. 

d) Teoria Contratualista: parte do principia de que o ser humano assumiu com seus 

semelhantes a obrigagao de se comportar de acordo com regras marais, para 

poder conviver em sociedade. A harmonia do grupo social, a paz, a perpetuagao 

da sociedade se daria atraves dos conceitos eticos elaborados a partir das regras 

marais. A principal crftica a tal teoria e da particularidade das regras aplicaveis a 

certos grupos sociais. Partindo desse principia, os crfticos tern a seguinte visao, 

de que urn grupo de criminosos que possui uma moral propria teria as suas 

agoes legitimadas sob o ponto de vista etico. 

e) Teoria do Relativismo: segundo a qual, cada pessoa deveria decidir sabre o 

que e ou nao etico, com base nas suas proprias convicgaes e na sua propria 

concepgao sabre o bern e o mal. Assim sendo, o que e etico para urn, pode nao o 
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ser para outro. Para as crfticos a teoria do relativismo pode ser usada para justificar 

ac;oes que nao sao compatfveis com a concepc;ao coletiva da moral. 

Diante de todas essa teorias desperta-se a curiosidade, e urn momenta de 

reflexao qual a teoria correta? E as estudioso da etica orienta, que as conceitos au 

preceitos eticos precisam ser elaborados tendo em conta todas elas, mas sem se 

ater a uma em especial. 

A etica e a moral vern ao Iongo do tempo sendo discutida de forma 

direcionada (urn determinado grupo ), au de uma forma rna is abrangente (uma nac;ao 

au urn grupo economico). Assim, as marais sao multiplas e nenhum sistema de 

normas marais pode pretender obter o selo da eternidade au da universalidade, e 

isso par uma razao bern simples: as representac;oes mentais, as bens simb61icos, 

tudo o que e imaginario fixa suas ralzes na hist6ria e, portanto, mergulha par inteiro 

nos eventos singulares e em fluxo, assumindo urn carater transit6rio, provis6rio, 

passageiro, mutavel. 

A questao chave dos problemas da moralidade repousa no conflito de 

interesses, que em primeira instancia, as interesses pessoais contrapoem-se aos 

interesses coletivos, au seja a famflia, a empresa, categorias sociais, nacionais au 

internacionais. Numa Segunda instancia, algum tipo de interesse coletivo pode 

contrapor-se a outros de igual au maior abrangencia. Porem para que o indivfduo 

possa viver em sociedade ha necessidade de normas, normas essas chamadas de 

normas sociais, sendo essa, ac;oes que expressam valores, balizas definidas par um 

grupo qualquer para guiar o comportamento. Tais exigencias tornam obrigat6rias as 

condutas e operam como fatores de coesao social au como regras de convivemcia. 

Ha tres razoes das quais levam que as normas sociais sejam acatadas: 
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a) ciencia de que a vida em sociedade requer o respeito a regras de interesse 

comum, decorrente a convicyao de socializa<;ao; 

b) Submissao as normas juridicas, diante de ameavas representada por sanc;oes 

que a coletividade pode exercer; 

c) Adesao motivada pela necessidade de identificar-se e pertencer a uma 

determinada coletividade - norma de etiqueta. 

As normas possuem carater voluntario que implicam na aceita<;ao voluntaria 

dos agentes, ou efeitos de coac;ao extema, atraves de intimidac;ao ou punic;oes. 

5.1.4 Morais empresariais 

Nos tempos atuais com mercados abertos, aliados a regimes politicos liberais, 

conferem enorme poder de fogo aqueles que se organizam, e para ser competitivos 

os empresarios nao tern como deixar de considerar os interesses de seus 

consumidores. Nos ultimos anos, observa-se uma nova postura dos clientes que 

reuniram as condic;oes para recorrer: 

a) Aos concorrentes, boicotando as empresas inidoneas ou· socialmente 

irresponsaveis. 

b) As agencias de defesa dos consumidores, fiscalizando e pressionando quem 

vende bens e presta servic;os. 

c) A justic;a, visando a ressarcir-se de eventuais danos materia is e marais. 

d) A midia, expondo a imagem das empresas irresponsaveis. 

Segundo SROUR (2000) numa economia oligopolista ou numa economia 

estatista, isso perde boa parte de seu sentido, assim como deixa de ser viavel em 

paises cujos regimes politicos sao autoritarios ou totalitarios. Por outro lado o 
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processo de fusoes, incorpora<;aes e aquisigoes de empresas continuarem nessa 

toada, ou ganhar maier impulse sem que haja alguma forma de preservagao a 

competiyao, os mercados podem inclinar-se para a formagao de carteis mundiais. Ai 

o poder de fogo dos consumidores acabara sendo substancialmente reduzido, 

notadamente se as liberdades democraticas perderem tambem eficacia. 

Existem condigoes objetivas para assegurar a competigao, uma vez que as 

novas tecnologias tern demonstrado extraordinario dinamismo, mesmo com a 

concorrencia entre corporagoes transnacionais, em busca de maier eficiencia, esteja 

provocando concentrayao de capital, os custos decrescem em fungao das 

economias de escala, a produgao aumenta e os pregos relatives de bens e servigos 

caem. lsso e muito diferente do que acontecia no passado em que o mundo era 

tecnologicamente estatico e os custos eram crescentes, fazendo com que a 

concentragao de capital restringisse a competiyao pela reduyao da produgao e pela 

elevagao dos pregos. Nesta situagao, a competiyao talvez possa perpetuar-se, 

grayas a introduyao de novas produtos, de tecnologias inovadoras, de fontes de 

suprimento inusitadas e de formatos organizacionais ineditos. 

Nas economias competitivas, os empresarios ficam a merce de urn jogo de 

forgas que o leva a estabelecer distingoes entre os varies consumidores com os 

quais interagem, sendo que aqueles que dispoem de maier cacife sao tratados com 

lisura, e os demais, que nao dispoem de cacife, sao tratados de forma diversa. A 

situayao, porem, impoe contorgoes e malabarismos as cupulas empresariais. Pais e 

precise contrabalangar a satisfagao de uns e de outros, sem perder a credibilidade 

junto aos demais. 
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5.1.5 A Moral da Parcialidade 

Segundo SROUR (2000), trata-se de urn discurso seletivo que adota normas 

mistas de conduta, porque nao se furta a justificar conveniencias oportunistas nas 

rela~oes com os outros, embora exija lealdade nas rela~oes pessoais. A moral da 

parcialidade e urn discurso permissive que parte do pressuposto de que "urn pouco 

de desonestidade faz as coisas acontecerem" e encontra semelhan~ na famosa 

formula do populismo brasileiro do "rouba, mas faz", que implicitamente, absolve o 

politico salafrario, enquanto generaliza a falta de carater das autoridades em geral. A 

moral da parcialidade e tambem urn discurso hipocrita que e proferido diante de 

plateias diminutas, reputadas de confian~. e usa o artificio de "ouvir dizer'' quando 

pessoas desconhecidas se encontram na audiencia. 

