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RESUMO 

Ferreira, Julio Cesar. A etica na Gestio dos Neg6cios 

Os questionamentos eticos sempre serao referenciais para as discussoes dos tipos ideais 
de empresas e de sociedades. Este trabalho tern como fundamento a importancia da etica 
no mundo dos negocios. A estrutura do trabalho apresenta logo na introduyao urn convite 
a uma reflexao sobre a sociedade contemporanea. 0 segundo capitulo as discussoes 
foram em tomo da conduta humana e das correntes eticas que fundamentam a base 
referencial sobre o tema. No terceiro capitulo em diante foi apresentado os principais 
pensadores sobre a etica e suas respectivas doutrinas sendo alguns deles Socrates e 
Platao, passando pelo pensamento de Aristoteles, deixando a Grecia chissica 
caminhamos para a idade media com o epicurismo e o estoicismo, citamos no trabalho 
Sao Tomas de Aquino e logo depois fizemos uma analise entre a ruptura da etica com a 
moral crista promovida por Maquiavel, citamos entre outros Hobbes porque este faz 
alusao ao lobo do proprio homem, Spinoza e sua teoria de que os homens tendem a 
pensar em si mesmos, Locke e seu ideal de felicidade publica, Hume coloca o 
fundamento da moral da utilidade, citamos tambem Rousseau quando afirma que o 
homem e born por natureza, Kant buscava uma etica de validade universal, Hegel 
entende que as relayoes sociais mediatizam as relayoes pessoais intersubjetivas, Marx 
entende que a moral e uma superestrutura ideologica cumprindo uma funyao social, 
Stuart Mill fala sobre a etica do utilitarismo, Bergson distingue a moral fechada da aberta e 
por fim Habermas formula sua teoria da ayao comunicativa. No quarto capitulo 
trabalhamos a etica profissional analisando o coletivo e a necessidade de relacionamento 
lnterpessoal, classes profissionais e as tao faladas virtudes. 0 ultimo capitulo do trabalho 
demonstra as ayoes realmente realizadas para a implementayao da etica organizacional 
que e a responsabilidade social nos negocios, deixando as diferenyas entre ayoes 
filantropicas, das ayoes eticamente responsaveis, as considerayoes finais deixa algumas 
reflexoes que o tema exige. Por fim fica a satisfayao do dever cumprido e o convite a 
leitura do tema que embora nao seja novo nas discussoes empresariais, ainda requer 
muita reflexao e atenyao por parte dos gestores dos negocios. 

Palavras-chave: Etica; Conduta; Responsabilidade Social; Filantropia. 

VIII 



INTRODUCAO 

A mudan~ vertiginosa que se operou nos costumes, ap6s o advento dos 

avanyos tecnol6gicos das comunica¢es e informa¢es, merece revisoes nos 

relacionamentos profissionais e uma reflexao sobre estas mudan~s. 

A sociedade contemporanea na maioria das vezes valoriza comportamentos 

que praticamente excluem qualquer possibilidade de cultivo de rela¢es eticas. E 
facil verificar que o desejo obsessive na obtenyao, possessao e consume da maier 

quantidade possivel de bens materiais e o valor central na nova ordem estabelecida 

no mundo e que o prestlgio social e concedido para quem consegue esses bens. 

0 sucesso material passou a ser sinonimo de sucesso social e o exito pessoal 

deve ser adquirido a qualquer custo. Prevalecem o desprezo ao tradicional, o culto a 
massificayao e mediocridade que nao amea~m e que permitem a manipulac;ao facil 

das pessoas. 

Urn dos campos mais carentes, no que diz respeito a aplicayao da etica, eo 

do trabalho e exercicio profissional. Por esta razao, executives, e te6ricos em 

administrayao de empresas voltaram a se debru~r sobre questoes eticas. A /6gica 

alimentadora desse processo nao e idealista nem "cor de rosa". E 16gica do capital 

que, para poder sobreviver, tern que ser mais etico, evitando cair na barbarie e 

autodestruiyao. Sao os pr6prios pressupostos da disputa empresarial que forc;am a 

adoc;ao de urn modele mais etico, encontrando na etica ate mesmo fator de lucre. 

0 individualismo extreme, muitas vezes associado a falta de etica pessoal, 

tern levado alguns profissionais a defender seus interesses particulares acima dos 

interesses das empresas em que trabalham, colocando-as em risco. 

Esse quadro nos remete diretamente a questao da formayao dos gestores ou 

administradores, pois sao as pessoas a base de qualquer tentativa de iniciar 0 

resgate da etica nas empresas e nas relac;oes de trabalho, tornado-sa assim o 

principal ativo das organizac;oes. 

Os curses de administrac;ao de empresas e os programas de treinamento, 

educayao e desenvolvimento de gestores dao muita enfase aos assuntos tecnicos, 

que sao exaustivamente abordados, discutidos e considerados, esquecendo por 

complete os aspectos eticos, essenciais para a dinamica de qualquer atividade 

profissiona/. 
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Esta deficiencia ocorre muito em todos os meios, academicos e profissionais. 

0 curricula adotado em grande numero de faculdades e universidades, excec;oes a 
parte, urn caso pratico e a instituiyao da qual fayo parte uma vez que tenta criar urn 

ambiente etico pautado em valores morais, mas na maioria das faculdades e 

universidades, parecem nao darem muita enfase aoestudo da etica, muitas vezes 

nao contemplando essa disciplina nem em seus curriculos, 

E se entendermos a universidade como o local da produc;ao do conhecimento 

e ampliayao de horizontes cognitivos, passaremos entao a ve-la como o espac;o 

natural para o desenvolvimento cientifico do estudo da etica. Seria redundante 

lembrar que administradores e homens de neg6cios quase sempre passam pelos 

bancos escolares e que teriam sua formayao enriquecida com a oportunidade de 

desenvolver conhecimentos na area da Etica Empresarial, o que resultaria 

predominantemente na etica nos neg6cios. 

Utilizamos pesquisa bibliografica buscando sempre o equilibria entre a 

tradiyao filos6fica os novas paradigmas que estao servindo de inspirayao para a 

administrac;ao contemporanea de empresas e exercicio profissional, tentando 

tambem demonstrar aos administradores a importancia e utilizac;ao da etica em sua 

vida profissional. 

lniciamos nosso trabalho a partir do estudo da etica, numa perspectiva mais 

te6rica, discutindo sua definic;ao, hist6ria e doutrinas. Esse primeiro capitulo visa 

proporcionar o embasamento conceitual para o restante do trabalho. 

0 capitulo seguinte estabelece as ligac;oes e influencias mutuas que 

ocorreram entre o trabalho humano e a etica, ao Iongo da hist6ria, nos posicionando 

ainda mais dentro das escolas relembrando a importancia da etica na formayao dos 

administradores e gestores de organizac;oes. 

Nos capitulos seguintes tern sua sequencia, quando procuramos trazer a etica 

para o ambiente das empresas e organizac;oes, estudando as vantagens de sua 

implantayao, para os trabalhadores e para a sociedade em geral atraves dos 

programas de responsabilidade social nos neg6cios. 

Uma vez analisados todos esses aspectos, chegamos ao coroamento de 

nosso estudo, quando analisamos a questao da educayao etica e a importancia para 

todos os homens de neg6cios. 
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2. ETICA 

A finalidade dos c6digos marais e reger a conduta dos membros de uma 

comunidade, de acordo com princlpios de conveniencia geral, para garantir a 

integridade do grupo e o bem-estar dos indivfduos que o constituem. Assim, o 

conceito de pessoa moral se aplica apenas ao sujeito enquanto parte de uma 

coletividade. 

Etica e a disciplina crftico-normativo que estuda as normas do comportamento 

humano, mediante as quais o homem tende a realizar na pratica atos identificados 

como bern. 

lnteriorizagao do dever. A observa98o da conduta moral da humanidade ao 

Iongo do tempo revela urn processo de progressiva interiorizayao: existe uma clara 

evolu98o, que vai da aprova98o ou reprova98o de ay6es externas e suas 

consequencias a aprova98o ou reprovayao das intengoes que servem de base para 

essas agoes. 

0 que Hans Reiner designou como "etica da intengao" ja se encontra em 

alguns preceitos do antigo Egito (cerca de tres mil anos antes da era crista), como, 

por exemplo, na maxima "nao zombaras dos cegos nem dos anoes", e do Antigo 

Testamento, em que dois dos dez mandamentos profbem que se deseje a 

propriedade ou a mulher do proximo. 

Todas as culturas elaboraram mitos para justificar as condutas marais. Na 

cultura ocidental, sao familiares a figura de Moises ao receber, no monte Sinai, a 

tabua dos dez mandamentos divinos e o mito narrado por Platao no dialogo a 

Protagoras, segundo o qual Zeus, para compensar as deficiencias biol6gicas dos 

humanos, conferiu-lhes sensa etico e capacidade de compreender e aplicar o direito 

e a justiga. 0 sacerdote, ao atribuir a moral a origem divina, torna-se seu interprete e 

guardiao. 0 vinculo entre moralidade e religiao consolidou-se de tal forma que 

muitos acreditam que nao pode haver morat sem religiao. 

Segundo esse ponto de vista, a etica se confunde com a teologia moral, mas 

de qualquer forma a etica e uma caracterfstica inerente a toda a9Bo humana e, por 

esta razao, e urn elemento vital na produ98o da realidade social. Todo homem 

possui urn senso etico, uma especie de "consciencia moral", estando 
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constantemente avaliando e julgando suas a¢es para saber se sao boas ou mas, 

certas ou erradas, justas ou injustas. 

Existem sempre comportamentos humanos classificaveis sob a 6tica do certo 

e errado, do bern e do mal. Embora relacionadas com o agir individual, essas 

classifica¢es sempre tern relac;ao com as matrizes culturais que prevalecem em 

determinadas sociedades e contextos hist6ricos. 

A etica esta relacionada a opyao, ao desejo de realizar a vida, mantendo com 

as outras relac;oes justas e aceitaveis. Via de regra esta fundamentada nas ideias de 

bern e virtude, enquanto valores perseguidos par todo ser humano e cujo alcance se 

traduz numa existencia plena e feliz, o que nem sempre e facil. 

0 estudo da etica iniciou com fil6sofos gregos ha muitos seculos atras. Hoje 

em dia, seu campo de atuayao ultrapassa os limites da filosofia e inumeros outros 

pesquisadores dedicam-se ao seu estudo. Cientistas Sociais, advogados, 

administradores e todos profissionais autonomos desenvolvem trabalhos no campo 

da etica. 

Este trabalho envolve a etica como objeto de estudo, estudar o conceito de 

etica estabelecendo seu campo de aplicayao e fazendo uma pequena abordagem 

das doutrinas eticas que e considerada importante para 0 trabalho, e logo depois 

sugerir a importancia da etica na formayao dos administradores e gestores das 

organizac;oes. 
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2.1 Conduta Humana e os problemas derivados da Conduta Etica 

A etica nao e alga superposto a conduta humana, pais todas as nossas 

atividades envolvem uma carga moral. ldeias sabre o bern e o mal, o certo e o 

errado, o permitido e o proibido definem a nossa realidade, ou melhor nossas 

relac;oes sociais. 

Em nossas relac;oes cotidianas estamos sempre diante de problemas do tipo: 

Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasioes em que posso mentir? Sera que e 

correto tamar tal atitude? Devo ajudar urn amigo em perigo, mesmo correndo risco 

de vida? Existe alguma ocasiao em que seria correto atravessar urn sinal de transite 

vermelho? Os soldados que matam numa guerra, podem ser moralmente 

condenados por seus crimes ou estao apenas cumprindo ordens? 

Essas perguntas nos colocam diante de problemas praticos, que aparecem 

nas relac;oes reais, efetivas entre individuos. Sao problemas cujas soluc;oes, via de 

regra, nao envolvem apenas a pessoa, mas tambem outras pessoas que poderao 

sofrer as consequencias das decisoes e ac;oes, consequencias que poderao muitas 

vezes afetar uma comunidade inteira. 

0 homem e urn ser no mundo, que s6 realiza sua existencia no encontro com 

outros homens, sendo que, todas as suas ac;oes e decisoes afetam a todos. Nesta 

convivencia, nesta coexistEmcia, naturalmente tern que existir regras que coordenem 

e harmonizem esta relac;ao. Estas regras, dentro de urn grupo qualquer, indicam os 

limites em relagao aos quais podemos medir as nossas possibilidades e as 

limitac;oes a que devemos nos submeter. Sao os c6digos culturais que nos obrigam, 

mas ao mesmo tempo nos protegem, urn born exemplo podemos citar a moral e os 

bans costumes. 

Diante dos dilemas da vida, temos a tendencia de conduzir nossas ac;oes de 

forma quase que instintiva, automatica, fazendo uso de alguma "formula" ou "receita" 

presente em nosso maio social, de normas que julgamos mais adequadas de serem 

cumpridas, por terem sido aceitas intimamente e reconhecidas como validas e 

obrigat6rias. Fazemos uso de normas, praticamos determinados atos e, muitas 

vezes, nos servimos de determinados argumentos para tamar decisoes, justificar 

nossas ac;oes enos sentirmos dentro da normalidade. 
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As normas de que estamos falando tern relac;ao como o que chamamos de 

valores marais. Sao os meios pelos quais os valores marais de urn grupo social sao 

manifestos e acabam adquirindo urn carater normative e obrigat6rio. 

A palavra moral tern sua origem no latim "mos"f'mores", que significa 

"costumes", no sentido de con junto de normas ou regras adquiridas por habito. Note 

que a expressao "bans costumes" e usada como sendo sinonimo de moral ou 

moralidade. 

A moral pode entao ser entendida como o conjunto das praticas cristalizadas 

pelos costumes e convenc;oes hist6rico-sociais. Gada sociedade tern sido 

caracterizada por seus conjuntos de normas, valores e regras. Sao as prescric;Qes e 

proibic;oes do tipo "nao mataras", "nao roubaras", de cumprimento obrigat6rio. Muitas 

vezes essas praticas sao ate mesmo incompativeis com os avanc;os e 

conhecimentos das ciencias naturais e sociais. 

A moral tern urn forte carater social, estando apoiada na triade cultura, hist6ria 

e natureza humana. E alga adquirido como heran98 e preservado pela comunidade. 

Quando os valores e costumes estabelecidos numa determinada sociedade 

sao bern aceitos, nao ha muita necessidade de reflexao sabre eles. Mas, quando 

surgem questionamentos sabre a validade de certos costumes ou valores 

consolidados pela pratica, surge a necessidade de fundamenta-los teoricamente, ou, 

para os que discordam deles, critica-los. Adolfo Sanchez VASQUEZ (1995, p. 15) 

coloca isso de forma muito clara: 

A este comportamento pratico-moral, que ja se encontra nas formas rna is 

primitivas de comunidade, sucede posteriormente - muitos milenios depois - a 

reflexao sabre ele. Os homens nao s6 agem moralmente, mas tambem refletem 

sabre esse comportamento pratico e o tomam como objeto da sua reflexao e de seu 

pensamento. Da-se assim a passagem do plano da pratica moral para o da teoria 

moral; ou, em outras palavras, da moral efetiva, vivida, para a moral reflexiva. 

