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RESUMO 

Zielinski, Juliano. A importancia da etica nas organizac;oes. A sobrevivencia das 
organiza96es neste cenario competitive atual, esta associada a sua capacidade de 
adotar e aperfei9oar condutas marcadas pela seriedade, humildade, justi9a e pela 
preserva(_(ao da integridade e dos direitos das pessoas. Neste enfoque, as empresas 
que se preocupam com a etica mostram-se capazes de competir com sucesso e po
dem conseguir resultados satisfat6rios em suas atividades. Por outro lado, a preocu
pa(_(ao com a etica nem sempre faz parte do ideario das empresas. Em razao disso, 
essa ,monografia tem como objetivo mostrar que a atitude etica nas organiza((6es 
pode fortalecer a confian9a e habilita-las a competir com sucesso. Para se alcan9ar 
esse objetivo, num primeiro momenta, foram conhecidas as diversas concep(_(6es da 
etica e suas rela96es com as organiza(_(6es. 0 passo seguinte foi conhecer as situa
g6es anti-eticas nas organizag6es, conhecendo-se os principais problemas eticos 
que permeiam a sua conduta, como: o preconceito, o suborno, a viola(_(ao do meio 
ambiente, dentre outros. A seguir, foram apresentados alguns exemplos de condutas 
eticas e nao-eticas nas organiza((6es, tendo como exemplos; a HP do Brasil, Nynex 
Corp., Northtrop Corp. e outras. De posse desses conhecimentos, abriu-se um espa-
90 para se conhecer como se processa a gestao etica nas empresas, com exemplos 
de C6digos de Eticas da Ametek, Bandeirante, Servi9o Publico e o exemplo da Pe
trobras. As conclus6es apresentam o que se alcan(_(ou com esta pesquisa. 

Palavras-chave: etica, nao-eticas, organiza((6es, exemplos, gestao etica. 
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1 INTRODUCAO 

Nestes tempos de globalizac;ao e reestruturac;ao competitiva, a sobrevi

vencia das organizag6es e seus neg6cios estao cada vez mais associadas a sua 

capacidade de adotar e aperfeic;oar condutas marcadas pela seriedade, humilda

de, justic;a e pela preservac;ao da integridade e dos direitos das pessoas. 

Em razao disso, as empresas que se preocupam com a etica conseguem 

converter suas preocupag6es em praticas efetivas, mostram-se mais capazes de 

competir com sucesso e conseguem obter nao apenas a satisfac;ao e a motivac;ao 

dos seus profissionais, mas tambem podem conseguir resultados satisfat6rios em 

seus neg6cios. 

Por outro lado, nas organizag6es encontram-se certas atitudes arraigadas 

entre o pessoal administrative e a direc;ao. Um destes procedimentos e aquele 

cujo interesse esta em "cuidar de si mesmo", ou seja, a maxima de nao se olhar 

aos outros e agir conforme seus pr6prios ditames, chocando-se com o desenvol

vimento da humanidade, ao colocar-se o interesse pelos outros no ultimo plano 

das preocupag6es. Essa atitude e considerada por muitos te6ricos como erronea, 

porque precisa-se nao s6 olhar para dentro de uma empresa, mas para o mundo 

que a cerca. 

Embora o comportamento etico seja visto como algo individual, que esta 

dentro de cada um, nao se pode esquecer de que as sociedades modernas que 

estao se formando devido a globalizac;ao, vislumbram os valores eticos nas deci

s6es tomadas em prol da sociedade e nao em beneffcio de cada um. 

Quando se fala em etica nas organizac;oes, e necessaria que essas ulti

mas assumam seu papel de conduzir ag6es que favorec;am a incorporac;ao dos 

individuos no interior do corpo social, no sentido de conciliar interesses individu

ais e coletivos, nunca esquecendo que uma relac;ao deve ser antes de tudo base

ada na reciprocidade, ou seja, todos tem direitos mas tambem tem obrigag6es e 

deveres. 