A moral da parcialidade privilegia os interesses restritos corresponde a urn 

compromisso ambiguo entre a lealdade nas rela¢es particularistas e a conveniencia 

nas rela~oes com os outros. Espelho da moral do oportunismo, ela funciona em 

beneficia daqueles que detem urn capital de rela<;oes sociais, navegando em aguas 

turvas, enquanto enumera argumentos que simulam a adesao a vertente da 

finalidade da etica da responsabilidade, sem jamais pratica-la. Acena com urn 

altruismo que se cinge as fronteiras das organiza~oes. Os donos do negocio 

consideram que sendo bons os fins, ou seja, ganhar dinheiro rapidamente, competir 

para nao cerrar as portas, preservar o faturamento, expandir a empresa, conviver 

com a presenya dos fiscais, contomar a pesada carga tributaria, superar os 

inumeros obstaculos legais, nao ha por que recusar os meios para alcan~a-los. 

Em face de escolhas reais, a moral da parcialidade privilegia os interesses 

restritos e nao formulas abstratas como ideais, dogmas, principios, cren~as, normas 
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e finalidade coletivas. A moral da parcialidade tambem opera urn desvio quando diz 

que o neg6cio dos neg6cios e fazer neg6cio. Apela, entao, para dois importantes 

mitos: 

a) 0 mito da moralidade dos neg6cios que pressupoe sua neutralidade onde os 

neg6cios nada teriam a ver com a vida comum e as regras que vigoram em 

ambos os contextos seriam diferentes por sua propria natureza; 

b) 0 mito da imoralidade dos neg6cios que os qualifica como "sujos" e sentencia 

que para manter a decencia e fundamental manter boa distancia deles. 

Em resumo ou as pessoas deixam de negociar, o que seria impossfvel, em fun<;ao 

dos graves prejufzos sociais que seriam causados; ou as pessoas aceitam as regras 

do jogo e pronto. 

5.1.6 A Moral da Parceria 

A moral da parceria corresponde a urn discurso refletido, com adogao de 

padroes de conduta centrados em interesses de media e Iongo prazo. Esta moral 

implica uma crftica imediatista, quando uma das partes se converte em presa e ve 

desrespeitados seus interesses e suas necessidades. Para a moral da parceria 

parece mais sensato cumprir compromissos e fortalecer lagos mutuamente 

vantajosos para poder sempre ganhar bern, tornando perene o neg6cio. 0 objetivo 

consiste, portanto, em tecer liames de fidelidade entre os agentes envolvidos ou 

articular aliangas duradoras,{ SROUR, 2000). 

Todavia, enquanto todos os consumidores nao forem convertidos em 

parceiros, prevalece em tratar bern aos que tern maior cacife, ou seja, aqueles que 



20 

tern condi¢es de retaliar o neg6cio, ou aqueles que conseguem agregar-lhe valor, 

sao tratados com lisura, e aos demais ficam aguardando a vez. 

0 eixo desta moral consiste em estabelecer rela¢es de convergencia e de 

confian<;a recfproca, visando a uma distribuiyao eqi.iitativa dos ganhos. 

Segundo SROUR (2000) a moral da parceria encontra-se em construyao. 

Corresponde a urn esfor<;o penoso para desenvolver uma cidadania empresarial, 

calcada na percep<;ao de que a responsabilidade social constitui uma estrategia 

consistente num mundo competitive. Alem do mais, nao podemos perder de vista 

que algumas experiencias de parceria bem-sucedida ja foram feitas entre empresas 

e organiza<;5es do terceiro setor, e entre empresas e varias tipos de entidade 

estatais. Parceria que vao das escolas aos centros de pesquisa universitarios, das 

creches as cadeias publicas, das unidades de saude aos museus, dos orfanatos a 

manutenyao de bens publicos. 

Quando as empresas demonstram clara disposi<;ao para trilhar os caminhos 

do respeito aos outros, a etica empresarial molda-se pela teoria da responsabilidade, 

sobretudo na sua vertente da finalidade. Adota entao a moral da parceria. No 

entanto, quando as empresas elaboram e publicam c6digos de conduta, estes 

aparecem instrufdos pelas claras dicotomias da etica da convicyao, que arrolam uma 

sequencia de ordena¢es incondicionais, ou de exigencias marais, sob a forma de 

obriga<;5es . 

A etica da responsabilidade, embora praticada de fato, oferece dificuldades de 

assimila<;ao pelo comum dos mortais. E a despeito de sua supremacia fatual, da 

impressao que perdeu a "batalha da comunicayao" ou nao consegue alcan<;ar a 

efetiva hegemonia ideol6gica. De outra parte, para evitar a armadilha de ter que 

praticar a etica da convicyao que costuma desconsiderar as nuanyas que os 
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neg6cios exigem, e comum que as empresas socialmente responsaveis 

estabele~am uma pauta de assuntos poh§micos ( SROUR, 2000). 

5.2 Etica Empresarial 

5.2.1 Conceito e breve relato da evoluc;ao hist6rica 

A expressao "etica empresarial" esta sendo cada vez mais aceita e utilizada 

na acep~ao de conjunto de preceitos marais e de responsabilidade social a serem 

observados pelas organiza~oes conhecidas como empresas. 

Segundo MOREIRA (1999, p. 27) nas organiza~oes alguem (denominado 

empresario) reLine os tres fatores tecnicos da produ~ao- a natureza, o capital e o 

trabalho- para produzir urn bern ou urn servi~o. Esse bern ou servi~o e oferecido 

pela organiza~ao ao mercado, que o adquire. A organiza~o obtem, entao, da 

diferen~a entre o pre~o de venda e o custo de produ~ao, o proveito monetario 

denominado "Iuera". Portanto, o desenvolvimento de uma atividade visando o Iuera 

integra o conceito de "empresa". 

Essa caracteristica de organiza~o lucrativa gerou sempre a desconfian~a da 

eventual impossibilidade de se conciliar as suas praticas com os conceitos eticos. 

No seculo XVII Adam Smith conseguiu demonstrar na sua obra "A riqueza das 

na¢es" que o Iuera poderia ser aceito como uma justa remunera~ao ao 

empreendedor e que essa parcela de valor acrescido acabava resultando em 

investimentos ou consumo, os quais por sua vez eram responsaveis por mais 

empregos remunerados. 0 Iuera acabava operando, assim, uma fun~ao social de 

melhoria do bem-estar geral, atraves da gera~o de empregos e das 
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correspondentes remunerac;oes. Essa foi a primeira demonstrac;ao da possibilidade 

de conciliac;ao entre o Iuera e a etica e, portanto, tambem entre esta ultima e a 

empresa, MOREIRA (1999, p. 28). 