Quando se verifica esta passagem, que coincide com os inicios do pensamento 

filos6fico, ja estamos propriamente na esfera dos problemas te6ricos marais ou 

eticos. 

SINGER (1994) fundamenta: 

0 velho se contrapondo ao novo e o que podemos esperar como conflito 
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saudavel para o avanc;o da moral. Ora, a vida das pessoas nao deve ser como uma 

geladeira para conservas. 0 ideal e evitar o "congelamento" da moral em c6digos 

impessoais, que vao perdendo sua razao de ser, dado 0 carater dinamico das 

pr6prias relac;oes. 

0 mesmo autor prossegue dizendo que a interac;ao dialetica entre o que e 

constituido (a moral vigente) eo constituinte (a moral sendo repensada e recriada) e 

necessaria a sobrevivencia tanto da propria moral como da respirac;ao dos 

indivfduos frente a ela. A danc;a dos valores entra nessa inten<;8o e na hierarquia 

que eles implicam. Na hierarquia dos valores e a relatividade dos mesmos que 

devemos enfatizar, ja que o sufocamento do indivfduo pela absolutizac;ao do que 

esta estabelecido eo perigo maier que se deve evitar. Falar em valores e na sua 

relatividade diante da dinamica que ai se estabelece e referir-se necessariamente a 

uma crise em geral permanente, advinda das relac;oes entre o vivido eo herdado. E 
born sempre tirarmos proveito disso, fazer dessa crise algo saudavel. Acontece que 

nossa ansia benfazeja em mudar, recriar o mundo se esbarra no fato moral natural 

de que, quando criamos regras, normas de conduta ou leis, n6s as imaginamos 

como urn bern permanente. 

Como podemos entender entao o conceito de etica? A etica, tantas vezes 

interpretada como sinonimo de moral, aparece exatamente na hora em que estamos 

sentindo a necessidade de aprofundar a moral. Geralmente a etica ap6ia se em 

outras areas do conhecimento como a antropologia e a hist6ria para analisar o 

conteudo da moral. Seria o tratamento te6rico em torno da moral e da moralidade, 

ou seja uma reflexao pessoal sabre os valores grupais, mais adiante nos 

propusemos em tentar definir essa palavra e todos os seus desdobramentos. 

Uma disciplina originaria da filosofia, ha muito discutida pelos fil6sofos de 

todas as epocas e que se estende a outros campos do saber como teologia, as 

ciemcias e ao direito. 
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2.2 Defini~oes de Etica 

A etica seria entao uma especie de teoria sabre a pratica moral, uma reflexao 

te6rica que analisa e critica os fundamentos e principios que regem urn determinado 

sistema moral. 0 dicionario Abbagnano, entre outras considera¢es nos diz que a 

etica e "em geral, a ciencia da conduta" (ABBAGNANO, p.360) e Sanchez 

VASQUEZ (1995, p.12) amplia a defini98o afirmando que "a etica e a teoria ou 

ciencia do comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, e ciencia de 

uma forma especifica de comportamento humano." E reforc;a esta defini98o com a 

seguinte explica98o: 

Assim como os problemas te6ricos marais nao se identificam com os 

problemas praticos, embora estejam estritamente relacionados, tambem nao se 

podem confundir a etica e a moral. 

A etica nao cria a moral. Conquanto seja certo que toda moral supoe 

determinados principios, normas ou regras de comportamento, nao e a etica que os 

estabelece numa determinada comunidade. A etica depara com uma experiencia 

hist6rico-social no terreno da moral, ou 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 avalia98o moral, a 

natureza e a fun9ao dos jufzos marais, os criterios de justifica98o destes juizos e o 

principia que rege a mudanc;a e a sucessao de diferentes sistemas marais. 

Os problemas eticos, ao contrario dos praticos marais sao caracterizados pela 

sua generalidade. Se urn individuo esta diante de uma determinada situa98o, 

devera resolve-la por si mesmo, com a ajuda de uma norma que reconhece e aceita 

intimamente pois o problema do que fazer numa dada situa98o e urn problema 

pratico-moral e nao te6rico-etico. Mas, quando estamos diante de uma situa98o, 

como definir o conceito de Bern, ja ultrapassamos os limites dos problemas marais e 

estamos num problema geral de carater te6rico, no campo de investiga9ao da etica. 

Tanto assim, que diversas teorias eticas organizaram-se em torno da defini9ao do 

que e Bern, podemos ate mesmo entender que a propria filosofia discutiu muito esse 

tema. Muitos fil6sofos acreditaram que, uma vez entendido o que e Bern, 

descobririamos o que fazer diante das situa96es apresentadas pela vida. As 
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respostas encontradas nao sao unanimes e as definic;oes de Bern variam muito de 

urn fil6sofo para outro. Para uns, Berne o prazer, para outros eo util. 

Quando na antiguidade grega Arist6teles apresentou o problema te6rico de 

definir o conceito de Bern, seu trabalho era de investigar o conteudo do Bern e nao 

definir o que cada individuo deveria fazer numa a98o concreta, para que seu ato 

seja considerado born ou mau. 

Evidentemente, esta investigac;ao te6rica sempre deixa consequencias 

praticas, pais quando definimos o Bern, estamos indicando urn caminho por onde os 

homens poderao se conduzir nas suas diversas situac;oes particulares. 

A etica tambem estuda a responsabilidade do ato moral, ou seja, a decisao de 

agir numa situac;ao concreta e urn problema pratico-moral, mas investigar se a 

pessoa pede escolher entre duas ou mais alternativas de a98o e agir de acordo com 

sua decisao e urn problema te6rico-etico, pais verifica a liberdade ou o determinismo 

aos quais nossos atos estao sujeitos. Se o determinismo e total, entao nao ha mais 

espa90 para a etica, pais se ela se refere as ac;oes humanas e se essas ac;oes estao 

totalmente determinadas de fora para dentro, nao ha qualquer espac;o para a 

liberdade, para a autodeterminac;ao e, consequentemente, para a etica. 

A etica pode tambem contribuir para fundamentar ou justificar certa forma de 

comportamento moral. Assim, se a etica revela uma rela98o entre o comportamento 

moral e as necessidades e os interesses sociais, ela nos ajudara a situar no devido 

Iugar a moral efetiva, real, do grupo social. Por outro lado, ela nos permite exercitar 

uma forma de questionamento, onde nos colocamos diante do dilema entre "o que e" 

eo "que deveria ser'', imunizando-nos contra a simpl6ria assimilac;Bo dos valores e 

normas vigentes na sociedade e abrindo em nossas almas a possibilidade de 

desconfiarmos de que os valores marais vigentes podem estar encobrindo 

interesses que nao correspondem as pr6prias causas geradoras da moral. A reflexao 

etica tambem permite a identifica98o de valores petrificados que ja nao mais 

satisfazem os interesses da sociedade a que servem. Jung Mo SUNG e Josue 

Candido da SILVA (1995, p. 17) nos dao urn born exemplo do que estamos falando: 

Na epoca da escravidao, por exemplo, as pessoas acreditavam que os 

escravos eram seres inferiores por natureza (como dizia Arist6teles) ou pel a vontade 

divina (como diziam muitos na America colonial principalmente os senhores feudais). 
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Elas nao se sentiam eticamente questionadas diante da injusti~ cometida contra os 

escravos. lsso porque 0 termo "injusti~" ja e fruto de julzo etico de alguem que 

percebe que a realidade nao e o que deveria ser. A experiencia existencial de se 

rebelar diante de uma situa~o desumana ou injusta e chamada de indignac;ao etica. 

Sendo a etica uma ciencia, devemos evitar a tenta~o de reduzi-la ao campo 

exclusivamente normativo. Seu valor esta naquilo que explica e nao no fato de 

prescrever ou recomendar com vistas a a~o em situac;oes concretas. A etica 

tambem nao tern carater exclusivamente descritivo pois visa investigar e explicar o 

comportamento moral, trac;o inerente da experiencia humana. 

Nao e fun~o da etica, formular julzos de valor quanto a pratica moral de 

outras sociedades, mas explicar a razao de ser destas diferen~s e o porque de os 

homens terem recorrido, ao Iongo da hist6ria, a praticas morais diferentes e ate 

opostas, de certa forma podemos aqui entender ate mesmo os diversos crimes que 

existiram ao Iongo da historia na tentativa equivocada de percepc;oes diferentes 

sabre os valores morais e a etica 
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3. ETICA E OS PENSADORES 

A etica aceita a existencia da hist6ria da moral, tomando como ponto de 

partida a diversidade de marais no tempo, entendendo que cada sociedade tern sido 

caracterizada por urn conjunto de regras, normas e valores, nao se identificando com 

os principios e normas de nenhuma moral em particular nem adotando atitudes 

indiferentes ou o ecleticas diante delas. A hist6ria da etica e urn assunto complexo e 

que exige alguns cuidados em seu estudo. 

Cumpre advertir, antes de tudo, que a hist6ria da etica como disciplina 

filos6fica e mais limitada no tempo e no material tratado do que a hist6ria das ideias 

marais da humanidade. Esta ultima hist6ria compreende o estudo de todas as 

normas que regularam a conduta humana desde os tempos pre-hist6ricos ate os 

nossos dias. 

Por este motive, a hist6ria das ideias marais e urn tema de que se ocupam 

disciplinas tais como a sociologia e antropologia. Ora, a existencia de ideias marais e 

de atitudes morais nao imp/ica, porem, a presen9a de uma disciplina filos6fica 

particular. Assim, por exemplo, podem estudar-se as atitudes e ideias marais de 

diversos povos primitives, ou dos povos orientais, ou de judeus, ou dos egfpcios, 

etc., sem que o material resultante deva for90samente enquadrar-se na hist6ria da 

etica. 

Em minha opiniao s6 ha hist6ria da etica no ambito da hist6ria da filosofia. 

Ainda assim, a hist6ria da etica adquire, por vezes, uma consideravel amplitude, por 

quanta fica diffcil, com frequencia, estabelecer uma separa98o rigorosa entre os 

sistemas morais - objeto proprio da etica - e o conjunto de normas e atitudes de 

carater moral predominantes numa dada sociedade ou numa determinada fase 

hist6rica. Com 0 fim de solucionar este problema, OS pensadores da etica limitaram 

seu estudo aquelas ideias de carater moral que possuem uma base filos6fica. 

Nao importa neste caso, que a justifica98o de urn sistema de ideias marais 

seja extra moral (por exemplo, que se baseie numa metafisica ou numa teologia); o 

decisive e que haja uma explica98o racional das ideias ou das normas adotadas. Por 

este motivo, os pensadores da etica costumam seguir os mesmos procedimentos e 

adotar as mesmas divisoes propostas pelos historiadores da filosofia. (MORA, 1996, 
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p.246) 

E muito interessante esta variedade de marais no tempo. Friedrich 

NIETZSCHE (1977, p.99), em seu livro Alem do Bern de do Mal, faz uma coloca9ao 

muito interessante sobre a interminavel sucessao das doutrinas eticas, quando diz 

que "aquilo que numa epoca parece mau, e quase sempre um restolho daquilo que 

na precedente era considerado bom - o atavismo de um ideal ja envelhecido". Essa 

visao e refor~da por Sanchez VASQUEZ (1995, p.235) ao introduzir seu conceito 

de doutrinas eticas: 

As doutrinas eticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes 

epocas e sociedades como respostas aos problemas basicos apresentados pelas 

rela9oes entre os homens e em particular pelo seu comportamento moral efetivo. Par 

isto, existe uma estreita vincula98o entre os conceitos marais e a realidade humana, 

social, sujeita historicamente a mudan~. 
Por conseguinte, as doutrinas eticas nao podem ser consideradas 

isoladamente, mas dentro de urn processo de mudan~ e de sucessao que constitui 

propriamente a sua hist6ria. Etica e hist6ria, par tanto, relacionam-se duplamente: 

a) Com a vida social e, dentro desta, com as marais concretas que sao urn 

dos seus aspectos; 

b) com a sua hist6ria propria, ja que cada doutrina esta em conexao com as 

anteriores (tomando posi98o contra elas au integrando alguns problemas e solu96es 

precedentes ), au com as doutrinas posteriores (prolongando-se au enriquecendo-se 

nelas}. 

Em toda moral efetiva se elaboram certos principios, valores au normas. 

Mudando radicalmente a vida social, muda tambem a vida moral. Os principios, 

valores ou normas encarnados nela entram em crise e exigem a sua justifica9ao ou 

a sua substitui9ao por outros. Surgem entao, a necessidade de novas reflexoes au 

de uma nova teoria moral, pais os conceitos, valores e normas vigentes se tornaram 

problematicos. Assim se explica a apari98o e sucessao de doutrinas eticas 

fundamentais em conexao com a mudan9a e a sucessao de estruturas sociais, e, 

dentro delas, da vida moral. 

Muitos fil6sofos se debru9aram sabre as questoes marais e produziram 

contribui96es muito importantes sabre o tema. Cabe aqui apresentar algumas 
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contribui9oes que Platao, Arist6teles, Espinosa, Kant e outros grandes fi16sofos 

deram a discussao sabre a moral. Mas, para entendermos nossas posturas frente 

aos problemas eticos faz-se muito necessaria uma analise das nossas matrizes 

culturais, que no ocidente estao estabelecidas nas tradi9oes greco-romanas e 

judaico-cristas. Por essa razao e importantissima a analise de algumas doutrinas 

eticas que proporcionarao urn embasamento te6rico. 
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3.1 Doutrinas Eticas 

Para facilitar o estudo das doutrinas eticas, ou teorias acerca da moral, 

preferimos dividi-las nos seguintes segmentos, correlacionados historicamente: etica 

grega, etica crista medieval, etica moderna e etica contemporanea. 

Sendo assim, vamos partir do principia que a hist6ria da etica teve sua 

origem, pelo menos sob o ponto de vista formal, na antiguidade grega, atraves de 

Arist6teles (384- 322 a. C.) e suas ideias sobre a etica e as virtudes eticas. 

Na Gracia porem, mesmo antes de Arist6teles, ja e possfvel identificar trac;os 

de uma abordagem com base filos6fica para os problemas morais e ate entre os 

fil6sofos conhecidos como pre-socraticos encontramos reflexoes de carater etico, 

quando buscavam entender as razoes do comportamento humano. 

Socrates (470-399 a.C.) considerou o problema etico individual como o 

problema filos6fico central e a etica como sendo a disciplina em torno da qual 

deveriam girar todas as reflexoes filos6ficas. Para ele ninguem pratica 

voluntariamente o mal. Somente o ignorante nao e virtuoso, ou seja, s6 age mal, 

quem desconhece 0 bern, pois todo homem quando fica sabendo 0 que e bern, 

reconhece-o racionalmente como tal e necessariamente passa a pratica-lo. Ao 

praticar o bern, o homem sente-se dono de si e consequentemente e feliz. 