Como isso nem sempre acontece, sao frequentes as queixas sobre a falta 

de etica, nao s6 nas organizac;oes, mas na sociedade, na polftica, na industria, no 

comercio e em muitos outros setores da atividade humano. 
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E importante salientar, que as organiza<_;;oes operam em ambientes com

petitivos, geralmente hostis, onde todos defendem seus interesses pr6prios e as 

contrapartes sao vulneraveis a produ<_;;oes, a<_;;oes e mensagens, e par isso, as 

decisoes organizacionais nao sao neutras e podem trazer dissabores aos envol

vidos, desde que a etica nao seja observada. 

As situa<_;;oes nao-eticas mais comuns nas organiza<_;;oes sao aquelas rela

cionadas as atividades ditas ilegais, como as praticas que resultam em urn dana 

fisico a uma pessoa ou grupo, o descumprimento de leis ou regras vigentes, a 

pirataria intelectual, c6pias de produtos de grifes, ataques de hackers1
, fraudes 

nos pesos e nas medidas de produtos vendidos, subornos em licita<_;;oes publicas, 

lavagem de dinheiro, contrabando de produtos eletronicos, desvios de dinheiro e 

outros. 

Par outro lado, os procedimentos considerados eticamente aceitaveis a

brangem: a preocupa<_;;ao com a qualidade dos servi<_;;os, nao-contrata<_;;ao de mao

de-obra infantil, garantias a seguran<_;;a, a saude e a integridade fisica e psicol6gi

ca dos funcionarios, normas claras de conduta e de relacionamento pessoal e 

profissional expressas em manuais. 

Em razao dessas duas situa<_;;oes e que surgiu a ideia desta monografia, 

que tern como tema: "A importancia da etica nas organiza<_;;oes". 0 objetivo gerai 

dessa monografia e mostrar que a atitude etica nas organiza<_;;oes pode fortalecer 

a confian<_;;a e habilita-ias a competir com sucesso, trazendo resultados compen

sadores em seus neg6cios. 

Urn estudo sabre a importancia da etica nas organiza<_;;oes, parece ao 

mesmo tempo, oportuno e relevante, pais as cren<_;;as e valores economicos nas 

organiza<_;;oes podem infiuir na base etica das pessoas, ou seja, o resgate do sen

so etico pode ocorrer par urn processo de busca de adesao a urn conjunto de va

lores positives, gerando transforma<_;;oes significativas nos tres niveis de perspec

tivas organizacionais, quais sejam: favorecimento ao estado de bem-estar indivi

dual e coletivo, contribui<_;;ao para a melhoria de resultados empresariais e rela

cionamento respeitoso com a comunidade. 

Do ponto de vista individual, os profissionais devem primar pelo resgate e 

pelo fortalecimento como coopera<_;;ao, oportunidades de desenvolvimento mutua, 

1 Pessoa que acessa sistemas computacionais ilegalmente. 



3 

confianga no futuro, respeito humane, honestidade, desprendimento, dedicagao e 

humildade. 

Do ponto de vista empresarial, as agoes devem estar pautadas na coe

rencia dos valores prevalecentes nas organizagoes com os valores humanos; no 

consenso entre o comportamento e a pratica diaria dos lideres; na produgao da 

cidadania interna e externa pela organizagao; nos dialogos com o meio externo e 

outros. 

Quanta ao relacionamento respeitoso com a comunidade, a busca de res

gate de valores nas organizagoes, inscrevem-se algumas trocas, como as do tra

balho movido pela motivagao extrfnseca e par objetivos definidos par outras pes

seas; pelo trabalho permeado pelo prazer de fazer e pela motivagao intrfnseca; 

da prevalencia dos interesses dos acionistas, pelo priviiE3gio, compartilhado dos 

empregados e clientes; da ideia do Iuera pelo Iuera, pela ideia da qualidade de 

vida do ser humane; do apego a crenga no imediatismo e na luta pela sobrevi

vencia, pela consciencia da continuidade e do viver plena; dos resultados exclusi

vamente numericos e materiais, pelo respeito a evolugao do nfvel de consciencia 

global e muitos outros. 