Outros atos de grande repercussao foram ajudando a consolidar a noc;ao de 

que o Iuera poderia e deveria se submeter a principios eticos. Em todos os paises do 

mundo tern sido crescente a pressao social no sentido de que as empresas adotem 

praticas eticas. 

No Brasil, embora a preocupagao especifica com o tema seja recente, muitos 

textos legais e regulamentares ja foram promulgados, principalmente durante as 

ultimas tres decadas, visando canter praticas antieticas em diversos aspectos dos 

relacionamentos das empresas. 

Os agentes que se relacionam internacionalmente tern sentido mais que os 

outros as imposic;oes economicas e juridicas para que se comportem de acordo com 

os preceitos eticos, sejam eles decorrentes da aplicac;ao dos principios marais, 

sejam eles informados pelo ideal de justiya, ou sejam determinados pelos principios 

I ega is. 

5.2.2 Etica na rela~oes com clientes. 

Segundo MOREIRA (1999, p.54), as relac;oes com clientes iniciam-se com 

as atividades de formulayao de urn plano de marketing, e abrangem tambem a 

publicidade e · propaganda do produto ou serviyo, a negociayao e obtenc;ao da 

vontade do cliente em adquirir esse produto ou serviyo, a contratayao, o 

cumprimento do contrato de venda (seja ele escrito ou verbal) e as chamadas 

relagoes p6s-vendas. 
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Durante todas essas fases deve a empresa empenhar-se em identificar e praticar as 

princfpios eticos aplicaveis. 

Para ser etica nas relayaes com clientes durante as fases de negocia<;ao e 

obten<;ao da sua decisao de comprar, a empresa deve fazer com que as seus 

prepostos utilizem apenas argumentos tecnicos e verdadeiros a respeito do produto 

au servi90 oferecido e sabre as condi96es da venda. 

Portanto, sera antietica a venda que for feita mediante o subomo de alguem 

com poder de influenciar a decisao de compra do adquirente. 

0 subomo pode se materializar sob diversas formas. 0 mais comum e o 

suborno patrimonial direto, no qual a empresa vendedora faz urn pagamento a uma 

pessoa da organiza9ao adquirente, para que esta influencie au tome a decisao de 

comprar. 

MOREIRA (1999, p. 56), justifica que a sofistica<;ao da economia e a 

crescente pressao social, tern gerado outras formas de suborno. Em termos 

patrimoniais, alem do subomo direto ha o indireto, feito atraves de terceiros au sob 

"tftulos legitimadores" (servi9os, premios, viagens, etc). Ha, ainda o suborno extra

patrimonial, que e uma vantagem imensuravel, conferida a alguem. Pode ser uma 

vantagem social, academica, polftica, sexual, au qualquer outra. 

0 mandamento fundamental da empresa etica e o de usar a verdade e nao 

subornar para vender. 

Como supracitado, muitas vezes o primeiro cantata da empresa com o cliente 

e atraves do marketing que constitui uma das areas de maior importancia em uma 

organiza<;ao. Sua fun9ao e atender as necessidades e desejos do consumidor, 

oferecendo produtos tangfveis, servi9os e ideias, em consonancia com as objetivos 

de Iuera que toda empresa almeja. 
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0 consumidor nao conhece o lam;amento, ou os atributos desses produtos, 

ou servi9os, sem que urn instrumento de comunica9ao possibilite o acesso a 

informa9ao. 

Segundo ARRUDA (2001 ), o processo de conhecer as necessidades e 

desejos do consumidor desenvolve-se mediante a pesquisa de marketing. lsso 

implica estudos que pressupoem princfpios eticos, para que o oportunismo ou a 

ganancia nao se sobreponham ao objetivo clare do marketing, que e o satisfazer a 

demanda real, e nao impor o consume, transformando em necessidade o que e 

superfluo. 

Por isso na contrata9ao e execu9Bo dos projetos de pesquisa, os 

procedimentos devem ser bern claros. E necessaria que o pesquisador esteja 

continuamente integrado com a empresa que o contratou, informando todos os 

passes da pesquisa, seus custos, eventuais desdobramentos necessaries para 

alcan9ar as metas almejadas. 

Ap6s o levantamento das informa96es atraves das entrevistas, a etica 

recomenda cuidado no tratamento dos dados, especialmente quando sao 

empregadas tecnicas de pesquisa qualitativa, cruzamento de dados oriundos de 

diferentes fontes. 

A confee9Bo dos relat6rios de pesquisa implica apresentar dados completes, 

transparentes, objetivos e fundamentados em tabelas, graficos que facilitem a 

compreensao da informa9ao. 

Na propaganda a etica devera ser respeitada, esse desafio, baseado na 

responsabilidade e na forma9Bo da consciencia dos cidadaos, dirige-se tanto aos 

publicitarios e profissionais dos meios de comunica9ao, quanta ao governo, 
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institui~oes educacionais, familias e a cada urn de nos, por meio do exercfcio de 

uma liberdade responsavel. 

Para ARRUDA (2001 ), do ponto de vista economico, integrada a economia de 

mercado, a publicidade guiada por normas marais pode levar ao desenvolvimento 

da pessoa humana e da sociedade, apoiando uma competitividade responsavel. 

Realiza isso informando o publico sabre o lan~amento de produtos e servi~s uteis, 

ajudando a tomada de decisao prudente dos consumidores e contribuindo para o 

rendimento e redu~ao dos pre~os. Como consequemcia, facilita o aumento do 

volume de neg6cios, a gera~ao de empregos e a promo~ao de melhor qualidade de 

vida. 

Na linha etica e social, e louvavel o tear construtivo e util de muitos anuncios, 

cujas mensagens inspiram fe, tolerancia, compaixao, promovem o cuidado a saude e 

incentivam a educa~o. Entretanto, a propaganda tambem pode ser vulgar e 

degradante, quando ressalta deliberadamente sentimentos de inveja, status social e 

cobi~. Muitas propagandas comovem e chocam o consumidor com apelos que 

contribuem para corroer os valores marais, atingindo particularmente os mais 

indefesos, as crian~as e os jovens. 

Alguns profissionais de marketing, ao provar campanhas publicitarias podem 

ignorar as necessidades educacionais e sociais de determinados segmentos da 

popula~ao, apresentando anuncios em que a ausencia de criterios marais revela 

superficialidade e mau gosto. 

A propaganda em si nao e boa ou rna, e urn instrumento, que tern poder de 

persuasao, porem pode ser utilizado para promover o que e verdadeiro e etico, ou 

contribuir para a corrup~ao das pessoas e para a degenera~o do tecido social. 
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A crftica em relac;ao a propaganda nao reside apenas na persuasao ao 

consumo, uso ou adesao aos produtos ou servic;os, mas especialmente as ideias. A 

responsabilidade social das empresas nao se limita a ac;oes filantr6picas e 

solidariedade material, mas se entende ao carater formative e educative das ideias e 

conceitos apresentados em todas as estrategias do composto mercadol6gico. 