A virtude seria o conhecimento das causas e dos fins das ac;oes fundadas em 

valores morais identificados pela inteligencia e que impelem o homem a agir 

virtuosamente em direc;ao ao bern. 

Platao (427-347 a.C.) ao examinar a ideia do Bern a luz da sua teoria das 

ideias, subordinou sua etica a metaflsica. Sua metafisica era a do dualismo entre o 

mundo sensfvel e o mundo das ideias permanentes, eternas, perfeitas e imutaveis, 

que constitufam a verdadeira realidade e tendo como cume a ideia do Bern, 

divindade, artifice ou demiurgo do mundo. 

Para Platao a alma- principio que anima ou move o homem- se divide em 

tres partes: razao, vontade (ou animo) e apatite (ou desejos). As virtudes sao func;ao 

desta alma, as quais sao determinadas pela natureza da alma e pela divisao de suas 

partes. Na verdade ele estava propondo uma etica das virtudes, que seriam func;ao 

da alma. 
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Pela razao, faculdade superior e caracteristica do homem, a alma se elevaria 

mediante a contemplayao ao mundo das ideias. Seu fim ultimo e purificar ou libertar

se da materia para contemplar o que realmente e e, acima de tudo, a ideia do Bern. 

Para alcan9ar a purifica9ao e necessaria praticar as varias virtudes que cada 

parte da alma possui. Para Platao cada parte da alma possui urn ideal ou uma 

virtude que devem ser desenvolvidos para seu funcionamento perfeito. A razao deve 

aspirar a sabedoria, a vontade deve aspirar a coragem e os desejos devem ser 

controlados para atingir a temperanya. 

Cada uma das partes da alma, com suas respectivas virtudes, estava 

relacionada com uma parte do corpo. A razao se manifesta na cabeya, a vontade no 

peito e o desejo baixo-ventre. Somente quando as tres partes do homem puderem 

agir como urn todo e que temos o individuo harmonica. 

A harmonia entre essas virtudes constituia uma quarta virtude: a justiya. 

Platao de certa forma criou uma "pedagogia" para o desenvolvimento das virtudes. 

Na escola as crianyas primeiramente tern de aprender a controlar seus desejos 

desenvolvendo a temperanya, depois incrementar a coragem para, por fim, atingir a 

sabedoria. 

A etica de Platao esta relacionada intimamente com sua filosofia politica, 

porque para ele, a polis (cidade estado) eo terreno proprio para a vida moral. Assim 

ele buscou urn estado ideal, urn estado-modelo, ut6pico, que era constituido 

exatamente como o ser humano. Assim, como o corpo possui cabeya, peito e baixo

ventre, tambem o estado deveria possuir, respectivamente, governantes, sentinelas 

e trabalhadores. 0 born estado e sempre dirigido pela razao. 

E curiosa notar que, no Estado de Platao, os trabalhadores ocupam o Iugar 

mais baixo em sua hierarquia. Talvez isto tenha ligayao com a visao depreciativa 

que os gregos antigos tinham sobre esta atividade. A etica platonica exerceu grande 

influencia no pensamento religiose e moral do ocidente, como teremos oportunidade 

de ver mais adiante. 

Arist6teles (384-322 a.C.), nao s6 organizou a etica como disciplina filos6fica 

mas, alem disso, formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam se 

ocupar os fil6sofos marais: relayao entre as normas e os bens, entre a etica 

individual e a social, rela¢es entre a vida te6rica e pratica, classifica9ao das 
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virtudes, etc. Sua concepyao etica privilegia as virtudes (justi98, caridade e 

generosidade), tidas como propensas tanto a provocar urn sentimento de realizayao 

pessoal aquele que age quanta simultaneamente beneficiar a sociedade em que 

vive. A etica aristotelica busca valorizar a harmonia entre a moralidade e a natureza 

humana, concebendo a humanidade como parte da ordem natural do mundo, sendo 

portanto uma etica conhecida como naturalista. 

Segundo Aristoteles, toda a atividade humana, em qualquer campo, tende a 

urn fim que e, por sua vez urn bern: o Bern Supremo ou Sumo Bern, que seria 

resultado do exercicio perfeito da razao, fun<;ao propria do homem. Assim sendo, o 

homem virtuoso e aquele capaz de deliberar e escolher o que e mais adequado para 

si e para os outros, movido por uma sabedoria pratica em busca do equilibria entre o 

excesso e a deficiencia: 

A excelencia moral, entao, e uma disposiyao da alma relacionada com a 

escolha de a96es e emoyaes, disposi<;ao esta consistente num meio termo ( o meio 

termo relative a nos) determinado pela razao (a razao gra98s a qual urn homem 

dotado de discernimento o determinaria). Trata-se de urn estado intermediario, 

porque nas varias formas de deficiencia moral ha falta ou excesso do que e 

conveniente tanto nas emoyaes quanta nas ayaes, enquanto a excelencia moral 

encontra e prefere o meio termo. logo, a respeito do que ela e, ou seja, a definiyao 

que expressa a sua essencia, a excelencia moral e urn meio termo, mas com 

referencia ao que e melhor e conforme ao bern ela e urn extrema. (ARIST6TELES, 

1992, p.42) 

E precede exemplificado que em relayao ao meio termo, em alguns casas e a 

falta e em outros e o excesso que esta mais afastado; por exemplo, nao e 

temeridade, que e o excesso, mas a covardia, que e a falta, que e mais oposta a 
coragem, e nao e a insensibilidade, que e uma falta, mas a concupiscencia, que e 

urn excesso, que e mais oposta a modera<;ao. lsto ocorre por duas razoes; uma 

delas tern origem na propria coisa, pais por estar urn extrema mais proximo ao meio 

termo e ser mais parecido com ele opomos ao intermediario nao o extrema, mas seu 

contrario. Por exemplo, como se considera a temeridade mais parecida com a 

coragem, e a covardia mais diferente, opoe esta ultima a coragem, pais as coisas 

mais afastadas do meio termo sao tidas como mais contrarias a ele; a outra razao 
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tern origem em nos mesmos, pois as coisas para as quais nos inclinamos mais 

naturalmente parecem mais contrarias ao meio termo. Por exemplo, tendemos mais 

naturalmente para os prazeres, e por isso somos levados mais facilmente para a 

concupiscencia do que para a moderagao. Chamamos portanto contrarias ao meio 

termo as coisas para as quais nos sentimos mais inclinados; logo, a concupiscencia, 

que e urn excesso e mais contraria a moderac;ao. (ibid, p.46) 

Oaf ser diffcil, segundo Arist6teles, ser born na medida em que o meio termo 

nao e facilmente encontrado: "Por isso a bondade tanto e rara quanto nobre e 

louvavel". 

A Etica de Arist6teles - assim como a de Platao - esta unida a sua filosofia 

polftica, ja que para ele a comunidade social e politica e o meio necessaria para o 

exercicio da moral. Somente nela pode realizar-se o ideal da vida te6rica na qual se 

baseia a felicidade. 0 homem moral s6 pode viver na cidade e e portanto urn animal 

politico, ou seja social. Apenas deuses e animais selvagens nao tern necessidade da 

comunidade poHtica para viver. 0 homem deve necessariamente viver em sociedade 

e nao pode levar uma vida moral como indivfduo isolado e sim no seio de uma 

comunidade. 

0 estoicismo e o epicurismo surgem no processo de decadencia e de ruina 

do antigo mundo greco-romano. 

Para Epicuro (341-270 a.C) o prazer e urn berne como tal o objetivo de uma 

vida feliz. Estava lanyada entao a ideia de hedonismo que e uma concepgao etica 

que assume o prazer como principia e fundamento da vida moral. Mas, existem 

muitos prazeres, e nem todos sao igualmente bons. E preciso escolher entre eles os 

mais duradouros e estaveis, para isso e necessaria a posse de uma virtude sem a 

qual e impossfvel a escolha. 

Essa virtude e a prudencia, atraves da qual podemos selecionar aqueles 

prazeres que nao nos trazem a dor ou perturbac;oes. Os melhores prazeres nao sao 

os corporais - fugazes e imediatos - mas os espirituais, porque contribuem para a 

paz da alma. 

Para os est6icos o homem e feliz quando aceita seu destino com 

imperturbabilidade e resignac;ao. 0 universo e urn todo ordenado e harmonioso onde 

os sucessos resultam do cumprimento da lei natural racional e perfeita. 0 bern 
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supremo e viver de acordo com a natureza, aceitar a ordem universal compreendida 

pela razao, sem se deixar levar por paixoes, afetos interiores ou pelas coisas 

exteriores. 0 homem virtuoso e aquele que enfrenta seus desejos com moderac;Bo 

aceitando seu destine. 0 est6ico e urn cidadao do cosmo nao mais da polis. 

0 Cristianismo se eleva sabre o que restou do mundo greco-romano e no 

seculo IV torna-se a religiao oficial de Roma. Com o fim do "mundo antigo" o regime 

de servidao substitui o da escravidao e sabre estas bases se constr6i a sociedade 

feudal, extremamente estratificada e hierarquizada. Nessa sociedade fragmentada 

economica e politicamente, verdadeiro mosaico de feudos, a religiao garantia certa 

unidade social. 

Por este motive a polftica fica dependente dela e a lgreja Cat61ica passa a 

exercer, alem de poder espiritual, o poder temporal e a monopolizar tambem a vida 

intelectual. 

Evidentemente a etica fica sujeita a este conteudo religiose. Os fil6sofos 

cristaos tiveram uma dupla atitude diante da etica. Absorveram 0 etico no religiose, 

edificando urn tipo de etica que hoje chamamos de teonoma, que fundamenta em 

Deus os principios da moral. Deus, criador do mundo e do homem, e concebido 

como urn ser pessoal, born, onisciente e todo poderoso. 0 homem, como criatura de 

Deus, tern seu fim ultimo Nele, que e o seu bern mais alto e valor supremo. Deus 

exige a sua obediencia e a sujeit;ao a seus mandamentos, que neste mundo tern o 

carater de imperatives supremos. 

Num outre sentido tambem aproveitaram muitas das ideias da etica grega

principalmente platonicas e est6icas - de tal modo que parte dessa etica, como a 

doutrina das virtudes e sua classificac;Bo inseriram-se quase na sua totalidade na 

etica crista. 

Evidentemente, enquanto certas normas eticas eram assimiladas, outras, por 

sua incompatibilidade com os ensinamentos cristaos eram rejeitados. A justificativa 

do suicidio, por exemplo, foi amplamente rejeitada pelos fil6sofos cristaos. 

A etica crista e uma etica subordinada a religiao num contexte em que a 

filosofia e "serva" da teologia. T emos entao uma etica limitada por para metros 

religiosos e dogmaticos. 

E uma etica que tende a regular o comportamento dos homens com vistas a 
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urn outro mundo (o reino de Deus), colocando o seu fim ou valor supremo fora do 

homem, na divindade. E curioso notar que ao pretender elevar o homem de uma 

ordem natural para outra transcendental e sobrenatural, onde possa viver uma vida 

plena e feliz, livre das desigualdades e injustigas do mundo terreno, ela introduz uma 

ideia verdadeiramente inovadora, ou seja, todos seriam iguais diante de Deus e 

somos chamados a alcangar a perfeic;Bo e a justiga num mundo sobrenatural, que e 

o reino dos Ceus. 

Em sua genese essa etica tambem absorve muito do que Platao e Arist6teles 

desenvolveram. Pode-se ate dizer que seus dois maiores fil6sofos, Santo Agostinho 

(354-430) e Sao Tomas de Aquino (1226-1274) refletem, respectivamente, ideias de 

Platao e Arist6teles. 

A purificac;ao da alma, em Platao, e sua ascensao libertadora ate elevar-se ao 

mundo das ideias tern correspondencia na elevac;ao ascetica ate Deus exposta por 

Santo Agostinho. 

A etica de Tomas de Aquino tern muitos pontos de coincidencia com 

Arist6teles e como aquela busca atraves de contemplac;Bo e de conhecimento 

alcangar o fim ultimo, que para ele era Deus. A hist6ria da etica complica-se a partir 

do Renascimento Europeu e podemos chamar de etica moderna as diversas 

tendencias que prevaleceram desde o seculo XVI ate o inlcio do seculo XIX. 

Nao e facil sistematizar as diversas doutrinas eticas que surgiram neste 

perlodo, tamanha sua diversidade, mas podemos encontrar, talvez como reac;ao a 
etica crista descentrica e teol6gica uma tendencia antropocentrica. 

Evidentemente essa mudanga de ponto de vista nao aconteceu ao acaso. 

Fez-se necessaria urn entendimento sobre as mudangas que o mundo sofreu, na 

esfera economica, poHtica e cientlfica para entendermos todo o processo. 

A forma de organizac;ao social que sucedeu a feudal, traz em sua estrutura 

mudanc;as em todas as ordens. 

A economia, por exemplo, viu crescer de forma muito intensa o 

relacionamento de suas forc;as produtivas com o desenvolvimento cientffico que 

comec;ara a fundamentar a ciencia moderna - sao dessa epoca os trabalhos de 

Galileu e Newton - e desse relacionamento se desenvolvem as relac;oes capitalistas 

de produc;ao. 
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Essa nova forma de produ~o fortalece uma nova classe social - a burguesia -

que luta para se impor polftica e economicamente. E uma epoca de grandes 

revolu9oes pollticas (Holanda, Fran98 e lnglaterra) e no plano estatal assistimos o 

desaparecimento da fragmentada sociedade feudal e o fortalecimento dos grandes 

Estados Modernos, unicos e centralizados. 

Nessa nova ordem vemos a razao se separando da fe (a filosofia separa-se 

da religiao), as ciencias naturais dos pressupostos teol6gicos, o Estado da Jgreja eo 

homem de Deus. 

Essa ruptura fica muito evidente quando, entre a ldade Media e a 

Modernidade, o italiano Nicolau Maquiavel (1469-1527) provoca uma revolu~o na 

etica ao romper com a moral crista, que impoe os valores espirituais como 

superiores aos politicos, quando defendeu a ado~o de uma moral propria em 

rela~o ao Estado. 0 que importa sao os resultados e nao a a~o politica em si, 

sendo legftimos os usos da violencia contra os que se opoe aos interesses estatais. 

Examinando as outras qualidades atras enumeradas, direi que todo o principe 

deve desejar ser tido como piedoso, e nao como cruel; nao obstante, deve cuidar de 

nao usar mal a piedade. 0 grande imperador Cesar era tido como cruel; entretanto, 

essa sua crueldade havia posto ordem em Roma, promovido a sua uniao e a sua 

pacifica98o e inspirando confian98, o que, bern considerado, mostra ter sido ele 

muito mais piedoso do que os florentinos, os quais, para esquivarem da reputa9ao 

de crueis deixaram que Pist6ia fosse destruida. Deve um principe, portanto, nao se 

importar com a reputa~o de cruel, a fim de poder manter os seus suditos em paz e 

confiantes, pois que, com pouquissimas repressoes, sera mais piedoso do que 

aqueles que, por muito clementes, permitem as desordens das quais resultem 

assassinios e rapinagens. Estas atingem a comunidade inteira, enquanto que os 

castigos impastos pelo principe atingem poucos. (MAQUIAVEL, p.107) 

Na verdade o que estamos presenciando e uma extraordinaria sugestao para 

a aplica9ao de novas valores. A obra de Maquiavel influenciara, como veremos mais 

tarde, outros pensadores modernos como o ingles Thomas Hobbes e Baruch de 

Spinoza, extremamente realistas no que se referem a etica. 