A metodologia utilizada para esta monografia foi a bibliografica, atraves 

da coleta de material junto a diversos te6ricos, publicagoes peri6dicas e internet. 

A escolha do metoda bibliografico se justifica par ser este "mais amplo do que a 

pesquisa documental e tem par finalidade conhecer as diferentes formas de con

tribuigao cientffica que se realizaram sabre determinado assunto ou fenomeno", 

segundo Oliveira (2002, p. 119). 

Esta monografia foi estruturada em capftulos. 0 primeiro capitulo ap6s 

essa introdugao, trata da etica empresarial, na qual sao conhecidas as diversas 

concepgoes da etica e a sua relagao com as organizagoes. Observaram-se algu

mas particulares da etica empresarial, como a sua relagao com a responsabilida

de social nas empresas, que deve ser entendida como orientagao para os outros, 

fruto dos interesses em jogo, refletindo tanto um sentido da realidade quanta um 

olhar para o futuro. 

0 capitulo seguinte trata das situagoes anti-eticas questionaveis nas or

ganizag6es, conhecendo-se os principais problemas eticos que permeiam a sua 

conduta, como: o preconceito, o suborno, violagao do meio ambiente, dentre ou

tros. A seguir, foi abordado o assunto da interpretagao dos valores eticos, especi-
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almente os valores da integridade, como: a honestidade, a lealdade, o respeito a 
verdade e a legalidade e o compromisso com a retidao, alem da corrupgao, a no

gao de Iuera, dentre outros. 

0 capitulo a seguir apresenta alguns exemplos de condutas eticas e nao

eticas nas organizagoes. Como exemplos de condutas eticas foram citados os 

casas da HP no Brasil, Nynex Corp., Northtrop Corp. e outras. Os exemplos de 

condutas nao-eticas, abordaram pesquisas que atestam o grau de confianga em 

instituigoes e profissionais pelos brasileiros, alem de casas como o da Mercedez

Benz brasileira, a Autolatina, a Rede Globo, a Varig, entre outras. 0 passo se

guinte foi conhecer como se processa a gestao etica nas empresas, abrindo es

pago para se analisar os C6digos de Etica de empresas, como a Ametek Empre

sarial, a Bandeirante, o C6digo de Etica no Servigo Publico e o exemplo da Pe

trobras. 

Com base no exposto apresentado, as conclusoes permitem conhecer o 

resultado que se chegou a presente pesquisa. 



5 

2 A ETICA EMPRESARIAL 

2.1 AS DIVERSAS CONCEPCOES DA ET!CA 

A etica tem sido entendida sob diversas concepgoes. Reale (1999) enten

de a etica como ciencia normativa dos comportamentos humanos. Maximiano 

(1974) aborda a etica como campo do conhecimento que trata da definigao e ava

liagao de pessoas e organizagoes, dispondo sabre o comportamento adequado e 

os meios de implementa-lo. Contudo, Tofler (1993, p. 1) apresenta uma definigao 

mais ampla, pais descreve a etica como: 

0 conjunto dos princfpios marais fundamentais do certo e errado. Sao regras de com
portamentos. Significa integridade. Tem de partir de dentro do indivfduo. 0 significado 
mais apropriado para a etica e: estar de acordo com os padroes de uma dada profissao 
ou grupo. Portanto, qualquer grupo determina seus pr6prios padroes eticos e entao vive 
ou nao de acordo com eles. 

Nesta mesma linha de pensamento, Souza Filho (2004), acrescenta no

vas ingredientes a essa definigao, pais entende que a etica consiste em buscar 

sempre o bem, combater vfcios e fraquezas, cultivar virtudes, proteger e preser

var a vida e a natureza. 