A proxima etapa esta na vendas dos produtos ou servic;os que devera ter 

princfpios eticos empregando somente argumentos verdadeiros na tarefa de 

convencer o adquirente a escolher o seu produto ou servic;os, nao devendo omitir do 

cliente dados ou informac;oes relevantes para a decisao de compra. 

Da mesma forma que em marketing, a func;ao de vendas nao deve ser 

considerada intrinsecamente boa ou rna, mas urn instrumento que pode ser utilizado 

para o bern ou para o mal, podendo suscitar resultados benefices, ou prejudiciais, se 

forem ignoradOS OS criterios etiCOS. 

Atividade de vendas, por caracterfsticas, implica uma poderosa forc;a de 

persuasao, chegando a modelar atitudes e comportamentos. A influencia do 

profissional de vendas normalmente extrapola sua finalidade precfpua de informar, 

sugerir o consume ou compra e provocar rea<;aes do publico. Seus argumentos, 

dependendo do produto ou servic;os em questao, podem ter impacto profunda sabre 

as pessoas em termos de sentido da vida, de compreensao do mundo e de si 

mesmas, no que tange a valores ou formas de escolha. 

Segundo ARRUDA (2001 ), uma empresa, ao formar sua equipe de vendas, 

pensa nas carateristicas que urn vendedor idealmente deveria possuir. Se for uma 

organiza<;ao preocupada com a etica, selecionara o profissional que esteja convicto 

de que sua fun<;ao consiste em urn servic;o e nao mera opera<;ao de vendas. Essa 

visao, que enobrece sua atividade, pressupoe habilidade para colocar-se no Iugar do 
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consumidor a fim de entende-lo melhor, legitimando sua tendencia pessoal para 

realizar a venda, atendendo eticamente as expectativas do consumidor e nao agindo 

apenas em func;ao de sua remunerac;ao. 

Espera-se de urn profissional de vendas o compromisso de nunca usar a 

tatica de mentir, enganar ou roubar, nem intencionalmente envolver a entidade 

representada. Nao estaria de acordo com a conduta etica falar mal dos concorrentes 

ou de seus produtos. Tem-se tambem a expectativa de que urn vendedor nao 

exagera, deturpa ou oculta informac;oes pertinentes ao produto ou aos termos do 

contrato de servic;os. 

A etica em vendas concretiza-se em varios aspectos, nos motivos apontados 

pelo profissional em vendas, na veracidade da informac;ao, na sinceridade sobre as 

limitac;oes dos produtos ou servic;os, mas sobretudo na enfase dada a necessidade 

real do comprador em relac;ao ao objeto de venda ou da prestac;ao dos servic;os. 

5.2.3 Etica na rela~io com fornecedores. 

A etica determina que a empresa seja justa com os seus fomecedores. Para 

isso precisara fazer com que o fornecedor seja corretamente informado de todos os 

dados e fatos relevantes ao formular uma cotac;ao. Assim sendo, nao deve a 

empresa etica se utilizar da pratica comum hoje em dia, de solicitar cotac;oes para 

grandes quantidades e posteriormente confirmar a compra apenas de uma pequena 

parte. 

0 mais importante preceito etico aplicavel ao relacionamento com os 

fornecedores e o de pagar o justo prec;o pelo produto ou servic;o fornecido. 0 justo 

prec;o nao e simplesmente aquele aceito pelo fomecedor. A ciencia economica 
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podera fomecer OS dados para fixa-lo. 0 mais importante e que a empresa etica nao 

imponha ao fornecedor, fazendo uso do seu poder economico, urn prec;o que ela 

propria (a compradora) nao aceitaria caso estivesse fornecendo, (MOREIRA, 1999). 

A empresa etica deve tomar todas as cautelas para que a concorrencia entre 

os seus fornecedores nao seja fraudada por praticas antieticas da parte de qualquer 

deles, principalmente atraves de suborno. 

5.2.4 Etica na rela~io com concorrentes. 

Para MOREIRA (1999, p. 92), os preceitos eticos sao os que se encontram 

mais amplamente regulamentados pela legislac;8o brasileira. A Lei 8884/94 

discrimina detalhadamente as condutas vedadas as empresas nos seus 

relacionamentos com os concorrentes. A empresa etica tern o dever de defender o 

principia da livre concorrencia. Deve se abster, portanto, de entrar em qualquer tipo 

de acordo que possa reduzir ou eliminar a livre concorrencia. Esse acordo pode se 

referir a prec;os, condic;oes de venda, disponibilidade de mercadoria e sua oferta a 

determinado segmento de mercado, ou qualquer outro. 

A livre concorrencia, na pratica, segundo ARRUDA (2001 ), dificilmente 

ocorre totalmente, e para se materializar deve existir as seguintes situac;Qes: 

• Urn numero expressive de ofertantes; 

• Produtos ou servic;os oferecidos por tais ofertantes, aceitos pelos compradores 

como equivalentes, ou seja que pudessem ser substituldos uns pelos outros; 

• Transparencia de mercado, que e o conhecimento generalizado por parte dos 

compradores quanto aos produtos, servic;os e seus prec;os; 
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• Mobilidade, que e a possibilidade das empresas entrarem e sairem do mercado a 

qualquer momenta, sem quaisquer barreiras. 

A compra de uma empresa concorrente pode Ter razoes economicas 

legitimas e gerar maior eficiencia para o mercado como urn todo. 0 maior risco e 

que a compra de uma empresa por outra gere redu~o de competi~ao em urn 

mercado relevante, sem beneficia para os clientes. 

No brasil, todo ato de concentra~ao de empresas, como e a compra sob 

qualquer forma, precisa ser submetida ao Conselho Administrative de Defesa 

Economica, este ira examinar cada ato, onde podera aprova-lo, ou impor medidas 

restritivas que assegurem a continuidade da concorrencia ou ate mesmo determinar 

a nao-realiza~o ou a reversao do ato. 

Os grupos de empresas proibidos sao os chamados carteis, que sao 

coalizoes de concorrentes para impor condutas uniformes ao mercado. 

Nao ha proibi~ao etica e nem legal para que empresas sob controle comum 

constituam urn grupo e com base nisso tirem proveito de condi~oes mais favoraveis 

de compra ou de aplica~oes e capta~oes no mercado financeiro. Ja urn concorrente 

que adquira a empresa do outro e em seguida decida paralisar a produ~o. para ter 

somente os seus pr6prios produtos sendo oferecidos ao mercado, incidira em pratica 

anticoncorrencial e abusiva. 