0 homem recupera entao seu valor pessoal e passa a ser vista como dotado 

de razao e afirma-se em todos os campos, da ciencia as artes. Descartes ( 1596-
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1650) esboya com muita clareza esta tendemcia de basear a filosofia no homem, que 

passa a ser o centro de tudo, da politica, da arte, e tambem da moral. Vemos entao 

o aparecimento de uma etica antropocemtrica. 

E a partir dos seculos XVII e XVIII manifesta urn alto grau de uniformidade: 

nao so ela e uma doutrina do movel como tambem a sua oscilagao entre a 

"tendencia a conserva~o" e a "tendencia ao prazer'' como base da moral nao 

implica uma diferenya radical, ja que o proprio prazer nao e senao o fndice e motivo 

de uma situagao favoravel a conservac;ao. (ABBAGNANO, p.364) 

Thomas Hobbes (1588-1679) consegue sistematizar esta etica do desejo, que 

existe em cada ser, de propria conservagao como sendo o fundamento da moral e 

do direito. Para Hobbes, a vida do homem no estado de natureza - sem leis nem 

governo - era "solitaria, pobre, sordida, embrutecida e curta", uma vez que os 

homens sao por Indole agressiva, autocentrados, insociaveis e obcecados por urn 

"desejo de ganho imediato", 0 homem e 0 lobo do proprio homem. 

0 principal dos bens e a conserva~o de si mesmo. A natureza, com efeito, 

proveu para que todos desejem o proprio bern, mas afim de que possam ser 

capazes disso, e necessaria que desejem a vida, a saude e a maior seguranc;a 

dessas coisas para o futuro. De todos os males porem, o primeiro e a rnorte, 

especialmente se acompanhada de sofrimento. Ja que os males da vida podem ser 

tantos que senao se prever como proximo o seu tim, fazem contar a morte entre os 

bens. 

Para Hobbes, indivfduos que decidem viver em sociedade nao sao melhores 

ou menos egofstas do que os selvagens: sao apenas mais clarividentes, percebendo 

que, se cooperarem, pode ser mais rico e mais feliz. Seu born comportamento deriva 

do seu egofsmo. Em outras palavras, o que leva dois homens pre-historicos a se 

unirern numa cac;ada a urn tigre dente-de-sabre, e o fato de que, juntos, tern rnais 

chances de mata-lo sem se ferirem. 

Baruch de Espinosa (1632-1677) afirmava que os homens tandem 

naturalmente a pensar apenas em si mesmos, que em seus desejos e opinioes as 

pessoas sao sempre conduzidas por suas paixoes, as quais nunca levam em conta 

o futuro ou as outras pessoas. Essa tendencia a conservagao, a consecuc;ao de tudo 

que e util e muitas vezes colocada na obra de Espinosa como sendo a propria agao 
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necessitante da Substancia Divina. 

Uma vez que a Razao nao pede nada que seja contra a Natureza, ela pede, 

por conseguinte, que cada urn se arne a si mesmo, procure o que lhe e util, mas o 

que lhe e util de verdade; deseje tudo o que conduz, de fato, o homem a uma maior 

perfeic;ao; e, de uma maneira geral, que cada urn se esforce por conservar o seu ser, 

tanto quanto lhe e posslvel. lsto e tao necessariamente verdadeiro como o todo ser 

maior que a sua parte. (ESPINOSA, 1973, p.244). 

John Locke (1632-1704) atrela a tendencia a conservac;ao e satisfagao a uma 

concepgao de "felicidade publica". Dizia Locke: Como Deus estabeleceu urn liame 

indissoluvel entre a virtude e a felicidade publica, e tomou a pratica da virtude 

necessaria a conservagao da sociedade humana e visivelmente vantajosa para 

todos os que precisam tratar com as pessoas de bern, ninguem se deve maravilhar 

se cada urn nao so aprovar essas regras, mas igualmente recomenda-las aos 

outros, estando persuadido de que, seas observarem, lhe advirao vantagens a ele 

proprio. (Ensaio, I, 2, 6) 

David Hume (1711-1776) seguindo essa linha nos coloca que o fundamento 

da moral e a uti/idade, ou seja, e boa ac;ao aquela que proporciona ''felicidade e 

satisfac;8o" a sociedade. A utilidade agrada porque responde a uma necessidade ou 

tendencia natural que inclina o homem a promover a felicidade dos seus 

semelhantes. 

Ao inves de limitar OS desejos humanos aqueles determinados apenas pelo 

interesse pessoal (comida, dinheiro, gloria, etc), Hume percebeu que muitas das 

nossas paixoes estao baseadas no que ele chamava de simpatia - a capacidade de 

sentir em si mesmo os sofrimentos e ate mesmo as alegrias de outrem. 

Essa visao do ser humano como criatura simpatica tomava impossivel trac;ar, 

a maneira de Hobbes, uma nltida linha divisoria entre o interesse pessoal e o 

interesse alheio, uma vez que agora e possfvel encarar o interesse alheio como se 

ele fosse urn interesse pessoal. Hume estava propondo uma especie de razao 

emocional para o comportamento altruista. 

Para Jean Jaques Rousseau (1712-1778) o homem e born por natureza e seu 

espirito pode sofrer urn aprimoramento quase ilimitado. 
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Talvez a expressao maier da etica moderna tenha side o filosofo alemao 

!manuel Kant (1724-1804). 

A preocupagao maier da etica de Kant era estabelecer a regra da conduta na 

substancia racional do homem. Ele fez do conceito de dever ponte central da 

moralidade. Hoje em dia chamamos a etica centrada no dever de deontologia. 

Kant dizia que a unica coisa que se pede afirmar que seja boa em si mesma e 

a "boa vontade" ou boa inten98o, aquila que se poe livremente de acordo com o 

dever. 0 conhecimento do dever seria consequencia da percepyao, pelo homem, de 

que e urn ser racional e como tal esta obrigado a obedecer o que Kant chamava de 

"imperative categorico", que e a necessidade de respeitar todos os seres racionais 

na qualidade de "fins em si mesmo". E o reconhecimento da existencia de outros 

homens (seres racionais) e a exigencia de comportar-se diante deles a partir desse 

reconhecimento. 

Deve-se entao tratar a humanidade na propria pessoa como na do proximo 

sempre como urn fim e nunca so como urn meio. 

A etica kantiana busca, sempre na razao, formas de procedimentos praticos 

que possam ser universalizaveis, isto e, urn ato moralmente born e aquele que pode 

ser universalizavel, de tal modo que os principios que eu sigo possam valer para 

todos. 

"Age apenas segundo uma maxima tal que possas ao mesmo tempo querer 

que ela se tome lei universal." (KANT, 1984, p.129) 

Friedrich Hegel (1770-1831) pede ser considerado como sendo o mais 

importante filosofo do idealismo alemao pos-kantiano. 

Para ele, a vida etica ou moral dos individuos, enquanto seres historicos e 

culturais, sao determinados pelas rela96es sociais que mediatizam as rela96es 

pessoais intersubjetivas. Hegel dessa forma transforma a etica em uma filosofia do 

direito. Ele a divide em etica subjetiva (ou pessoal) e em etica objetiva (ou social). A 

primeira e uma consciencia de dever e a segunda e formada pelos costumes, pelas 

leis e normas de uma sociedade. 0 Estado, para Hegel, reune esses dois aspectos 

numa "totalidade etica". 

Assim, a vontade individual subjetiva e tambem determinada por uma vontade 

objetiva, impessoal, coletiva, social e publica que cria as diversas institui96es 
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sociais. Alem disso, essa vontade regula e normatiza as condutas individuais atraves 

de urn conjunto de valores e costumes vigentes em uma determinada sociedade em 

uma determinada epoca. 

0 ideal etico estava numa vida livre dentro de urn Estado livre, um Estado de 

Direito que preservasse os direitos dos homens e lhes cobrasse seus deveres, onde 

a consciencia moral e as leis do direito nao estivessem nem separadas e nem em 

contradi98o. 

Dessa maneira, a vida etica consiste na interioriza98o dos valores, normas e 

leis de uma sociedade, condensadas na vontade objetiva cultural, por urn sujeito 

moral que as aceita livre e espontaneamente atraves de sua vontade subjetiva 

individual. A vontade pessoal resulta da aceitayao harmoniosa da vontade coletiva 

de uma cultura. 

0 alemao Karl Marx (1818-1883) tambem via a moral como uma especie de 

"superestrutura ideol6gica", cumprindo uma fun9ao social que, via de regra, servia 

para sacramentar as relayaes e condi9oes de existencia de acordo com os 

interesses da classe dominante. Numa sociedade dividida por classes antagonicas a 

moral sempre tera urn carater de classe. 

Ate hoje existem diferentes morais de classe e inclusive numa mesma 

sociedade podem coexistir varias morais, ja que cada classe assume uma moral 

particular. Assim, enquanto nao se verificarem as condi9oes reais para uma moral 

universal, valida para toda a sociedade, nao pode existir urn sistema moral valido 

para todos os tempos e todas as sociedades. 

Para Marx, sempre que se tentou construir semelhante sistema no passado 

estava-se tentando imprimir um carater universal a interesses particulares. Se 

entendermos a moral proletaria como sendo a moral de uma classe que esta 

destinada historicamente a abolir a si mesma como classe para ceder Iugar a uma 

sociedade verdadeiramente humana, serve como passagem a uma moral 

universalmente humana. 

Os homens necessitam da moral como necessitam da produ98o e cada moral 

cumpre sua fun9ao social de acordo com a estrutura social vigente. Torna-se 

necessaria entao uma nova moral que nao seja o reflexo de relayaes sociais 

alienadas, para regular as rela9oes entre os indivfduos, tanto em vista das 
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transformac;:oes da velha sociedade como para garantir a harmonia da emergente 

sociedade socialista. 

Tudo isso, a transforma<;ao da antiga morale a constru<;ao da nova, exigem a 

participa<;ao consciente dos homens. A nova moral, com suas novas virtudes 

transforma-se numa necessidade. 0 homem portanto, deve interferir sempre na 

transforma<;ao da sociedade. 

Uma outra visao nos e apresentada no pensamento de Nietzsche (1844-

1900), que e urn crftico veemente e mordaz a toda moral existents, seja ela a moral 

socratica, a judaico-cristao ou a moral burguesa. 

Necessitamos uma crftica dos valores marais, e antes de tudo deve discutir

se o valor desses valores, e por isso e de toda a necessidade conhecer as 

condic;:Qes e os meios ambientes em que nasceram, em que se desenvolveram e 

deformaram (a moral como consequencia, mascara, hipocrisia, enfermidade ou 

equivoco, e tambem a moral como causa, remedio, estimulante, freio ou veneno) 

conhecimento tal que nunca teve outro semelhante nem e possivel que o tenha. Era 

urn verdadeiro postulado o valor desses valores: atribui-se ao bern urn valor superior 

ao valor do mal, ao valor do progresso, da utilidade, do desenvolvimento humane. E 

por que? Nao poderia haver no homem "born" urn sintoma de retrocesso, urn perigo, 

uma seduc;:ao, urn veneno, urn sacriffcio do presente a expensas do futuro? Uma 

vida mais agradavel, mais inofensiva, mas tambem mais mesquinha, mais baixa? ... 

De tal modo que fosse culpa da moral o nao ter chegado o tipo homem ao mais alto 

grau do poder e do esplendor? E de modo que entre todos os perigos fossa a moral 

o perigo por excelencia? ... (NIETZSCHE, 1983, p.13-14) 

Para este fil6sofo, a vida e vontade de poder, principia ultimo de todos OS 

valores; 0 bern e tudo que favorece a forc;:a vital do homem, e tudo 0 que intensifica e 

exalta no homem o sentimento de poder, a vontade de poder e o proprio poder. 0 

mal e tudo que vern da fraqueza. Nietzsche anunciou o super-homem, capaz de 

quebrar a tabua dos valores transmutando-os a todos. 

Uma outra Corrente dentro da etica e 0 utilitarismo, segundo 0 qual 0 objetivo 

da moral e o de proporcionar o maximo de felicidade ao maier numero de pessoas. 

Para John Stuart Mill (1806-1873), representante da etica utilitarista, a 

felicidade reside na busca do maximo prazer e do mfnimo de dor. 0 Bern consiste na 
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maior felicidade e a virtude e urn meio de se atingir essa felicidade, fundamento de 

toda filosofia moral. 

0 credo que aceita a Utilidade ou Princfpio da Maior Felicidade como 

fundamento da moral, sustenta que as ac;Qes sao boas na propor9ao com que 

tendem a produzir a felicidade; e mas, na medida em que tendem a produzir o 

contrario da felicidade. Entende-se por felicidade o prazer e a ausemcia de dor; por 

infelicidade, adore a ausencia de prazer. [ ... ] 0 prazer e a isen98o de dor sao as 

unicas coisas desejaveis [ ... ]como fins; e [ ... ] todas as coisas desejaveis [ ... ] o sao 

pelo prazer inerente a elas mesmos ou como meios para a promo9§o do prazer e a 

preserva9ao da dor. (MILL, 1960, p. 29-30) 

Da ideia de bern como sendo o que traz vantagens para muitos se deduziu 

ate mesmo uma matematica ou calculo moral. 

Estas tendencias aparecem em muitas formulac;Qes eticas, principalmente 

numa corrente conhecida como pragmatismo. 

0 pragmatismo, como doutrina etica, parece estar muito ligado ao 

pensamento anglo-saxao, tendo se desenvolvido muito nos pafses de fala inglesa, 

particularmente nos Estados Unidos, no ultimo quarto do seculo passado. 

Seus principais expoentes o fil6sofo e psic61ogo William James (1842-1910) e 

o fil6sofo educador John Dewey. 

0 pragmatismo deixa de lado as questoes te6ricas de fundo, afastando-se 

dos problemas abstratos da velha metafisica e dedicando-se as questoes praticas 

vistas sob uma 6tica utilitaria. 

Procura identificar a verdade como util, como aquila que melhor ajuda a viver 

e conviver. 0 Born e algo que conduz a obten9ao eficaz de uma finalidade, fim esse 

que nos conduz a urn exito. 

Dessa forma os valores, principios e normas perdem seu conteudo objetivo e 

o bern passa a ser aquila que ajuda o homem em suas atividades praticas, variando 

conforme cada situa9ao. 

0 pragmatismo pode bern ser o reflexo do progresso cientffico e tecnol6gico 

alcan9Bdo pelos Estados Unidos no apogeu de sua fase capitalista onde o "espfrito 

de empresa", o "american way of life", criaram solo fertil para a mercantiliza9ao das 

varias atividades humanas. 
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Existe urn grande perigo embutido no pragmatismo, que e a reduc;ao do 

comportamento moral a atos que conduzam apenas ao exito pessoal transformando

o numa variante utilitarista marcada apenas pelo egolsmo, rejeitando a existencia de 

valores ou normas objetivas. 