Nessas concepgoes, pode-se observar que a etica estuda os costumes 

das coletividades e as marais que podem conferir-lhes consistencia. Pode-se 

conceber a etica como uma disciplina ou campo de conhecimento humano que se 

refere a teoria ou estudos sabre a pratica da moral. Ela analisa e critica os fun

damentos e princfpios que orientam ou justificam determinados sistemas e con

junto de valores marais. E, em outras palavras, a ciencia da conduta, a teoria do 

comportamento moral dos indivfduos em sociedade. Par isso, Nalini (1997, p. 31) 

descreve que a "etica e uma disciplina normativa, nao por criar normas, mas par 

descobr!-las e elucida-las. Mostrando as pessoas os valores e principios que de

vern nortear sua existencia, a etica aprimora e desenvolve seu sentido moral e 

influencia a conduta". 

Em relagao a esses aspectos, Moreira (1999), mostra que ha pelo menos 

cinco teorias a respeito da formagao dos conceitos eticos, aos quais tambem de

nomina como preceitos, a saber: 
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a) teoria fundamentalista: propoe que os conceitos eticos sejam obtidos 

de uma fonte externa ao ser humano, a qual pode ser urn livro (como a 

Bfblia), urn conjunto de regras, ou ate mesmo outro ser humano; 

b) teoria utilitarista: sustentada nas ideias de Jeremy Bentham e John 

Stuart Mil, para os quais o conceito etico deve ser elaborado no criteria 

do maior bern para a sociedade como urn todo; 

c) teoria kantiana, defendida par Emanuel Kant, propoe que o conceito 

etico seja extrafdo do fato de que cada urn deve se comportar de a

cordo com princfpios universais; 

d) teoria contratualista: baseada nas ideias de John Locke e Jean Jac

ques Rousseau, parte do pressuposto de que o ser humano assumiu 

com seus semelhantes a obrigac;ao de se comportar de acordo com as 

regras marais, para poder conviver em sociedade. Os conceitos eticos 

seriam extrafdos, portanto, das regras marais que conduzissem a per

petuac;ao da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social; 

e) teoria relativista: segundo a qual cada pessoa deveria decidir sabre o 

que e ou nao etico, com base nas suas pr6prias convicgoes e na sua 

propria concepgao sabre o bern e o mal. Assim sendo, o que e etico 

para urn pode nao o ser para outro. 

0 estudo dessas teorias revela que elas sao relativas e como tal devem 

ser entendidas. Sabre isso, Sa (2001) fez urn estudo sabre os diversos aspectos 

da etica junto aos pensadores filos6ficos e concluiu que os objetivos da mesma 

envolvem o procedimento do homem perante terceiros, mas sempre buscando 

praticar o que nao venha a ferir ou prejudicar a quem quer que seja, inclusive o 

responsavel pelo ato. Nos tempos modernos, o mesmo autor concluiu, que a etica 

e uma finalidade a ser perseguida e par isso, ela deve ser o elo entre o material e 

o espiritual. Ele defendeu tambem, a defesa da hierarquia de valores, como alga 

desejavel, como norma e criteria de jufzo e como possibilidade de escolha inteli

gente. 
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2.2 A ETICA NAS ORGANIZACOES 

No ambiente competitive moderno, as empresas tern uma imagem a res

guardar, uma reputagao e uma marca, como destaca Srour (2000). Por isso, as 

decis6es empresariais afetam nao s6 os participes internos de uma organizagao, 

como tambem os externos como os clientes, fornecedores, prestadores de servi

gos e outros, pais as decis6es e as ag6es empresariais ficam cada vez mais de

pendentes de uma cidadania disposta a retaliar as empresas que abusam da con

fianga e da falta de etica. lsso deixa clara, que embora uma empresa possa con

seguir credibilidade junto ao mercado, nao basta s6 auferir qualidade a seus pro

dutos ou servigos, mas e preciso, cada vez mais, agir com etica. 

Mas o que e etica empresarial? Segundo Amoedo (1997, p. 38) a etica 

empresarial "baseia-se nos valores marais vigentes, utilizados a luz do conheci

mento das atividades e dos valores basicos da atividade empresarial". Por isso, 

os valores e o estilo operacional de uma organizagao exercem urn potente efeito 

sabre o que os gerentes identificam como preocupag6es eticas em seu trabalho e 

sabre como lidarao com estes problemas. 