0 pre~o e parte integrante da concorrencia, sendo que o principia etico 

aplicavel a fixa~o de pre~os e o do respeito a livre concorrencia. lsso quer dizer que 

o pre~o deve ser o reembolso dos custos mais a justa remunera~ao do agente, ate o 

limite que o mercado concordar em pagar. Deve-se entender por pre~ o valor 

cobrado pelo produto, servi~o ou direito e todas as condi~oes que nele se refletem. 
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Segundo MOREIRA (2002) avalia~o de mercado nao pode ser 

irregularmente influenciada ou viciada como, par exemplo, atraves das seguintes 

condutas: 

• Acordo entre concorrentes para pratica uniforme ou concertada de prec;os; 

• Discrimina~o de prec;os entre adquirentes que se encontrarem em situac;oes 

equivalentes; 

• lmposi~o de prec;os a rede de revenda e/ou aos demais canais de distribui~o; 

As informac;oes sabre as praticas do concorrente, inclusive de prec;o, podem 

definir a estrategia de uma empresa. E par isso que a consequencia de acordos e a 

proibic;ao da troca de informac;oes entre concorrente. Esse intercambio, se permitido, 

teria para o mercado o mesmo efeito dos acordos. 

E posslvel obter conhecimento dos dados concorrenciais sem ferir a etica 

em uma situa~o na qual os dados constem em publicac;oes divulgada pelo proprio 

concorrente, ou par clientes na forma de provar prec;o praticado pelo concorrente, ou 

ainda sejam colhidos, compilados e apresentado par empresas ou instituic;oes 

idoneas, que realizam pesquisas de mercado. 

Outro fato que pode ser destacado e a busca da eficiencia economica, em 

certos mercados, muitas vezes leva dais ou mais concorrentes a estudar e ate a 

concretizar uma associa~o. 0 resultado dessa aproxima~o pode ser uma empresa 

onde dais ou mais concorrentes tenham participa~o no capital, podendo ser urn 

cons6rcio, uma relac;ao de subfornecimento. 

Para atingir o resultado final e decidir se o neg6cio em estudo e born para 

ambos, os concorrentes precisam trocar informa<;Qes e muitas vezes revelar uns aos 

outros os seus dados concorrenciais. 
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0 principia etico aplicavel a esse relacionamento e que a troca de 

informa~ao seja limitada ao objeto do estudo e que estas somente sejam usadas 

para esse fim. 

5.2.5 Etica na rela~ao com empregados. 

A empresa etica deve se preocupar em oferecer ampla oportunidade de 

trabalho as pessoas de todas as camadas, origens e segmentos sociais. Nao 

podera, portanto, permitir que preconceitos, sejam de ra~a, sexo, idade ou qualquer 

outro, possam influenciar as decisoes de contrata~o, remunera~o, promo~ao ou 

demissao dos empregados. 

E mais dificil identificar a pratica de preconceito racial nas demais decisoes de 

trabalho, como remunera~o, treinamento e promo~o. 

Ha ainda, a possibilidade de uma pratica mais sutil, que e a do tratamento 

diferenciado entre os colegas de trabalho. Para identifica~o e a puni~o dessas 

'Praticas illcitas, a empresa etica mantera formularies e registros internes, nos qu~is 

fiquem expressas as razoes de cada decisao de trabalho. 

A empresa deve tambem coibir as demais praticas preconceituosas, s6 a 

supervisao permanente e a conscientiza~o do grupo de empregado poderao ser 

eficazes. Para a empresa ser etica deve estabelecer puni~oes definitivas para o 

preconceito racial, consistente em demissoes sumarias, independentemente da a~o 

criminal a que sera submetido o agente 

0 preconceito sexual e exercido geralmente contra as mulheres e as pessoas 

que apresentam orienta~ao sexual diferente. Qualquer que seja a causa do 
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preconceito, ele nao se justifica nem sob o ponto etico, nem legal e muito menos 

16gico. 

A empresa etica deve criar mecanismos de treinamento e mensura<;ao da 

conscientiza<;ao do seu pessoal contra a pratica desse tipo de preconceito. 

0 preconceito quanta ao sexo nao e exercido somente nas decisoes de 

contratac;ao. Costuma ser notado com muita intensidade nas decisoes de 

remunerac;ao e promo<;ao. 

A empresa etica deve estabelecer punic;oes tao severas quanta as 

recomendadas para o preconceito racial, a fim de punir o preconceito com base em 

sexo praticado contra as mulheres. 

Ja o preconceito de idade segundo MOREIRA (2002), eo que discrimina as 

pessoas com mais de 40 anos. As razoes alegadas para fundamenta-lo sao todas 

de ordem economica, totalmente discutfvel. Esse preconceito e tambem antietico e 

ilegal, e nao deve ser tolerado pela empresa etica, assim como os preconceitos 

contra portadores de deficiemcias fisicas ou de doenc;as transmissfveis, e os viciados 

em drogas e bebidas, a atitude correta da empresa, nesses casas, e nao discriminar, 

oferecendo tratamento terapeutico adequado as pessoas. 

Todas as formas de abuso de poder sao antieticas e nao devem ser nem 

permitidas e tampouco toleradas pelas empresas eticas. 

Outra preocupac;ao que as empresas deveram ter, e o assedio sexual, que 

consiste de uma abordagem, gesto, convite, sugestao, exposic;ao, comentario, 

atitude ou qualquer outra a<;ao, de natureza sexual, praticada por urn agente contra 

uma vftima. Para caracteriza-lo, e preciso que a ac;ao do agente nao seja desejada 

pela vltima. 
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Mesmo que a vitima permita ou se conforme como assedio, se este for ela 

desejado, restara caracterizado o ilicito. 

0 agente do assedio sexual poder ser do sexo masculine, feminimo, ou 

apresentar outra orienta<;ao sexual. Da mesma forma, a vftima tambem pode 

pertencer a qualquer uma dessas categorias. 

Constituem tambem deveres eticos da empresa: garantir o acesso ao 

empregado a todas as informa<;Qes relativas a sua pessoa; assegurar que o 

ambiente de trabalho esteja livre de praticas deturpadoras, como a arrogancia, o 

abuse de poder eo assedio sexual, MOREIRA (1999, p. 132). 

5.2.6 Etica Em Finan~as 

Muitos profissionais parecem despertar para etica em finan<;as no momenta 

em que grandes escandalos sao divulgados. Se as transa<;oes financeiras nao 

tiverem apoiadas em determinadas regras e comportamento marais, o mercado se 

ressentira e a impressao de oportunismo podera comprometer negativamente os 

investimentos de muitos cidadaos, de empresas e de institui<;oes financeiras. 

ARRUDA (2001), enquanto na administra<;ao financeira buscam-se os meios, 

na etica se buscam os fins. Urn administrador financeiro cabe a tarefa de, entre as 

inumeras op<;oes que tern a que maximize a riqueza dos acionistas ou investidores, 

considerando as conseqotmcias eticas dessa a<;ao. 