Uma distorc;ao muito comum em nossa sociedade capitalista e a busca da 

vantagem particular, onde o born eo que ajuda meu progresso eo meu sucesso 

particular. 

Nao podemos seguir adiante, sem comentarmos a obra do fil6sofo frances 

Henri Bergson (1859-1941). Bergson distinguiu uma moral fechada e uma moral 

aberta. A fechada e 0 conjunto do que e permitido e do que e proibido para OS 

indivfduos de uma sociedade, tendo em vista a auto conservac;ao da mesma. Ela e 

imposta aos individuos e tern como finalidade tornar a vida em comum possivel e uti I 

a todos. "Eia corresponde no mundo humane ao que e instinto em certas sociedades 

animais, isto e, tende ao fim de conservar as pr6prias sociedades." 

Do outre lado encontramos a moral aberta, nascida de urn impulse criador 

supra-racional. E a moral do amor, da liberdade e da humanidade universal, que 

resulta de uma emoc;ao criadora. Enquanto tal, torna posslvel a criac;8o de novas 

valores e de novas condutas em substituic;So aquelas vigentes segundo a moral 

fechada. 

E a moral dos profetas, dos inovadores, dos misticos, dos sabios e dos 

santos. Grac;as sempre a eles, foi, e e possivel, a instaurac;ao de uma nova etica em 

face da moral vigente. 

Na filosofia contemporanea, os principios do liberalismo influenciaram 

bastante o conceito de etica, que ganha fortes trac;os de moral utilitarista. Os 

indivfduos devem buscar a felicidade e, para isso, fazer as melhores escolhas entre 

as alternativas existentes. Para o fil6sofo ingles Bertrand Russel (1872-1970) a etica 

e subjetiva. Nao contem afirmac;oes verdadeiras ou falsas. E a expressao dos 

desejos de urn grupo. Mas Russel diz que o homem deve reprimir certos desejos e 

reforc;ar outros, se pretende atingir a felicidade ou o equilibria. 

Para finalizar esse capitulo, consideramos ser de grande importancia uma 

analise dos trabalhos de Habermas e John Rawls. 

Jurgem Habermas, fil6sofo alemao nascido em 1929, e urn dos principais 
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pensadores da escola de Frankfurt, da segunda gera~o. Sua obra pretende ser 

uma revisao e uma atualiza~o do marxismo, capaz de dar conta das caracteristicas 

do capitalismo avanc;ado da sociedade industrial contemporanea. F az uma critica a 

racionalidade dessa sociedade, caracterizando-a em termos de uma "razao 

instrumental", que visa apenas estabelecer as meios para se alcanc;ar urn fim 

determinado. Segundo sua analise, o desenvolvimento tecnico e a ciemcia voltada 

apenas para a aplicac;ao tecnica acarretam na perda do proprio bern, que estaria 

submetido as regras de domina~o tecnica do mundo natural. 

E necessaria entao a recupera~o da dimensao humana, de uma 

racionalidade nao-instrumental, baseada no "agir comunicativo" entre sujeitos livres, 

de carater emancipador em rela~o a domina~o tecnica. 

Habermas percebeu a distor~o dessa possibilidade de a~o comunicativa, 

que produziu relac;oes assimetricas e impediu uma interacao plena entre as pessoas. 

A proposta de Habermas formula-se em termos de uma "teoria da ac;ao 

comunicativa", recorrendo inclusive a filosofia analftica da linguagem para tematizar 

essas condic;Oes do usa da linguagem livre de distor~o como fundando uma nova 

racionalidade. 

Habermas busca uma teoria geral da verdade, segundo a qual o criteria da 

verdade e o consenso dos que argumentam e defende a ideia de que argumentar e 
uma tarefa eminentemente comunicativa. Por isso, o "discurso intersubjetivo" e o 

Iugar proprio para a argumentacao. 

Somente se poderia aceitar como criteria de verdade aquele consenso que se 

estabelece sob condic;oes ideais, que Habermas chama de "situaqao ideal de fa/a". 

Ou seja, a razao e definida pragmaticamente de tal modo que urn consenso e 

racional quando e estabelecido numa condic;ao ideal de fala. Para que isso seja 

possfvel, definiu uma serie de regras basicas, cuja observac;ao e condi~o para que 

se possa falar de urn discurso verdadeiro. 

Essas regras sao, em primeiro Iugar, que todos as participantes tenham as 

mesmas chances de participar do dialogo, em segundo, que devem ter chances 

iguais para a crftica. Sao formas de, quando uma argumentac;ao tern Iugar entre 

varias pessoas, a eliminac;ao dos fatores de poder que poderiam perturbar a 

argumenta~o. 
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Uma terceira condi9ao seria que todos os falantes deveriam ter chances 

iguais para expressar suas atitudes, sentimentos e intenc;Oes. 

A quarta e decisiva condigao afirma que serao apenas admitidos ao discurso 

falantes que tenham as mesmas chances enquanto agentes para dar ordens e se 

opor, permitir e proibir, etc. 

Um dialogo sabre questoes marais entre senhores e escravos, patroes e 

empregados, pai e filho, violaria, portanto as condic;Oes da situac;ao ideal da fala. 

Lembramos que o "discurso autemtico" e aquele que ocorre com pessoas em 

situac;ao igual, sob condi9oes igualitarias do ponto de vista de participa9ao no 

discurso. 

Habermas ainda defende o projeto iniciado pelo lluminismo como algo ainda a 

ser desenvolvido e significativo para nossa epoca, desde que a razao seja entendida 

criticamente, no sentido do agir comunicativo. 

John Rawls, em sua "Teoria da Justi98" (1971) afirma que a justi98 nao e um 

resultado de interesses, por publicos que sejam. Ele fala de uma justiga distributiva 

partindo de um "estado inicial" por meio do qual se pode assegurar que os acordos 

basicos a que se chega num contrato social sejam justos e eqOitativos. 

A justiga e entendida como equidade por ser eqOitativa em relagao a uma 

posic;ao original que esta baseada em dois principios: 

a) Cumpre assegurar para cada pessoa numa sociedade, direitos iguais 

numa liberdade compatfvel com a liberdade dos outros; 

b) Deve haver uma distribuigao de bens economicos e sociais de modo que 

toda desigualdade resulte vantajosa para cada um, podendo alem disso 

ter cada um acesso, sem obstaculos, a qualquer posigao ou cargo. 

A concep9ao geral de sua teoria afirma que, todos os bens sociais primarios 

liberdade e oportunidade, rendimentos e riquezas, e as bases de respeito a si 

mesmo devem ser igualmente distribuidas, a menos que uma distribuigao desigual 

desses bens seja vantajosa para os menos favorecidos. 
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4. ETICA PROFISSIONAL 

Autores definem a etica profissional como sendo urn conjunto de normas de 

conduta que deve ser pastas em pratica no exercfcio de qualquer profissao. Seria a 

a9ao "reguladora" da etica agindo no desempenho das profissoes, fazendo com que 

o profissional respeite seu semelhante quando no exerclcio da sua profissao. 

A etica profissional estudaria e regularia o relacionamento do profissional com 

sua clientela, visando a dignidade humana e a constru9ao do bem-estar no contexte 

socio-cultural onde exerce sua profissao. 

Ela atinge todas as profissoes e quando falamos de etica profissional estamos 

nos referindo ao carater normative e ate jurldico que regulamenta determinada 

profissao a partir de estatutos e c6digos especlficos. 

Acontece que, em geral, as profissoes apresentam a etica firmada em 

questoes muito relevantes que ultrapassam o campo profissional em si. Questoes 

como o aborto, pena de morte, sequestros, eutanasia, AIDS, por exemplo, sao 

questoes marais que se apresentam como problemas eticos - porque pedem uma 

reflexao profunda-e, urn profissional, ao se debru98r sabre elas, nao o faz apenas 

como tal, mas como urn pensador, urn ''fil6sofo da ciencia", ou seja, da profissao que 

exerce. Desta forma, a reflexao etica entra na moralidade de qualquer atividade 

profissional humana, principalmente na vida dos gestores e administradores que 

estao sendo formados nos bancos das universidades e faculdades. 

Sendo a etica inerente a vida humana, sua importancia e bastante 

evidenciada na vida profissional, porque cada profissional tern responsabilidades 

individuais e responsabilidades sociais, pois envolvem pessoas que dela se 

beneficiam. 

A etica e ainda indispensavel ao profissional, porque na a9ao humana "o 

fazer" e "o agir" estao interligados. 0 fazer diz respeito a competencia, a eficiencia 

que todo profissional deve possuir para exercer bern a sua profissao. 0 agir se 

refere a conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no 

desempenho de sua profissao. 

A Etica baseia-se em uma filosofia de valores compatfveis com a natureza e o 

fim de todo ser humano, por isso, "o agir" da pessoa humana esta condicionado a 
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duas premissas consideradas basicas pela Etica: "o que e" o homem e "para que 

vive", logo toda capacita~o cientffica ou tecnica precisa estar em conexao com os 

princfpios essenciais da Etica. (MOTTA, 1984, p. 69) 
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4.1 lndividualismo na perspectiva Etica 

0 valor etico do esfor9o humano e variavel em fun98o de seu alcance em face 

da comunidade. Se o trabalho executado e s6 para auferir renda, em geral, tern seu 

valor restrito. Por outro lado, nos servi9os realizados com amor, visando ao beneffcio 

de terceiros, dentro de vasto raio de a98o, com consciencia do bern comum, passa a 

existir a expressao social do mesmo. 

Aquele que s6 se preocupa com os lucros, geralmente, tende a ter menor 

consciencia de grupo. Fascinado pela preocupa98o monetaria, ele pouco importa 

com o que ocorre com a sua comunidade e muito menos com a sociedade. Para 

ilustrar essa questao, citaremos um caso, muito conhecido, porem de autor 

desconhecido. 

Dizem que um sabio procurava encontrar um ser integral, em rela9ao a seu 

trabalho. Entrou, entao, em uma obra e come9ou a indagar. Ao primeiro operario 

perguntou o que fazia e este respondeu que procurava ganhar seu salario; ao 

segundo repetiu a pergunta e obteve a resposta de que ele preenchia seu tempo; 

finalmente, sempre repetindo a pergunta, encontrou um que lhe disse: "Estou 

construindo uma catedral para a minha cidade". 

A este ultimo, o sabio teria atribuido a qualidade de ser integral em face do 

trabalho, como instrumento do bern comum. Como o numero dos que trabalham, 

todavia, visando primordialmente ao rendimento, e grande, as classes procuram 

defender-sa contra a dilapida9ao de seus conceitos, tutelando o trabalho e zelando 

para que uma luta encarni98da nao ocorra na disputa dos servi9os. lsto porque ficam 

vulneraveis ao individualismo. 

A consciencia de grupo tern surgido, entao, quase sempre, mais por interesse 

de defesa do que por altruismo. lsto porque, garantida a liberdade de trabalho, se 

nao se regular e tutelar a conduta, o individualismo pode transformar a vida dos 

profissionais em reciprocidade de agressao. 

Tal luta quase sempre se processa atraves de aviltamento de pre9os, 

propaganda enganosa, calunias, difama¢es, tramas, tudo na ansia de ganhar 

mercado e subtrair clientela e oportunidades do colega, reduzindo a concorrencia. 
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Os traidores e ambiciosos, quando deixados livres completamente livres, 

podem cometer muitos desatinos, pois muitas sao as variaveis que existem no 

caminho do prejufzo a terceiros. 

A tutela do trabalho, pais, processa-se pelo caminho da exigencia de uma 

etica, imposta atraves dos conselhos profissionais e de agremiayaes classistas. As 

normas devem ser condizentes com as diversas formas de prestar o servi9Q de 

organizar o profissional para esse fim. 

A conduta profissional, muitas vezes, pode tornar-se agressiva e 

inconveniente e esta S uma das fortes razoes pelas quais OS C6digos de etica quase 

sempre buscam maior abrangemcia. 

A forc;;a do favoritismo, acionada nos instrumentos do poder atraves de 

agentes intermediaries, de corrup~o. de artimanhas politicas, pode assumir 

proporyaes asfixiantes para os profissionais menores, que sao a maioria. 

T ais grupos podem, como vimos, inclusive, ser profissionais, pais, nestes 

encontramos tambem o poder economico acumulado, tao como conluios com outras 

poderosas organizayaes empresariais. 

Quando nos referimos a classe, ao social, nao nos reportamos apenas a 

situa¢es isoladas, a modelos particulares, mas a situa<;oes gerais. Sabemos que a 

conduta do ser humano pode tender ao egofsmo, mas, para os interesses de uma 

classe, de toda uma sociedade, e preciso que se acomode as normas, porque estas 

devem estar apoiadas em principios de virtude. Como as atitudes virtuosas podem 

garantir o bern comum, a Etica tern sido o caminho justa, adequado, para o beneficia 

geral. 
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4.2 0 coletivo e a necessidade de Relacionamento lnterpessoal 

Egresso de uma vida inculta, desorganizada, baseada apenas em instintos, o 

homem, sabre a Terra, foi-se organizando, na busca de maior estabilidade vital. Foi 

cedendo parcelas do referido individualismo para se beneficiar da uniao, da divisao 

do trabalho, da protegao da vida em comum. 

A organizagao social foi urn progresso, como continua a ser a evoluc;ao da 

mesma, na definic;ao, cada vez maior, das func;oes dos cidadaos e tal definic;ao 

acentua, gradativamente, o limite de agao das classes. 

Sabemos que entre a sociedade de hoje e aquela primitiva nao existem mais 

nfveis de comparagao, quanta a complexidade; devemos reconhecer, porem, que, 

nos nucleos menores, o sentido de solidariedade era bern mais acentuado, assim 

como os rigores eticos e poucas cidades de maior dimensao possuem, na 

atualidade, o espirito comunitario; tambem, com dificuldades, enfrentam as questoes 

classistas. A vocagao para o coletivo ja nao se encontra, nos dias atuais, com a 

mesma pujanya nos grandes centres. 

Quem lidera entidades de classe bern sabe a dificuldade para reunir colegas, 

para delegar tarefas de utilidade geral. Tal posicionamento term ina, quase sempre, 

em uma oligarquia dos que se sacrificam, e o poder das entidades tende sempre a 

permanecer em maos desses grupos, par Iongo tempo. 

Como o progresso do individualismo gera sempre o risco da transgressao 

etica, imperativa se faz a necessidade de uma tutela sabre o trabalho, atraves de 

normas eticas. 

E sabido que uma disciplina de conduta protege todos, evitando o caos que 

pode imperar quando se outorga ao indivfduo o direito de tudo fazer, ainda que 

prejudicando terceiros. 