Em relagao a isso, fica facil compreender Cabral (2005), quando ele se 

refere a uma empresa etica, que no seu entender precisa cumprir todos os com

promissos com todos aqueles com quem ela se relaciona. Em razao desses as

pectos, a atitude etica das organizag6es pode aumentar a credibilidade da em

presa, ja que elas percebem que a falta de compromisso etico pode gerar prejuf

zos. 

A etica pode ser influenciada par uma variedade de interessados exter

nos, grupos de fora da organizagao, que tern interesse no desempenho desta. 

Por causa isso, o desempenho do administrador precisa estar pautado em valo

res compartilhados e internalizados entre ele e seus seguidores. 

A busca da administragao com etica, atribui varios papeis do administra

dor; e!e tem que ser chefe, coordenador, subordinado, amigo, assessor, consu

midor, tecnico, critico e renegado. Esses papeis fazem crer que os administrado

res tem urn compromisso para com a empresa e com um grupo de pessoas, que 

sao os funcionarios. 
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0 desafio da etica para o administrador baseia-se em alguns tragos, con

siderados fundamentais para as organizagoes modernas, elencados par Srour 

(2000), que sao, em sintese: 

a) respeito pelas pessoas: neste enfoque, significa adotar uma conjuga

gao de valores, baseados na honestidade, no amor, na justiga, cum

primento da palavra empenhada e cuidado com as familias. Estes va

lores nao podem fugir a pratica das agoes do administrador, porque 

todos eles sao importantes para as pessoas, e em vista disto, elas po

d.em, par exemplo: responder com empatia aos anseios de clientes e 

fornecedores, ter motivagao no trabalho, ter mais criatividade e serem 

inovadoras; 

b) posicionamento etico forte e clara: a consciencia de fazer a coisa certa 

desperta a tranquilidade e a coragem nas pessoas a manterem-se fir

mes ao Iongo do tempo e esta perspectiva reforga a proposta de que 

as normas eticas das organizagoes estao ligadas; 

c) habilidade para reconhecer a etica de um problema: esta habilidade s6 

pode ser sentida quando se tern a sensibilidade de perceber entre a 

falsa e a verdadeira etica, ou seja, quando nao ha desvios; 

d) coragem pessoal para nao racionalizar a ma etica: isto significa nao 

encobrir os fatos que podem prejudicar a organizagao. 

Um outro aspecto que parece ser critico para o gerenciamento dos dile

mas eticos, e a resposta da alta gerencia aos problemas eticos dos funcionarios. 

Neste aspecto, a avaliagao do comportamento do administrador precisa estar 

pautada nos seguintes valores fundamentais, conforme Srour (2000): 

a) honestidade em qualquer situagao, porque da credibilidade a qualquer 

neg6cio; 

b) coragem para assumir certas decisoes, mesmo que sejam contrarias a 
maioria; 

c) ser tolerante e flexfvel: fugir do Iugar comum da intolerancia; 

d) ser integra: diante de situagoes que corroboram os seus principios; 

e) ser humilde: no sentido de compreender o que os outros tern a dizer. 



9 

2.2.1 A Etica como Responsabilidade Social nas Empresas 

Dentre os varies autores que estudam a questao da etica empresarial, 

alguns estabelecem que 0 comportamento etico e a unica maneira de obtenc;:ao 

de Iuera. Por isso, a sociedade tem exigido que as empresas lutem pela etica nas 

relac;:oes com seus clientes, fornecedores, competidores, empregados, governo e 

publico em geral. 

Denny (2001) assevera que o comportamento etico dentro e fora da em

presa permite baratear os produtos, sem diminuir a qualidade e nem baixar os 

salaries, porque uma cultura etica torna possivel reduzir os custos de coordena

c;:ao. Outras razoes tambem podem ser acrescentadas, como o nao pagamento 

de subornos, compensac;:oes indevidas e outras. 