Diante do que diz ARRUDA, os corretores devem gozar da reputa<;ao de 

comportamento etico para atrair a confian<;a dos clientes, da mesma forma que os 

medicos e advogados. 
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Na area financeira, em que muitas leis e regulamentos ja existem, varies 

c6digos de etica profissionais e diretrizes setoriais ja estao disponfveis, talvez seja 

mais oportuno reforgar a visao da etica como ci€mcia comportamental, pratica, 

lembrando a caracterfstica racional e livre do ser humane, capaz de a<_t5es marais. 

Para evitar qualquer tipo de coa<_tao, o administrador deve informar seus 

clientes de forma correta e compreensfvel, a respeito das condi<_t5es para aplicar em 

diferentes opera¢es, permitindo a eles estabelecer uma compara<_tao entre as varias 

possibilidades de tamar uma decisao com liberdade. 0 poder inerente a area 

financeira de uma empresa, ou uma institui98o do mercado financeiro, pode ser 

empregado de maneira distorcida, independentemente do porte da organiza<_tao. A 

rentabilidade, e nao tamanho, e fator gerador de riqueza ou de renda. Assim, o 

poder nao deve ser associado a quantidade de recursos outorgados, mas a 

faculdade de dar ou negar tais recursos, e isso de foram discricionaria. 

Segundo ARRUDA {2001 ), para que se consiga elevar o clima etico de uma 

organiza98o, e precise que seus funcionarios e diretores vivam todas as virtudes 

marais, e nao apenas a que os c6digos de etica ou os guias de conduta possam 

suscitar. A forma<_tao moral das empresas, recuperando ou afirmando a consciencia 

moral, ao lado do ser se sobrepora a cultura do desfrutar. 0 mercado financeiro se 

tornara, entao, mais valoroso e atraente para investidores, pessoas ou organiza<_t5es. 

5.2. 7 Etica no me rca do de capita is 

Os bancos tern urn papel fundamental como intermediarios no mercado de 

dinheiro, credito e capital. Por urn lado, atuam entre a demanda da industria de 

capital e a oferta de capital, como jufzes dos investidores, dos usos alternatives do 
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investimento de capital e da solvencia de seus clientes no mercado de credito. Nao 

sao apenas moderadores, mas com freqoencia avaliadores dos riscos e da 

solvencia, como investidores e assessores dos investidores no mercado de capitais. 

As Balsas, o Serasa, a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), tern 

demonstrado grande preocupa~o com a etica, apoiando e desenvolvendo 

trabalhos, documentos e materiais importante sabre o assunto. 

Segundo ARRUDA (2001), em urn mercado de capitais mais estavel, alguns 

comportamentos podem ser identificados como eticamente questionaveis: o trafico 

de informac;ao privilegiada e a especulac;ao, sendo o primeiro uma questao etica que 

pode ser estudada em tres grupos de agentes no mercado de capitais: os 

investidores como fomecedores do capital, as sociedades financeiras como 

solicitadoras de capital, e o intermediarios financeiros como agentes de balsa 

situados entre a oferta e a demanda; ja a especulac;ao no mercado e eticamente 

admissfvel enquanto cumpre uma fun~o objetiva na economia, que e a reduc;ao da 

incerteza sabre a capacidade de comercializac;ao das ac;oes em balsa. 

0 poder do mercado, a capacidade das empresas e dos agentes economicos 

de definir prec;os acima dos custos marginais sao tres pontos importantes da etica no 

mercado de valores. 0 problema etico do poder de mercado reside em acionistas 

de empresa e o gestor objetivarem maximizac;ao de beneficios, tentando maximizar 

o poder de monop61io da empresa, porque e o que lhes da mais beneffcios. lsso 

pode provocar distorc;oes em outros setores da economia. 

5.2.8 Etica Em Negocios lntemacionais 

Com a globaliza~o de mercados, e comum que os gerentes encontrem 

dificuldades ao defrontarem-se com culturas diferentes da sua. E preciso 
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desenvolver estrategias de neg6cios intemacionais, fun(/Oes e processes que levem 

em consideragao fatores ambientais poderosos e interdependentes, como a polltica, 

a economia, as leis, a tecnologia, a cultura e, sobretudo, a etica em relagao as 

na(/Oes hospedeiras. 

Conforme ARRUDA (2001), uma habilidade critica e requerida dos 

empresarios e gerentes, para adquirir urn conhecimento pratico das variaveis que 

afetam as tomadas de decisoes. Subestimando a importancia desse cuidado, e a 

falta de sensibilidade pode levar a falta de etica ou a fracassos que poderiam ser 

evitados. 

0 conhecimento da moral e importante para o profissional agir de maneira 

etica nos neg6cios intemacionais. As empresas multinacionais, especialmente, lidam 

com uma variedade de culturas que afetam tanto as decisoes estrategicas como as 

operacionais. E natural que os gerentes enxerguem os problemas e oportunidades 

sob sua propria 6tica cultural, e e precise perceber que outros fatores conceituais 

podem influenciar sua administragao. A etica empresarial, muitas vezes, parece 

clara e o comportamento etico factivel, porem ha ocasioes em que a postura etica 

nos neg6cios intemacionais nao e tao evidente. 

5.2.9 Etica na rela~io com governantes. 

Os preceitos da etica empresarial nao permitem que a empresa no seu 

relacionamento com os govemantes pratique subomo, qualquer que seja a sua 

forma, a tim de obter uma decisao favoravel aos pleitos que formular. Deve a 

empresa etica valer-se apenas de argumentos verdadeiros. As contribui(/Oes a 

campanhas politicas s6 devem ser feitas dentro dos limites e formas previstos na 
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legisla<;ao eleitoral, e, mesmo assim, nunca visando a obten<;ao de uma decisao 

futura ou a premia<;ao por uma decisao passada, a seu favor. 

Integra o rol de preceitos eticos, o dever da empresa de se abster de utilizar 

informac;oes privilegiadas, a que tenha acesso qualquer autoridade ou funcionario 

publico. 

Constitui, ainda, urn dever etico o de observar a "fila" do atendimento, nos 

processes e procedimentos administrativos e judiciais, de acordo com as 

preferencias permitidas por leis e regulamentos. 

5.2.10 Etica nas rela~6es com a sociedade em geral. 

Segundo Moreira (1999, p. 167), a empresa etica nao interfere na 

autodeterminac;ao dos povos. A etica empresarial aplicavel a esse assunto exige 

que a empresa se comporte com responsabilidade social em qualquer local em que 

atue e, que portanto: 

a) observe as leis e os regulamentos relatives a prote<;ao da saude e seguranc;a 

das pessoas e a preserva<;ao do meio ambiente; 

b) somente desenvolva atividades que envolvam peri go para a coletividade 

mediante controle dos riscos, nas circunstancias em que essa coletividade 

aprovar a sua assunc;ao, a vista das vantagens que obtera; 

c) nao participe de praticas ilicitas e colabore com as autoridades no combate a 

elas, como, por exemplo, na luta contra a lavagem de dinheiro. 
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5.3 CODIGO DE ETICA 

As sociedades normalmente se regem por leis e costumes que assegura a 

ordem na convivencia entre os cidadaos. 