E. precise que cada urn ceda alguma coisa para receber muitas outras e esse 

e urn principia que sustenta e justifica a pratica virtuosa perante a comunidade. 0 

homem nao deve construir seu bern a custa de destruir o de outros, nem admitir que 

s6 existe a sua vida em todo o universe. 
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Em geral, o egoista e urn ser de curta visao, pragmatico quase sempre, 

isolado em sua perseguiyao de urn bern que imagina ser s6 seu, e distanciando das 

pessoas deixa de viver a experiencia de uma vida rica e profunda. 
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4.3 Classes Profissionais 

Uma classe profissional caracteriza-se pela homogeneidade do trabalho 

executado, pela natureza do conhecimento exigido preferencialmente para tal 

execucao e pela identidade de habilitacao para o exerclcio da mesma. A classe 

profissional e, pois, um grupo dentro da sociedade, especlfico, definido por sua 

especialidade de desempenho de tarefa. 

A questao, pois, dos grupamentos especfficos, sem duvida, decorre de uma 

especializacao, motivada por selecao natural ou habilidade propria, e hoje se 

constitui em inequlvoca forya dentro das sociedades. 

A formacao das classes profissionais decorreu de forma natural, ha milenios, 

e se dividiram cada vez mais. Historicamente, atribuem-se a ldade Media a 

organizacao das classes trabalhadoras, notadamente as de artesaos, que se 

reuniram em corporac;oes. 

A divisao do trabalho e antiga, ligada que esta a vocac;ao e cada um para 

determinadas tarefas e as circunstancias que obrigam, as vezes, a assumir esse ou 

aquele trabalho; ficou pratico para o homem, em comunidade, transferir tarefas e 

executar a sua. 

A uniao dos que realiza o mesmo trabalho foi uma evolucao natural e hoje se 

encontra nao s6 regulada por lei, mas consolidada em instituic;oes fortfssimas de 

classe. 
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4.4 Virtudes Profissionais 

Muitas sao as virtudes que urn profissional precisa ter para que desenvolva 

com eficacia seu trabalho. Tais virtudes devem formar a consciencia etica estrutural, 

os alicerces do can~ter e, em conjunto habilitarem o profissional ao exito em seu 

desempenho. Estas qualidades poderao ser adquiridas com esforc;o e boa vontade, 

aumentando neste caso o merito do profissional que, no decorrer de sua atividade 

profissional, consegue incorpora-las a sua personalidade, procurando vivencia-las 

ao lado dos deveres profissionais. 

0 professor Antonio Lopes de Sa (2001, p.175) diz que ··virtudes profissionais 

sao aquelas indispensaveis, sem as quais nao se consegue a realizagao de um 

exercicio etico competente, seja qual for a natureza do servigo prestado". 

0 senso de responsabilidade e o elemento fundamental da empregabilidade. 

Sem responsabilidade a pessoa nao pode demonstrar lealdade, nem esplrito de 

iniciativa [ ... ]. Uma pessoa que se sinta responsavel pelos resultados da equipe tera 

maior probabilidade de agir de maneira mais favoravel aos interesses da equipe e de 

seus clientes, dentro e fora da organizac;ao [ ... ]. A consciencia de que se possui uma 

influencia real constitui uma experiencia pessoal muito importante. 

E algo que fortalece a auto-estima de cada pessoa. S6 pessoas que tenham 

auto-estima e urn sentimento de poder proprio sao capazes de assumir 

responsabilidade. Elas sentem urn sentido na vida, alcanc;ando metas sobre as quais 

concordam previamente e pelas quais assumiram responsabilidade real, de maneira 

consciente. 

As· pessoas que optam por nao assumir responsabilidades podem ter 

dificuldades em encontrar significado em suas vidas. Seu comportamento e regido 

pelas recompensas e sanc;oes de outras pessoas - chefes e pares [ .. .]. Pessoas 

desse tipo jamais serao boas integrantes de equipes. 

Prossegue citando a virtude da lealdade dizendo que esta e o segundo dos 

tres principais elementos que compoe a empregabilid~de. Urn funcionario leal se 

alegra quando a organizagao ou seu departamento e bern sucedido, defende a 

organizac;ao, tomando medidas concretas quando ela e ameac;ada, tern orgulho de 

fazer parte da organizac;ao, fala positivamente sobre ela e a defende contra crlticas. 
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Lealdade nao quer dizer necessariamente fazer o que a pessoa ou 

organizayao quer que voce fa9a. Lealdade nao e sinonimo de obediencia cega. 

Lealdade significa fazer crfticas construtivas, mas as manter dentro do ambito da 

organizayao. Significa agir com a convicyao de que seu comportamento vai 

promover os legitimos interesses da organizayao. Assim, ser leal as vezes pede 

significar a recusa em fazer algo que voce acha que podera prejudicar a 

organizayao, a equipe de funcionarios. 

As virtudes da responsabilidade e da lealdade sao completadas por uma 

terceira, a iniciativa, capaz de coloca-las em movimento. 

Tomar a iniciativa de fazer algo no interesse da organizayao significa ao 

mesmo tempo, demonstrar lealdade pela organizayao. Em urn contexte de 

empregabilidade, tomar iniciativas nao quer dizer apenas iniciar urn projeto no 

interesse da organizayao ou da equipe, mas tambem assumir responsabilidade por 

sua complementayao e implementayao. 

Ainda e importante acrescentar outras qualidades importantes no exercfcio de 

uma profissao. Sao alas, a honestidade que esta relacionada com a confianya que 

nos e depositada, com a responsabilidade perante o bern de terceiros e a 

manutenyao de seus direitos. E muito facil encontrar a falta de honestidade quanto 

existe a fascina9ao palos lucros, privilegios e beneficios faceis, pelo enriquecimento 

ilicito em cargos que outorgam autoridade e que tern a confianya coletiva de uma 

coletividade. Ja ARISTOTELES (1992, p.75) em sua "Etica a Nicomaco" analisava a 

questao da honestidade. 

Outras pessoas se excedem no sentido de obter quafquer coisa e de qualquer 

fonte - por exemplo os que fazem neg6cios s6rdidos, os proxenetas e demais 

pessoas desse tipo, bern como os usurarios, que emprestam pequenas importancias 

a juros altos. Todas as pessoas deste tipo obtem mais do que merecem e de fontes 

erradas. 0 que ha de comum entre etas e obviamente uma ganancia s6rdida, e 

todas carregam urn aviltante por causa do ganho - de urn pequeno ganho, alias. 

Com efeito, aquelas pessoas que ganham muito em fontes erradas, e cujos ganhos 

nao sao justos - por exemplo, os tiranos quando saqueiam cidades e roubam 

temples, nao sao chamados de avarentos, mas de maus, impios e injustos. 
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Sao inumeros os exemplos de falta de honestidade no exercfcio de uma 

profissao. Urn psicanalista, abusando de sua profissao ao induzir urn paciente a 

cometer adulterio, esta sendo desonesto. Urn contabilista que, para conseguir 

aumentos de honorarios, retem os livros do empresario, esta sendo desonesto, urn 

administrador que favorece a terceiros indo contrario aos interesses da empresa 

onde trabalha esta sendo desonesto. 

A honestidade e a primeira virtude no campo profissional. E urn princfpio que 

nao admite relatividade, tolerancia ou interpreta9oes circunstanciais. 

Como diz LOPES sA (2001 p. 183): ··e necessaria ser honesto, parecer 

honesto e ter o ~nimo de se-lo, para que exista a pratica do respeito ao direito de 

nosso semelhante ··. 0 mesmo autor segue citando ainda que, .. Revelar o que se 

sabe, quando a respeito do conhecido, quem o confiou, pediu reserva, e quebra de 

sigilo·· 

0 respeito aos segredos das pessoas, dos neg6cios, das empresas, deve ser 

desenvolvido na formayao de futuros administradores. Uma informayao sigilosa e 

algo que nos e confiado e cuja preservayao de silencio e obrigat6ria. 

Revelar detalhes ou mesmo frlvolas ocorrencias dos locais de trabalho, em 

geral, nada interessa a terceiros e ainda existe o agravante de que pianos e projetos 

de uma empresa ainda nao colocados em pratica possam ser copiados e colocados 

no mercado pela concorrencia antes que a empresa que os concebeu tenha tido 

oportunidade de lanya-los. Documentos, registros contabeis, pianos de marketing, 

pesquisas cientificas, habitos pessoais, dentre outros, devem ser mantidos em sigilo 

e sua revelayao pode representar serios problemas para a empresa ou para os 

clientes do profissional. 

Segundo LOPES DE sA (2001 p, 192): ·· Competencia, sob o aspecto 

potencial, e o conhecimento acumulado por um individuo, suficiente para o 

desempenho eficaz de uma tarefa ·· 

Competencia, sob o ponto de vista funcional, e o exercfcio do conhecimento 

de forma adequada e persistente a urn trabalho au profissao. Devemos busca-la 

sempre. "A fun980 de um citarista e tocar citara, e a de um bom citarista e toea-/a 

bem. "(ARISTOTELES, p.24). 
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E de extrema importancia a busca da competencia profissional em qualquer 

area de atuac;ao. 0 conhecimento da ciencia, da tecnologia, das tecnicas e praticas 

profissionais e pr6-requisito para a presta<;ao de servi<;OS de boa qualidade. 

Nem sempre e possivel acumular todo conhecimento exigido por determinada 

tarefa, mas e necessaria que se tenha a postura etica de recusar servi<;os quando 

nao se tern a devida capacita<;ao para executa-to. 

Pacientes que morrem ou ficam aleijados por incompetencia medica, causas 

que sao perdidas pela incompetencia de advogados, predios que desabam por erros 

de calculo em engenharia, sao apenas alguns exemplos de quanta se deve investir 

na busca da competencia. 

Prudencia e quando todo trabalho, para ser executado, exige seguran<;a. A 

prudencia, faz com que o profissional analise situacoes complexas e dificeis com 

mais facilidade e de forma mais profunda e minuciosa, contribui para a maior 

seguran<;a, principalmente das decisoes a serem tomadas. A prudencia e 

indispensavel nos casas de decisoes serias e graves, pois evita os julgamentos 

apressados e as lutas ou discussoes inuteis. 

Ja a coragem e algo inevitavel para qualquer atividade humana pois todo 

profissional precisa ter coragem, pois "o homem que evita e teme a tudo, nao 

enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde" (ARISTOTELES, p.37). 

A coragem nos ajuda a reagir as criticas, quando injustas, e a nos defender 

dignamente quando estamos cdnscios de nosso dever. Ajuda a nao ter medo de 

defender a verdade e a justi<;a, principalmente quando estas forem de real interesse 

para outrem ou para o bern comum. Temos que ter coragem para tamar decisoes, 

indispensaveis e importantes, para a eficiencia do trabalho, sem levar em conta 

possiveis atitudes ou atos de desagrado dos chafes ou colegas. 

Entre tantas outras virtudes podemos tambem falar sabre a perseveran<;a, 

qualidade diffcil de ser encontrada, mas necessaria, pois todo trabalho esta sujeito a 

incompreensoes, insucessos e fracassos que precisam ser superados, prosseguindo 

o profissional em seu trabalho, sem entregar-se a decep<;Qes ou magoas. 

Nao menos importante a compreensao e hoje a qualidade que ajuda muito urn 

profissional, porque e bern aceito pelos que dele dependem, em termos de trabalho, 

facilitando a aproxima<;ao eo dialogo, tao importante no relacionamento profissional. 
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E born, porem, nao confundir compreensao com fraqueza, para que o 

profissional nao se deixe levar por opinioes ou atitudes, nem sempre, validas para 

eficiencia do seu trabalho, para que nao se percam os verdadeiros objetivos a serem 

alcangados pela profissao. 

Ve-se que a compreensao precisa ser condicionada, muitas vezes, pela 

prudencia. Bern para podermos ter a consciencia das virtudes profissionais nao 

podemos jamais deixar de citar a humildade pois o born profissional precisa ter 

humildade suficiente para admitir que nao e o dono da verdade e que o born sensa e 

a inteligencia sao propriedade de urn grande numero de pessoas. 

A humildade representa a auto-analise que todo profissional deve praticar em 

func;ao de sua atividade profissional, a fim de reconhecer melhor suas limitac;oes, 

buscando a colaborac;ao de outros profissionais mais capazes, se tiver esta 

necessidade, dispor-se a aprender coisas novas, numa busca constante de 

aperfeic;oamento. Humildade e qualidade que carece de melhor interpretac;ao, dada 

a sua importancia, pois muitos a confundem com subserviencia, dependencia -

quase sempre the e atribuido urn sentido depreciative. Como exemplo, ouve-se 

freqOentemente, a respeito determinadas pessoas, frases com estas: Fulano e muito 

humilde, coitado! 

Muito simples! Humildade esta significando nestas frases pessoa carente que 

aceita qualquer coisa, dependente e ate infeliz, conceito err6neo que precisa ser 

superado, para que a Humildade adquira definitivamente a sua autenticidade. 

Nessa tentativa de destacar as virtudes profissionais temos a obrigac;ao de 

reconhecer a importancia da imparcialidade para construc;ao de urn profissional 

etico. E uma qualidade tao importante que assume as caracterfsticas do dever, pois 

se destina a se contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos (em nossa 

epoca dinheiro, tecnica, sexo ... ), a defender os verdadeiros valores sociais e eticos, 

assumindo principalmente uma posi<;ao justa nas situac;oes que tera que enfrentar. 

Para ser justa e preciso ser imparcial, logo a justic;a depende muito da 

imparcialidade. 

E por ultimo pelo menos a titulo ilustrativo, entendendo que existem muitas 

outras virtudes profissionais como a parcim6nia, eloqOencia, fidelidade, decoro, 

coerencia, carater, altruismo, afabilidades e tantas outras, mas nao podemos deixar 



42 

de citar o otimismo em face das perspectivas das sociedades modernas, o 

profissional precisa e deve ser otimista, para acreditar na capacidade de realizagao 

da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com energia 

e born-humor, e nessa perspectiva ate mesmo na crenya de mudanga das estruturas 

organizacionais tentando com isso promover o bern estar social e empresarial. 



43 

4.5 C6digo de Etica Profissional 

Cabe sempre, quando se fala em virtudes profissionais, mencionarmos a 

existemcia dos c6digos de etica profissional. As relac;oes de valor que existem entre 

o ideal moral trac;ado e os diversos campos da conduta humana podem ser reunidos 

em urn instrumento regulador. 

E uma especie de contrato de classe e os 6rgaos de fiscalizac;§o do exercfcio 

da profissao passam a controlar a execuc;§o de tal pec;a magna. 

Tudo deriva, pois, de criterios de condutas de urn indivlduo perante seu grupo 

e o todo social. Tendo por base as virtudes que devem ser exigfveis e respeitadas 

no exerdcio da profissao, abrangendo o relacionamento com usuaries, colegas de 

profissao, classe e sociedade. 

0 interesse no cumprimento do aludido c6digo passa, entretanto a ser de 

todos. 0 exerdcio de uma virtude obrigat6ria torna-se exiglvel de cada profissional, 

como se uma lei fosse, mas com proveito geral. 