A responsabilidade social deve ser entendida como orientac;:ao para os 

outros, fruto dos interesses em jogo, refletindo tanto um sentido de realidade 

quanta um olhar para o futuro. Por isso, as praticas de responsabilidade social 

sao vistas como fundamentais para a vida das organizac;oes na atualidade. Ou

trossim, existem varies conceitos sabre a responsabilidade social. Para Ashley 

(2002, p. 6): 

A responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma organiza9ao 
deve ter com a sociedade, expresso par meio de atos e atitudes que a afetam positiva
mente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo especifico ( ... ) Assim, numa 
visao expandida, responsabilidade social e toda e qualquer a9ao que possa contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade". 

Para Neto e Frees (2001, p. 179), "a responsabilidade social e muito mais 

que um conceito. E um valor pessoal e institucional que refiete nas atitudes das 

empresas, dos empresarios e de todos os seus funcionaros". Desta feita, a res

ponsabilidade social corporativa e fundamental para o desenvolvimento das orga

nizac;oes, pois os diversos publicos com os quais as empresas se relacionam exi

gem um retorno social do seu trabalho e nao somente !ucros. 

Essa agao encontra respaldo no fato de que a sociedade esta consciente 

de que o Estado nao tem mais recursos, capacidade de investimentos e compe

tencia gerencial para resolver sozinho os graves problemas sociais que afligem a 

humanidade, como diz Silva (2001 ), as praticas sociais tem sido utilizadas por 
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muitas empresas, pois cresce a sua responsabilidade diante dos problemas soci

ais que assolam a sociedade. 

A preocupagao das empresas com as causas sociais tern se tornado uma 

questao de estrategia e de sobrevivencia no mundo corporative. Em razao disso, 

a responsabilidade social dobra-se a multiplas exigencias, segundo Srour (2000, 

p. 293), que sao: 

Relagoes de parceria entre os clientes e os fornecedores; produgao com qualidade ou 
adequagao ao uso com plena satisfagao dos usuaries; contribuigoes para o desenvolvi
mento da comunidade; investimentos em pesquisa tecnol6gica; conservagao do meio 
ambiente atraves de intervengoes nao predat6rias; participagao dos trabalhadores nos 
resultados e ate nas decisoes das empresas; respeito aos direitos dos cidadaos; nao 
discriminagao dos generos, ragas, idades, etnias, religioes, ocupagoes, preferencias se
xuais, investimento em seguranga do trabalho e em desenvolvimento profissional. 

Como se ve, a agenda nao e curta, pois a responsabilidade social leva a 
constituigao de uma cidadania organizada, seja no ambito interno da empresa a 
implementagao de direitos sociais, no ambito externo, pois "apenas a responsabi

lidade social e capaz de promover uma drastica transformagao no quadro huma

no e ambiental brasileiro e mundial", como diz Grajew (2001, p. 45). 

Por sua vez, a busca e a consolidagao de uma imagem de empresa soci

almente responsavel, faz com que o meio empresarial busque formas de melho

rar seu relacionamento com o meio ambiente e a sociedade, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento social e economico do qual depende a sua sobreviven

cia. 

E importante salientar que as empresas s6 passam a comportar-se de 

modo socialmente responsavel quando sua continuidade esta em risco ou quando 

enfrentam a intervengao organizada das contrapartes com as quais lida. Diante 

disso, Ashley (2002, p. 3) muito apropriadamente comenta que: "Deve haver um 

desenvolvimento de estrategias empresariais competitivas por meio de solugoes 

socialmente corretas, ambientalmente sustentaveis e economicamente viaveis". 

Assim, as praticas de responsabilidade social devem fazer parte da vida das or

ganizagoes e por isso, devem incorporar-se a gestao, aos valores, a missao e ao 

seu planejamento estrategico. 

Kanuk e Schiffman (2001, p. 12) reforgam essa ideia, ao afirmarem que "a 

maioria das empresas reconhece que as atividades socialmente responsaveis 

melhoram suas imagens junto aos consumidores, acionistas, comunidade finan-
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ceira e outros publicos relevantes." Vale ressaltar que as praticas eticas e social

mente responsaveis podem resultar numa imagem favoravel as empresas e, no 

final das contas, em maiores Iueras. 