Gada organizac;ao estabelece urn sistema de valores, explicitos ou nao, para 

que haja uma homogeneidade na foram de conduzir questoes especificas e relativas 

a seus acionistas, consumidores, fornecedores, ou seja, todos os publicos que de 

forma direta ou indireta contribuem para o born desempenho da empresa. 

Os valores individuais podem coincidir ou conflitar com os valores da 

organizagao, que caracterizam a cultura da empresa. Dessa forma, e fundamental a 

existencia de padroes e politicas uniformes para que os empregados possam saber, 

em qualquer ocasiao, qual a conduta adequada e apropriada. 

Segundo ARRUDA (2001 ), o clima etico predominante na instituigao deve 

acompanhar a filosofia e os principios definidos como basicos principalmente pelos 

acionistas, proprietaries e diretores. 

0 c6digo de etica e urn instrumento de realizagao dos principios, visao e 

missao da empresa. Serve para orientar as ac;oes de seus colaboradores e explicitar 

a postura social da empresa em face dos diferentes publicos com os quais interage. 

Os c6digos de etica tern a pretensao de solucionar OS dilemas eticos da 

organizagao, mas fornece criterios ou diretrizes para que as pessoas descubram 

eticas de se conduzir. 

Para ARRUDA (2001 ), programas de eticas sao desenvolvidos por meio de 

urn processo que envolve todos os integrantes da empresa e que passa pelas 

etapas de sensibilizagao, conscientizagao, motivagao, capacitac;ao e, finalmente, 

adogao de urn c6digo de conduta baseado em principios e valores perenes. 
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MOREIRA (1999, p . 186), e da maxima importancia que seu contudo seja 

refletido nas atitudes das pessoas a que se dirige e encontre respaldo na alta 

administra98o da empresa, que tanto quanta o ultimo empregado contratado tern a 

responsabilidade de vivencia-lo. 

Para definir sua etica, sua forma de atuar no mercado, cada empresa precisa saber 

o que deseja fazer e o que espera de cada urn dos funcionarios. As empresas, assim 

como as pessoas tern caracteristicas pr6prias e singulares. Par essa razao as 

c6digos de etica devem ser concebidos par cada empresa que deseja dispor desse 

instrumento. 

C6digo de etica de outras empresas podem servir de referencia, mas servem 

para expressar a vontade e a cultura da empresa que pretende implanta-lo. 

0 proprio processo de implantac;ao do c6digo de etica cria urn mecanismo de 

sensibiliza98o de todos as interessados, pela reflexao e troca de ideias que supoe. 

Segundo MOREIRA (1999, p. 195), o conteudo do c6digo de etica e formado 

de urn conjunto de politicas e praticas especificas, abrangendo as campos mais 

vulneraveis. Este material e reunido em urn relat6rio de facil compreensao para que 

possa circular adequadamente entre todos os interessados. Uma vez aprimorado 

com sugestoes e criticas de todos as envolvidos o relat6rio dara origem a urn 

documento que servira de parametro para determinados comportamentos, tornando 

claras as responsabilidades. Efetuado urn expurgo, determinadas assertivas serao 

aproveitadas para a cria98o de urn c6digo de etica, enquanto outras podem servir 

para urn manual de etica. 

Varias organiza<;Oes tern optado par definir com clareza, no c6digo, ac;oes 

disciplinares em casas de violac;ao dos artigos. Muitas vezes o descumprimento das 

determinac;oes contidas no c6digo de etica podem ser passfveis de punic;oes ja 



40 

previstas nas legislagoes trabalhistas, de responsabilidade civil, penal e outras. Entre 

os inumeros t6picos abordados no c6digo de etica, predominam alguns como 

respeito as leis do pals, conflitos de interesse, protegao do patrimonio da 

instituigoes, transparencia nas comunicagoes internas, denuncias, praticas de 

suborno e corrupyao em geral. 

As relagoes com os funcionarios, desde o processo de contratagao, 

desenvolvimento profissional, lealdade entre os funcionarios, respeito entre chefes e 

subordinados, saude e seguranya, comportamento da empresa nas demissoes, 

entretenimento e viagem, propriedade da informa<;ao, assedio profissional e sexual, 

alcoolismo, uso de drogas, entre outros, sao aspectos que costumam ser abordados 

em todos os c6digos. 

Dentre os problemas eticos de maior conhecimento publico estao aqueles 

referentes as rela<;Qes com os consumidores, e sujeitos aos enquadramentos da lei 

de defesa do consumidor, incluindo-se praticas de marketing, propaganda e 

comunicagao, qualidade do atendimento e reparagoes no caso de serem causados 

danos. Quanta a cadeia produtiva, envolvendo fornecedores e empresas 

terceirizadas, o c6digo de etica pode estabelecer condutas de responsabilidade 

social, respeito a legisla<;ao, eventual conduta restritiva, bern como estimular a 

melhoria dos parceiros visando um crescimento profissional e mercadol6gico 

con junto. 

0 c6digo de etica pode tambem fazer referencia a participagao da empresa 

na comunidade, dando diretrizes sabre as relagoes com o sindicatos, outros 6rgaos 

da esfera publica, rela<;Qes como governo, entre outras. 

Um aspecto extremamente atual e o da privacidade de informa<;oes, que 

atinge particularmente funcionarios, fornecedores e consumidores. lmporta levar-se 
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em conta a sofisticada tecnologia disponivel das grava¢es, filmagens e outros 

recursos de telefonia, informatica e comunica~o. 

Relac;oes com acionistas, estabelecimento de politicas de convivencia com os 

concorrentes, tambem sao pontos que devem constar do c6digo de etica. 0 c6digo 

de etica de uma institui~o, seja ela govemo, empresa, ou ONG , organiza~o nao 

governamental, teoricamente s6 pode ser vantajoso para os seus varios publicos 

com os quais interage, eis que fortalece a imagem da organiza~o. 

Enquanto muitos executivos apenas veem urn modismo capaz de capitalizar 

beneficios ou dividendos, outros tern se desdobrado para criar urn instrumento 

genufno, com adesao voluntaria de todos os integrantes da organizac;ao, 

incorporando de maneira naturale profissional os princfpios eticos da institui~o. 

Consideradas as vantagens e desvantagens da adoc;ao do c6digo de etica, e 

feita a opc;ao por ele, e de suma importancia que em sua elabora~o intervenha o 

maior numero possfvel de pessoas, desde a alta administra~o ate o mais simples 

funcionario brac;al, para assegurar que atendera as necessidades e peculiaridades 

da empresa. 