Cria-se a necessidade de uma mentalidade etica e de uma educac;§o 

pertinente que conduza a vontade de agir, de acordo com o estabelecido. Essa 

disciplina da atividade e antiga, ja encontrada nas provas hist6ricas mais remotas, e 

e uma tendencia natural na vida das comunidades. 

E inequlvoco que o ser tenha sua individualidade, sua forma de realizar seu 

trabalho, mas tambem o e que uma norma comportamental deva reger a pratica 

profissional no que conceme a sua conduta, em relac;§o a seus semelhantes. 

Toda comunidade possui elementos qualificados e alguns que transgridem a 

pratica das virtudes; seria ut6pico admitir uniformidade de conduta. 

A disciplina, entretanto, atraves de urn contrato de atitudes, de deveres, de 

estados de consciencia, e que deve formar urn c6digo de etica, tern sido a soluc;§o, 

notadamente nas classes profissionais que sao egressas de cursos universitarios 

como exemplo os administradores. 

Uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos e 

especialmente evitar que se macule o born nome e o conceito social de uma 

categoria. Se muitos exercem a mesma profissao, e preciso que uma disciplina de 

conduta ocorra. 
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0 que disciplina entao a conduta profissional vai ser o c6digo de etica que 

estabelece niveis comportamentais aceitos por todos aqueles que comungam da 

mesma atividade profissional. A voce egresso de urn curso bacharelado e com urn 

conselho de classe deve buscar conhecer ·quais sao as implica96es que incidem 

sabre sua conduta profissional. 
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5. RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS NEG6CIOS 

0 ambiente empresarial tern visto nos ultimos anos urn crescimento muito 

grande na discussao de temas relacionados a Etica, Responsabilidade Social, e 

filantropia organizacionaL Alem dos escandalos conhecidos que tern Jevado as 

grandes empresas a desaparecerem do mercado, ha urn sentimento partilhado e 

mais profunda sobre a necessidade de transforma98o da sociedade. A organiza9ao 

empresarial e o agente mais dinamico da sociedade, em conseqoencia, nao 

podemos deixar a empresa fora deste processo. 

Como a empresa pode contribuir decisivamente neste processo de 

transforma98o, mantendo-se competitiva e sustentavel, eo grande desafio a veneer. 

Os temas que nos preocupam, estao absoluta e definitivamente ligados a 
criayao de uma identidade empresarial, desta forma deveremos encontrar urn ponto 

de partida solido para incorpora-les a visao estrategia integrada da organiza98o, e 

nao como temas de oportunidade ou conveniencia. 

Responder a esta pergunta, como queremos que nossa organiza98o seja 

reconhecida como participativa, etica e socialmente responsavel? lmplica urn 

maduro processo de busca de consenso, defini98o de prioridades, indicadores de 

evolu98o, comunica98o, verdadeira participa9ao interna e externa com todos os 

publicos da empresa. 

A atividade humana, e por conseqOencia, a empresarial, sempre tern uma 

dimensao etica. 0 "agir etico" nao sera uma 'simples' a98o produtiva, mas, 

necessitara sempre de uma especula98o, de uma a9ao refletiva, que oriente as 

ayees diante de escolhas ou caminhos a seguir. Esta reflexao tera como referenciais 

o conjunto de val ores que podemos identificar como "saber etico". 

Sera importante reconhecer sempre esses dois elementos - saber e agir etico 

- que se complementam e enriquecem mutuamente. Em qualquer a98o nao se referir 

ao saber etico podera nos orientar a uma solu98o relativista - qualquer decisao 

podera ser boa ou rna, dependendo das circunstancias - ou utilitarista - tomar uma 

decisao em fun9ao da utilidade pessoal. 

No intuito de demonstrar o compromisso com a sociedade, muitas empresas 

vern elaborando c6digos de conduta ou etica, que podem se converter em urn 
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poderoso instrumento contrario a propria empresa no caso de que esses publicos, 

interne e externos, nao possam constatar a coerencia entre o discurso e a pratica, 

entre o c6digo e as a<;Qes concretas. 

Urn eficaz processo de reflexao etica na empresa implica a adogao de 

algumas praticas claramente definidas e conhecidas por todos os colaboradores. A 

criagao de urn ambiente etico permite compreender e implanter urn processo de 

responsabilidade social corporativa, que como tal, esteja integrado na visao 

estrategica da empresa, e por meio do qual a mesma tern consciencia e assume as 

responsabilidades de sua gestao, nos campos economico, social e ambiental, na 

cadeia completa de suas atividades, mantendo urn permanente dialogo com todos 

os agentes interessados. 

Prestar contas, disponibilizar de forma oportuna, correta e transparente as 

informagoes da gestao empresarial que tern impacto na sociedade, se converte em 

urn dos desafios da empresa que quer conquistar a confianga e fidelidade de seus 

clientes. E isto vai muito alem de oferecer bans produtos e servigos. 

Este enfoque nao se aplica s6 a determinadas empresas conforme seu 

tamanho ou area de atuagao, mas sim e aplicavel a todas as empresas, de todas as 

areas e de qualquer tamanho, desde a micro-empresa ate a grande corporagao 

transnacional, pais, todas formam parte da sociedade, extraindo seus insumos 

necessaries a sua produtividade e obtengao de lucro. 

0 mercado, como expressao da sociedade, esta cada dia mais consciente e 

critico das atitudes empresariais e disposto a "premiar" ou "condenar'' praticas eticas 

e socialmente responsaveis, ou sua negagao. Da mesma forma tambem, os 

investidores analisam cada vez com maior atengao a forma pela qual as empresas 

realizam seus Iueras e oferecem retornos a seus acionistas e investidores. 
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5.1 Etica na Responsabilidade Social Corporativa 

A etica como ja vimos em capftulos anteriores e uma reflexao crftica sobre 

nossas ac;oes, visando sempre o bern comum. Expressa se atraves de princfpios, 

valores e posturas adotadas pela organiza«;ao. Nao ha responsabilidade social 

sem etica nos neg6cios. 

Segundo ETHOS "Nao se pode considerar socialmente responsavel uma 

empresa que ap6ia uma creche na sua vizinhanqa e, ao mesmo tempo, 

contamina o ar que essas mesmas crianqas respiram". 

De acordo com o C6digo de Etica do Administrador do C. F de Administra«;ao, 
2002, que em seu preambulo cita: 

I - De forma ampla a Etica e deftnida como a explicitayao te6rica do fundamento 
ultimo do agir humano na busca de sua realizayao individual. 
II- A busca dessa satisfayao ocorre necessariamente dentro de urn contexto social, 
onde outras tantas pessoas perseguem o mesmo objetivo. 
Ill- A busca dessa satistayao individual, num contexto social especifico- o trabalho 
- ocorre de acordo com normas de conduta proftssional que orientam as rela((oes 
do individuo com seu cliente e com todas as demais pessoas com que se relaciona 
no universo maior. 
IV- A busca constante da realizayao do indivlduo - que e o prop6sito da Etica -
conduz ao desenvolvimento. Logo, Etica e Desenvolvimento formam urn binomio 
inseparavel. 

Esta aumentando a exig€mcia da sociedade por empresas eticas e 

socialmente responsaveis, podendo-se citar exemplos da NIKE e GAP, que 

protagonizaram escandalos e foram boicotadas por cidadaos de diversos paises. 

De acordo com BENEDICTO Apud LIMA (2003) A responsabilidade social pode 

ser definida como o dever da empresa de ajudar a sociedade a atingir seus 

objetivos. E uma maneira de a empresa mostrar que nao existe apenas para 

explorar recursos econOmicos e humanos, mas tambem para contribuir como o 

desenvolvimento social. E, em sintese, uma especie de presta«;ao de contas. 

Segundo ASHLEY Apud LIMA Muitas empresas, academicos e, inclusive, a 

midia vern ressaltando exclusivamente a instrumentaliza«;ao da responsabilidade 

social corporativa como forma de melhorar a reputa«;ao da empresa, identificar 

oportunidades de testar novas tecnologias e produtos e, desta forma, adquirir 

vantagens competitivas no mercado globalizado. 
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No Brasil, ainda nao se pode afirmar que o consumidor prefere as empresas 

socialmente responsaveis, devido ao curto perlodo de tempo em que o tema esta 

em voga, entretanto, se levar em considerayao que o lnstituto Ethos foi fundado 

em 1998, tinha apenas 11 empresas e hoje possui mais de 750 (em torno de 30% 

do PIB brasileiro), sendo referencial internacional em Responsabilidade Social 

Corporativa, podemos desenvolver a previsao de que em menos de uma decada 

a situacao possa ser alterada e num esforco conjunto termos uma sociedade mais 

etica e responsavel. 
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5.2 Filantropia e Responsabilidade Social Fatos e Mitos 

Tanto Filantropia Empresarial, quanta Responsabilidade Social Corporativa 

sao formas de colaborar e ajudar a sociedade, sobretudo carente, o que acaba 

gerando muitas confusoes, fazendo com que empresas que fazem atos 

filantr6picos esporadicos se autodenominem "social mente responsaveis", o que 

nao esta correto. 

E indiscutfvel que Filantropia social seja uma forma de envolvimento com a ~' 

comunidade, contudo, a Responsabilidade Social Corporativa vai alem, gera o 

comprometimento, que exige planejamento e continuidade em suas a9oes. 

A filantropia se constitui como ato de caridade, se doa espontaneamente 

dentro de urn espfrito solidario, atendendo necessidades especificas, 

emergenciais, individuais e comunitarias. Pode citar como exemplo de filantropia 

empresarial as campanhas de arrecada98o de agasalhos e brinquedos, junto a 

funcionarios ou comunidade. 

Segundo SCHWARTZ Apud SIMFRONIO (2003): 

Filantropia e urn termo que normalmente tern, no contexto brasileiro, visao 
assistencialista. E uma visao na qual a doayao e destinada a resolver a questao 
imediata e aguda, mas que nao mud a o Status quo dos beneficiarios ... Marcos Kisil 
diz que uma ayao filantr6pica satisfaz uma necessidade imediata, apenas alimenta 
e satisfaz aparentemente a alma de quem doa, e pontual, termina na doayao, nao 
se prop6e a apresentar urn resultado continuo e monitoravel. 

A Responsabilidade Social e 0 conjunto de a95es planejadas e sistematicas, 

investindo conscientemente na melhoria da qualidade de vida de todos, tanto em 

vista a satisfa9ao das pessoas, preserva98o e o equilibria do meio ambiente e a 

consequente busca do desenvolvimento sustentavel, que apresenta se como a 

utiliza9ao racional dos recursos naturais e do meio ambiente social, pressupondo 

uma perspectiva de Iongo prazo. 0 princfpio etico e a responsabilidade com as 

gera9oes futuras. 

Para REBOUCAS (2002,p.47) "Nenhum projeto de responsabilidade social 

pode ser feito em a¢es isoladas e, sim, na continuidade de um trabalho". Neste 

ponto a Filantropia se difere, pois nao exige continuidade posto que, baseia-se em /~ 

~ 
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atividades puramente imediatistas e sazonais (campanhas por ocasiao do natal, 

pascoa, inverno, inundayoes, entre outros) em sua maioria. 

Objetivando a diferenciayao entre filantropia e responsabilidade social e uma 

normatizayao especffica para a area social, bern como existe para a Qualidade e 

Meio Ambients, surge a S.A. (Social Accountability) 8000, criada em 1997 pelo 

Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) certifica9ao para 

empresas socialmente responsaveis. 

A S.A. 8000, se embasa em nove itens: o nao-uso de mao-de-obra infantil, o 

nao-uso de trabalho foryado, saude e seguranya, liberdade de associayao, nao

discriminayao, o correto uso das praticas disciplinares, horas trabalhadas, 

remunerayao, e sistemas de gerenciamento. 

Segundo REBOUCAS (2002,p.51) "Eia [S.A. 8000] nao e imprescindfvel para 
que uma empresa tenha responsabilidade social, mas ajuda a difundir seus 
conceitos para todos os colaboradores e fornecedores, nao deixando que os 
mesmo se percam de vista com o passar do tempo·· 

Somente serao duradouras neste seculo as empresas que saibam criar uma 

nova sociedade, as organiza96es empresariais que possam ser reconhecidas 

como etica, social e ambientalmente responsaveis, por isso, esta discussao nao e 

uma questao de moda, trata-se de uma necessidade de estrategia empresarial. 
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5.3 Evolu~ao da Administra~ao de Empresas 

Cabe ressaltar aqui a evolu~o e importancia da empresa para o 

desenvolvimento social. 0 termo administra~o vern do latim, ad (junto de) e 

ministratio (presta~o de servigo ), portanto, administra~o e uma a~o de prestar urn 

servi9Q. Atualmente, administra~o nao e somente relacionado ao governo ou a 

condu~o de uma empresa, e sim todas as atividades que envolvem planejamento, 

organiza98o, direc;ao e controle. [ ... ]a tarefa da administrac;ao e a de interpretar os 

objetivos propostos pela organizac;ao e transforma-los em ac;ao organizacional por 

meio de planejamento, organizac;ao, direc;ao e controle de todos os esforc;os 

realizados em todas as areas e em todos os nfveis da organizac;ao, a tim de a/canc;ar 

tais objetivos de maneira mais adequada a situac;ao. (CHIAVENATO, 1997, p.12) 

A administra98o recebeu influencias de diversas areas do conhecimento 

humano. Todas as teorias da administra~o sao produtos do ambiente, for9Bs 

sociais, econ6micas, politicas, tecnol6gicas e culturais. A primeira teoria 

administrativa foi a Classica, elaborada por Frederich W. Taylor, que baseou seu 

sistema no estudo de tempos e movimentos, cronometrando os tempos e 

movimentos de operarios siderurgicos. 

A teoria de tempos e movimentos de Taylor aumentava a produtividade 

assustadoramente, tornando os processes mais eficientes e rapidos, desta maneira, 

trabalhadores e sindicatos come9Bram a se opor a esta teoria, pois com o aumento 

na produtividade e maior eficiencia, acabariam os trabalhos disponfveis, causando 

assim demissoes. Segundo STONER (1999) ... o sucesso desses princfpios exigiam 

uma completa revolu98o mental por parte da Administra98o e dos trabalhadores. 

Diversos estudiosos passaram a desenvolver trabalhos sobre a 

administra98o, mas foi atraves de Fayol que se estabeleceu a Teoria Cientffica da 

Administra98o, que se preocupava com a organizagao como urn todo e dividiu as 

operagoes da organiza98o em seis atividades: tecnica, comercial, financeira, 

seguranga, contabil e administrativa. 

A escola comportamental surgiu por volta do ano de 1940. Surgiu devido a 

ineficiencia da administra98o cientffica em rela98o a produgao e a harmonia no local 

de trabalho. Elton Mayo e seus colegas da Haward Business School foram os 
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pioneiros no uso do metoda cientffico em seus estudos sabre as pessoas no 

ambiente de trabalho e conclufram que uma cadeia complexa havia interferido na 

produtividade dos operarios. 

Segundo STONER (1999) empregados trabalhariam mais caso 

acreditassem que a administrac;Bo estava preocupada como seu bem-estar e que os 

supervisores prestavam atenc;ao especial neles. 