Embora a conduta etica possa reunir condigoes satisfat6rias para flores

cer quando o poder das empresas esta distribuido ou quando existe a competiti

vidade, o respeito aos clientes ou a sociedade nem sempre e observado, ou seja, 

a etica e desrespeitada. 
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3 AS SITUACOES ANTI-ETICAS NAS ORGANIZACOES 

3.1 CARACTERIZAc;Ao DAS SITUAc;6ES ANTI-ETICAS 

Atualmente, as empresas competitivas nao operam num horizonte de cur

ta prazo. Em razao disso, a ganancia ou a sedugao por vantagens imediatas pode 

ser fatal, pais as empresas que agem de forma oportunista num ambiente compe

titive nao devem fazer da trapaga o seu atributo. A imagem de uma organizagao 

nao pode ser vilipendiada impunemente, porque ela representa um ativo econ6-

mico sensfvel a credibilidade que inspira, como se refere Srour (1998). 

Preocupado com as situagoes anti-eticas, Toffler (1993) identificou algu

mas areas onde surgem os principais problemas eticos nas organizagoes, que em 

resumo sao: 

a) na gerencia de recursos humanos e administragao de pessoal, a preo

cupagao etica decorre das atividades relacionadas a avaliagao de de

sempenho, decisoes de contratagao, polfticas de sistema de gratifica

gao e gerenciamento de relacionamentos no trabalho; 

b) gerencia de elementos extern as: problemas relacionados aos clientes 

e fornecedores, quanta a qualidade dos produtos, compras e vendas; 

c) gerencia de risco pessoal versus lealdade a empresa: essas situagoes 

incluem pressao do superior para agir contra os pr6prios valores ou 

crengas do funcionario, sacriffcios pessoais para o bem da empresa e 

gerenciamento de conflitos entre o trabalho e o lar; 

d) existem tambem, outros problemas que envolvem as pessoas, como: 

reivindicagoes por competigao, interferencia e determinagao de res

ponsabilidade. 

Ao abordar o assunto referente as condutas anti-eticas, Ramalho (2005) 

elencou alguns exemplos que precisam ser conhecidos, que na integra sao: 

a) a empresa diz nc'!lD ter preconceito, mas nc'!10 seve um s6 negro trabalhando Ia dentro; 
b) suborno indireto: os compradores negociam, corretam, mas aceitam vantagens politi

cas e as vezes ate sexuais de seus fornecedores; 
c) o comprador se envolve com o fornecedor e acaba favorecendo-o mesmo sem a in

tenc;ao de faze-lo; 
d) comprador para fornecedor: ou voce aceita o prec;o ou seu concorrente aceita. Este 

procedimento acaba liquidando os pequenos; 
e) a empresa tem inforrnantes em Brasilia; 
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f) a contratacao de pessoal do concorrente para obter informacoes; 
g) subfaturar o produto: o corrente A pesquisa o mercado e estima que o valor justo pa

ra um determinado produto e de R$ 100,00, computando entre outros itens o seu 
custo, mao-de-obra e suas vantagens. No entanto, o concorrente fatura o mesmo 
produto parR$ 50,00 e paga o restante par fora; 

h) dois concorrentes combinam abaixar o preco de um produto para liquidar um terceiro; 
i) violar o meio ambiente; 
j) a empresa que opta par uma publicidade enganosa, abusiva ou escandalosa, uma 

vez que ela tem responsabilidade nesta escolha e nao s6 a agencia; 
k) vender sonho ao inves de produto: propaganda de um sabao que vende o sonho de 

uma viagem para a Europa, par exemplo, e nao o produto. 

0 rol de situagoes anti-eticas, como se observa, e amplo. Essas e outras 

ilustragoes sao interminaveis e preencheriam um livro. Em sua abordagem sabre 

o assunto, Srour (1998) menciona varias praticas em curso e que sao julgadas 

imorais pela opiniao publica internacional. Essas praticas dizem respeito aos des

talques em empresas, dividas fiscais traudadas, pirataria intelectual, propinas en

volvendo altas autoridades e empresarios, tratico de intormagoes privilegiadas, 

extorsoes, lavagem de dinheiro, contrabando de produtos eletronicos e muitos 

outros. 