A luz da teoria de TOFFLER {1993}, a ado~o de urn c6digo de etica e uma 

6tima oportunidade de aumentar a integra~o entre os funcionarios da empresa e 

estimular o comprometimento deles. Ademais, o c6digo de etica permite a 

uniformizac;ao de criteria na empresa, dando respaldo para aqueles que devem 

decisoes. Serve de parametro para a solu~o dos conflitos. Protege, de urn lado, o 

trabalhador que se ap6ia na cultura da empresa refletida nas disposic;oes do c6digo. 

De outro lado, serve de respaldo para a empresa, por ocasiao da solu~o de 

problemas desvio de conduta de algum colaborador, acionista, fornecedor, ou 

outros. 
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0 c6digo de etica costuma trazer para a empresa harmonia, ordem 

transparencia, tranquilidade, em razao dos referenciais que cria, deixando urn lastro 

decorrente do cumprimento de sua missao e de seus compromissos. 

E absolutamente imprescindlvel que haja consistencia e coerencia entre o 

que esta disposto no c6digo de etica eo que vive na organizagao. Caso contrario, 

ficaria patente uma falsidade que desfaz toda a imagem que a empresa pretende 

transmitir ao seu publico. Essa e a grande desvantagem do c6digo de etica. 

Ha, ainda, aqueles que, considerando que a consciencia etica dos integrantes 

de uma organizagao, desde os mais altos executivos ate o mais, simples funcionario, 

e urn patrimonio do indivfduo, defendem a desnecessidade de se implantar c6digos 

de etica, ja que a atuagao de cada urn propiciara, por via de conseqOencia, urn 

ambiente etico. 

Segundo SA (2001, p. 117), a conduta etica das empresas e o reflexo da 

conduta de seus profissionais. Tal conduta nao se limita ao mero cumprimento da 

legislagao, sendo o resultado da soma dos principios morais de cada urn de seus 

integrantes. Assim como a educagao, a etica vern de bergo. A conduta etica, 

portanto, que se espera das empresas vai muito alem do simples cumprimento da 

lei, mesmo porque, pode haver leis que sejam anti-eticas ou imorais. lmporta que os 

homens de neg6cios sejam bern formados, que os profissionais sejam treinados, 

pois o cerne da questao esta na formagao pessoal. Caso contrario, a implantagao do 

c6digo de etica sera sem efeito. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS: 

A etica e tao antiga quanto a hist6ria da humanidade. Pode se observar que a 

etica faz parte de urn contesto hist6rico que vern evoluindo com as rela<;oes 

humanas e fazendo parte da cultura dos povos, sendo estudada, e nao 

necessariamente aplicada. 

A vivencia em sociedade, obriga o homem a deveres e obriga<;oes, que o faz 

sentir ser algo inacabado que sempre tern uma tarefa a ser cumprida. 0 homem nao 

nasce sabendo tudo, mas sim com o passar do tempo adapta-se e modifica-se, pois 

nasce com essa predisposi<;ao para aprender, assim a moral e a etica vern se 

constituindo atraves de urn aprendizado gradativo. 

No mundo atual a etica e desafiada pela ciencia e a tecnica. A etica fundada 

na autoridade, na tradi<;ao e na natureza sofre o impacto da ciencia e da tecnica, 

sendo que estas estao gerando comportamento novo no homem, no mundo novo 

precisa-se de urn referencial etico novo. Mesmo que a tecnica e a ciencia venha a 

expandir o campo da liberdade, a responsabilidade da etica tambem se amplia sobre 

estes novos paradigmas, mas sem perder sua essencia. 0 processo de liberdade 

dever procurar urn ponto de compatibilidade com a tecnica e a ciencia para 

prevalecer a harmonia do homem com os novos descobrimentos cientificos sem 

violar os princfpios humanos. A etica emerge em novas condi<;Qes e situa<;oes 

humanas como urn processo natural e hist6rico que nunca termina. 

0 homem sao seres morais e as comunidades humanas sempre criam 

sistemas de valores e normas, para possibilitar a convivencia, e esta convivencia se 

torna harmoniosa se houver valores eticos a serem respeitados. E no processo de 
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conquista da liberdade e da busca da felicidade que se descobre a diferen<;a entre o 

ser e o dever, a vontade de construir o futuro diferente. 

A etica pode ser equiparada como balisador de atitudes, ou forma de agir 

entre pessoas; empresas; comunidade; ou ate mesmo pafs. 

0 mundo como urn todo muda e evolui, e esta evolu9Bo vern acompanhada 

de questoes muito desafiantes a respeito da natureza etica e como lidar com ela. 

Diante da evolu9Bo, as empresas devem obter Iuera e se ater as questoes 

etica. Empresas que ignoram a conduta etica por op<;ao ou por rotina enfrentam 

dificuldades muito maiores para criar uma cultura empresarial etica e se manter no 

mercado. 0 desinteresse das empresa pela etica nos neg6cios, pode leva-la a 

surpresas e a rejei9Bo do mercado. 

Quando as pessoas que constituem as organiza¢es sensibiliza-se e 

conscientizam-se da demanda, que atualmente a sociedade esta cobrando, por 

transparencia, integridade e probidade, tanto no trato das coisas publicas, quanta 

no fomecimento de produtos e servi~s a seus consumidores, no relacionamento 

com seus colaboradores e comunidade, as decisoes tomadas sao duradouras. 

Fazer as coisas certas pode ser diffcil, e entao outro caminho e seguido. As 

atitudes sao outras, camuflando a realidade, para que pare<;a que as coisas foram 

feitas de maneira correta. 

Nas empresas qualquer reviravolta sabre conduta etica tern que come<;ar com 

mudan<;as no pensamento da alta administra<;ao e conscientiza9Bo dos seus 

funcinarios, para que todos venham a agir de forma etica. 

Para evitar transtomos e necessaries definir regras para todas as situa<;oes. 

Porem, ate certo ponto, nao se pode viver sem pelo menos algumas regras basicas. 
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A mesma dificuldade em definir regras para todas as situa<;oes, quando se pretende 

uniformidade de conduta, as empresas adotam o c6digo de etica 

0 c6digo de etica e aquele em que a base filos6fica apoia-se nas virtudes a 

serem respeitadas, pela empresa como urn todo, isso abrange seus funcionarios. 

Para definir sua etica, sua forma de atuar no mercado, cada empresa precisa 

saber o que deseja fazer e o que espera de cada urn dos funcionarios. As empresa 

assim como as pessoas tern caracterfsticas pr6prias e singulares. 

A ado<;ao do c6digo de etica costuma trazer para a empresa harmonia, ordem 

transparencia, tranquilidade, em razao dos referenciais que cria, deixando urn Iastra 

decorrente do cumprimento de sua missao e de seus compromissos. 

Observa-se que as literaturas objeto de estudo deste trabalho, sao abordados 

pelos autores com muitos exemplos de epocas e ate mesmo contemporaneos, a 

visao da etica pode ser abordada sob varios aspectos mas com uma (mica essencia, 

que e do born relacionamento, do respeito, e da clareza das coisas. 
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