Cabe nesse momenta dar especial enfase aos estudos desenvolvidos por 

Abhram Maslow, na hierarquia das necessidades. Ele propunha uma hierarquia de 

motives compartifhados por todos. De acordo com sua teoria, as pessoas tentam 

primeiro satisfazer as necessidades da base da hierarquia. Somente quando estas 

necessidades sao satisfeitas, as pessoas movem se para o atendimento das 

necessidades de categorias superiores. (MORGAN, 1996). 

A Teoria Geral dos Sistemas, desenvolvida pelo bi61ogo austriaco Ludwig 

Van Bertatanffy, consistia na visao da empresa de forma sistemica. Segundo 

MORGAN chegou a esta integrac;Bo pensando nos organismos vivos como urn 

modelo de entendimento dos sistemas complexes, reproduzindo, assim ideias 

desenvofvidas principafmente para o entendimento de sistemas biol6gicos como 

forma de compreender o mundo como urn todo. 

A Teoria contigencial partiu da Sistemica, seguindo a diretriz que 

determ inado metoda funciona bern em urn ambiente e que o mesmo metoda nao 

funciona bern em outro ambiente, portanto, concluiram que nao existe urn modero 

padrao de abordagens que funcione bern em todos os ambientes. 

As teorias atuais na administra9ao pegam insight e conceitos das escolas 

para gerar seus pr6prios conceitos. "[ .. ] e impassive/ prever o que as gerar;oes 

futuras vao estudar, mas atualmente podemos identificar pelo menos tres 

perspectivas adicionais sabre a teoria da Administrar;ao que se tomarao importantes: 

a abordagem sistemica, a abordagem contingencial e uma abordagem nova das 

relar;oes humanas". STONER (1999, p.33). 

Seguindo esta perspectiva, podemos identificar a influencia dos 

stakeholders na evoluc;Bo da Administrac;Bo de empresas, sendo que o processo de 

gestao atual esta voltado para a qualidade nao apenas do produto, mas dos 



53 

processos e dos relacionamentos, dando enfase ao social, como uma 

responsabilidade impostergavel. 
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5.4 Gestao Socialmente Responsavel 

De acordo com DRUCKER "as organizac;oes precisam assumlr 

"responsabilidade social". Nao existe mais ninguem na sooiedade das 

()(ganizat;ees,_ para cuidar da propria sociedadeo Gontudo elas oevem ta.zer i$60 

de forma responsavel dentro dos limites da sua competencia e sem colocar em 

risco sua capacidade de desempenho'~ 

Houve urn tempo em que a empresa s6 pensava em produzfr e vender, nao 

demonstrando interesse em seus stakeholders, nem ao ambiente onde estava 

inserida Com o passar do tempo, os funcionarios passaram a se organizar em 

sindicatos e a requerer seus direitos. Surgiram ONGs exigindo que as empresas 

nao porulssem, defendendo os dfreitos da mulher, condenando o trabalho infantil 

e o trabalho escravo; associayoes de pessoas comuns que simplesmente 

requeriam seus direitos. 

Segundo DRUCKER (1993, p. 76~ 

E inutil alegar, como faz o economista e laureado como premio Nobel Milton 
Friedman (n.19"12), que uma empresa tern somente uma responsabirldade: o 
desempenho economico. 0 desempenho economico e a primeira 
responsabilidade de uma empresa. Uma empresa que nao apresente urn- lucro" 
no mlnimo igual ao seu custo de capital e socialmente irresponsavel. 0 
desempentiD economic{} e a base; sem ela a empresa nao pode cumprif 
nenhuma outra responsabilidade, nem ser uma boa empregadora, uma boa 
cidada,. uma boa vizinha. 

Mas o desempenho economico nao e a unica responsabilidade de uma 
empresa ... as organizayaes tern a responsabitidade de achar urn-a abordagem 
a problemas sociais basicos que podem estar dentro de sua competencia e ate 
mesmo serem transformados em oportunklade para elas. 

Logo as empresas melhoraram seu relacionamento com seus profissionais 

(MORGAN, 1996}. Atuafmente exlstem empresas com agemcias ihtemas para 

recobcayao de funcionarios demitidos no mercado e outras que investem" no 

empreendedorismo de seus empregados. Buscam certifica<;oes de Qualidade 

(ISO 9002) e Meio Ambiente (ISO 14000) e selos como o ABRINQ e IBASE. lsto 

nao porque se demonstram simplesmente "boazinhas", mas porque e uma 

exigencia do mercado e, mais que isso: e urn fator determinante de Marketing 

Social, podemos aqui descrever uma das muitas vantagens da responsabilidade 

social. 
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Segundo ATUCHA Apud SCHIAVO (1999,p.18} "Marketing Social e uma 

ferramenta democratica e eficiente, que aplica os princfpios de instrumentos do 

marketing, de modo a criar e outorgar um maior valor a proposta social. 0 

marketing social redescobre o consumidor por meio do dialogo interativo, o que 

gera condi¢es para construa o processo de reflexao, participa9ao e mudan9a 

social". 

A marca e o elo entre a empresa e o consumidor, e determinante que ela 

esteja atrelada a algum significado maior, alga intrlnseco do consumidor, pais 

este nao esta simplesmente adquirindo urn produto, esta realizando urn desejo ou 

necessidade. Ele se sente bern ao saber que a empresa que produziu aquele 

produto faz alga born, mas repudia o produto se descobre que existe alga que 

desabone eticamente, como o embargo aos produtos Nike. 

A Gestae Socialmente Responsavel nao se resume unicamente ao 

marketing social. Ela precisa incidir primeiramente na visao da empresa. Segundo 

REBOUCAS (2002 p. 72) " ... a visao proporciona o grande de/ineamento do 

planejamento estrategico a ser desenvolvido e implementado na empresa. A visao 

representa o que a empresa quer ser". lsto exige vontade politica e o 

comprometimento desde o CEO ate o profissional recem-contratado e e 
impreterivel fazer parte do Planejamento Estrategico, pois seus resultados sao 

oriundos do trabalho continuo. 

A Gestae Socialmente Responsavel e urn processo constante de melhoria. 

Assim, o primeiro passo e a empresa realizar sua auto-avaliayao que possa 

indicar onde necessaria melhorar suas politicas sociais e praticas (Recursos 

Humanos, Area Ambiental, Fornecedores, Beneficios, Seguranc;a no Trabalho, 

entre outras) e a partir deste ponto estabelecer urn cronograma planejado de 

a96es. 

A organizayao necessita averiguar as condi¢es de trabalho de seus 

profrssionais, coletar seus indices de polui9ao e colocar em dia seus tributes, 

melhorando esses tres quesitos, ja estara ganhando, pais atende grande parte de 

sua responsabilidade social interna. Segundo ETHOS "a Responsabilidade Social 

come9a quando a empresa cumpre o que a lei estabelece; estende-se quando a 
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empresa desenvolve programas sociais que visam melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador no local de trabalho e amplia-se quando envolve seus trabalhadores e 

a comunidade onde se insere". 

Segundo REBOUCAS (2002,p. 76) "o trabalho deve ser iniciado 

intemamente por meio de sistemas de responsabilidade social. As empresas que 

iniciam seus programas com a~es externa a sua comunidade principal e de 

influencia tendem a gerar frustrac;;Qes para seus empregados, pois esses esperam 

receber o mesmo tipo de atencao". 

Ap6s este momenta, a empresa precisa definir qual sera seu publico fim e 

procurar uma ONG, para desenvolver parcerias e convenios, pois estas entidades 

possuem mao-de-obra especializada e conhecimento especlfico. 

0 ideal e que a empresa desenvolva atividades relacionadas ao seu 

produto, por exemplo: uma industria de papel estabeleca parceria com uma entidade 

que alfabetiza e capacita crianc;;:as e adolescentes carentes ou um comercio de 

produtos geriatricos ap6iem Jares de idosos. 0 marketing social, nestes casas e 

espontaneo e imediato. 

Segundo MELO NETO E FROES Apud SIMFRONIO (2004) ... a empresa que 

decidir sua visao de responsabilidade social e importante escolher seu principal 

foco de atuacao (cidadania, recursos humanos, melhoria da qualidade de 

relacionamento de seus publicos alvo, foco nos funcionarios, estes sao apenas 

alguns exemplos de foco), sua estrategia de acao (neg6cios, marketing de 

relacionamento ou institucional e outras) eo papel principal (difusora de valores, 

promotora de cidadania, capacitadora, formadora de novas consciencias, 

disseminadora de conhecimento ou outra). (Grifo nosso). 

Podemos resumir o processo de estabelecimento da Gestao Socialmente 

Responsave/ atraves da ldentificayao da oportunidade para a ac;;:ao social 

estrategica; do diagn6stico interno e social; da elaborayao do projeto; da definiyao 

das premissas, fatores de riscos e indicadores; do oryamento e analise financeira; 

do gerenciamento do projeto e sua retro alimentayao. 

A aplicac;;:ao da Responsabi/idade Social na empresa gera resultados 

positives, dentre os quais podemos destacar: valorizayao da imagem institucional e 

da marca; captayao e fidelizayao de clientes; transparencia organizacional; melhoria 
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do clima organizacional; maior comprometimento dos funcionarios; maior capacidade 

de recrutar e manter talentos; utiliza<;ao dos incentives fiscais, por exemplo o 

direcionamento do impasto de renda; menores indices de processes trabalhistas; 

entre outros. 

Conclufmos que a utiliza<;ao da Gestae Socialmente Responsavel traz 

beneficios primeiramente a propria empresa, que tam seu nome e marca 

valorizados, depois no seu relacionamento com os stakeholders, pois os acionistas 

sabem diferenciar uma empresa etica, o govemo pode conceder financiamentos a 
uma organiza<;ao que paga em dia seus impastos, os fomecedores sabem que 

precisam tambem ser eticos e ter qualidade porque correm o risco de perder um 

cliente, os funcionarios tambem se motivam pois reconhecem que o seu trabalho 

esta vinculado a melhoria de toda a sociedade e finalmente o consumidor ganha, 

porque leva para a casa um produto que possui um ingredients especial, diferente 

de todos os outros que e a cidadania. 
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CONSIDERAC0ES FINAlS 

esse e urn dos poucos temas que nao temos a responsabifidade de 

concluirmos mas deixarmos algumas sugestoes sabre a importancia da 

reformulacfio do papel das empresas e organiza9oes no que diz respeito a 

educa9ao, treinamento e desenvolvimento de seus empregados. Ja existem opinioes 

crescentes, na modema administracao contemporanea quanta a esse novo paper a 

ser incorporado pelas organiza96es e que para sobreviverem essas organiza9oes 

terao de estar aptas a se ajustarem as exigencies do seu tempo, as velozes 

mudan9as que estao ocorrendo. Sera necessaria muita reflexao por parte dos 

empresarios e gestores de empresas para que suas organiza9oes nao desapare98m 

neste turbilhao de mudan98s aceleradas. 

Assim, as organiza9oes e atraves delas a tecnologia contribuira para que o 

ser humano atinja plenamente sua plenitude produtiva, trabalhando de forma inteira 

e completa. 

Estamos caminhando no sentido de devolver ao trabalho sua dignidade e 

carater humanitario. Quando isso acontecer, tamar-se-a redundante qualquer 

aplica9ao de programas de etica no trabalho, pois a sua propria essencia 

engrandecedora e moral tera sido resgatada, embora ainda estejamos distantes 

desse ideal ut6pico. 

Existem alguns valores universais que podem ser cultivados quando se fala 

em etica profissional como respeito, fratemidade e igualdade, por exemplo, que sao 

valores basicos, em qualquer Iugar ou para qualquer pessoa. 

0 debate quanta as questoes eticas como vimos ao Iongo do trabalho esta se 

ampliando muito nesse inicio de era e temos de extrapolar os limites de nossas 

areas de conhecimento para poder responder as questoes que estao surgindo com 

respeito a organizacao e sobretudo a sociedade. 

lnvestir continuamente em saude, lazer, aperfei90amento profissional 

contfnuos e uma forma de fortalecer as virtudes profissionais e, consequentemente a 

auto-estima dos empregados. 

Falar de eduCa9aO para a etica e falar tambem de educa980 para a cidadania. 

Uma empresa e feita por cidadaos que vivem numa comunidade, por isso, ela 
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tambem precisa participar positivamente da vida da comunidade, podendo a 

empresa manter creches, dar orientac;Bo basica as colaboradoras gestantes. Filhos 

de colaboradores podem receber educac;Bo complementar a formal, 'tendo acesso a 

teatros, musica, bibliotecas, tudo patrocinado pela empresa. 

Com este estudo tentamos contribuir de alguma forma com a etica para o 

campo do trabalho e das empresas, iluminando corac;oes e mentes, no desejo de 

humanizar cada vez mais os gestores que estao a frente dos neg6cios. 

Sugerimos entao maior atenc;Bo a este valor fundamental no Mundo dos 

Neg6cios que hoje pode ser a diferenc;a entre o fracasso e sucesso, e temos a 

certeza diante desse estudo que o fator que fundamenta a existencia de uma 

organizac;ao bern como mantE~m acesa a chama da justic;a na sociedade e, e sera 

sempre a etica. 
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ANEXOS 

MENSAGEM 

Acredito que nao tenha uma receita para veneer mas temos alguns 
caminhos que podem nos levar muito mais perto da vit6ria e podemos 
come9ar dizendo que para ser urn vencedor voce deve escolher seus 
amigos, nao ande com pessoas que nao vao agregar nada a sua vida 
futura; Estude. Lembre-se que o seculo XXI eo seculo da inteligencia. 
Procure ouvir a experiencia dos mais velhos. As vezes pode ser chato, 
mas antes de descartar bons conselhos, pense neles; Cuide da saude, 
pratique esportes, nao fume; Encha seu tempo, nao fique desocupado, 
fa9a alguma coisa boa - cursos rapidos alem da escolha e uma boa 
opc;ao. Aprenda ingles e espanhol. Lembre-se que ingles sera o idioma 
universal. Mais da metade da popula9ao mundial estara falando ingles 
nos pr6ximos anos, espanhol e importante porque sera ou esta sendo a 
segunda lingua mundial. Aprenda computa9ao, seja amigavel com urn 
computador, o mundo sera a cada dia mais eletronico. Navegue na 
internet buscando informa96es uteis para 0 seu futuro, nao tenha medo 
do computador. Divirta-se, seja uma pessoa alegre. Sorria! Seja "polido" 
e "educado". Saiba dizer "com licen9a", "por favor", "obrigado", 
"desculpe". Pessoas educadas tern mais sucesso na vida e no trabalho; 
Resista a tentacao as drogas e maneiras faceis (e falsas) de ser feliz. 
Lembre-se que a felicidade eo sucesso sao construfdos no dia-a-dia por 
nossas atitudes e comportamentos. 

Por fim acredite em voce e seja etico em suas atitudes, lembre-se 
que a etica eo motor do novo modelo empresarial moderno! Lembre-se 
que voce e a pessoa mais importante do mundo! Voce merece o melhor, 
alias voce e 0 melhor! 