Nessas situagoes presencia-se uma violenta intlagao do termo "etica". No 

Brasil e no mundo acredita-se que as situagoes anti-eticas permeiam as organi

zagoes e a sociedade levando a corrosao dos valores e a perda da credibilidade. 

Esses exemplos sugerem que as situagoes relacionadas a etica nos neg6cios sao 

complexas e ate contusas, pais "enquanto lidam com decisoes certo-errado, mui

tas vezes envolvem tatores que tornam o certo e o errado menos nitidos", como 

atirma Tattler (1993, p.2). 

3.2 A !NTERPRETA<;AO DOS VALORES ET!COS 

Nos ensinamentos de Maximiano (197 4) a interpretagao dos valores eti

cos pode ser absoluta ou relativa. Ele deixa clara que a etica absoluta parte do 

principia de que determinadas condutas sao intrinsecamente erradas ou certas, 

qualquer que seja a situagao, e, dessa maneira, devem ser apresentadas e ditun

didas como tal. Maximiano (1974, p. 33) ressalta: "que um problema serio de eti

ca absoiuta e que a nogao de certo e errado depende de opinioes". Quanta a re

latividade da etica, as normas dependem da cada situagao em particular. 
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Srour (2000) enfatiza que a chave da discussao sabre o problema etico 

reside em torno do egoismo etico em contradic;ao as marais socialmente orienta

das. Em paises como o Brasil , existe uma dupla moral social, conforme apresen

tado no grafico 1. 

LAXISTAS 

GRAFICO 1: A DUPLICIDADE MORAL 

---- ---- ------- ----- ----------- --------- ----- ----- ----· -----------· ·---- ----- --- ---·----- ----- -----··-----------, 

MORAL DA INTEGRIDADE 

\\ NORMAS OFICIAS 
./ Par~·\ 

..... TRANS·\\ 

\ 

\ sao 

/ GRESSOES 
sao 

OFICIOSAS 
NORMAS 

MORAL DO OPORTUNISMO 

FONTE: SROUR (1998) . 

RIGORISTAS 

A moral da integridade segundo Srour (1998), significa estar acima de 

tudo, e praticada pelos "rigoristas", ou aqueles que se orientam pelo rigor moral, 

escrupulosos, cuidadosos, severos, minuciosos e que respeitam as normas ma

rais vigentes. Os valores da moral da integridade sao: a honestidade, a lealdade, 

o respeito a verdade e a legalidade, o compromisso com a retidao. A moral do 

oportunismo repousa no carater interesseiro e na brandura ante as transgressoes 

as normas marais vigentes. Por isso, envolve quase sempre algum tipo de infra

c;ao, supoe o desembolso de gorjeta, fuga as regras formais, simula urn nivela

mento na medida em quem o solicita o jeito e quem o concede e muitas outras 

atividades. 
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Conhecidos esses elementos, ve-se que a reflexao etica sabre os princi

pios da duplicidade moral, serve para elucidar as quest6es que suscitam as po

lemicas ou controversias marais, sem o que, corre-se o risco de patinar na indefi

nigao e de estimular certos abusos por parte das empresas. Por sua vez, se hou

ver respostas consistentes aos conflitos de origem etica, possivelmente as linhas 

centrais da cultura organizacional serao consolidadas, porque essas respostas 

significam o que e certo ou errado. 

Urn olhar critico sabre o assunto permite concluir que o cerne da discus

sao gira em torno da preponderancia do fator etica sabre OS demais, pais " ... 

quando os valores perdem consistencia e credibilidade, e hora de convocar a eti

ca para o centro dos debates", como sugere Verfssimo et al. (2001, p. 9). 

E importante ressaltar que nessa linha de busca de resgate de valores 

nas organizag6es, pode inscrever-se algumas tracas, como: da prevalencia dos 

interesses dos acionistas pelo privilegio compartilhado dos empregados e clien

tes; da ideia do Iuera pelo Iuera, do apego a competitividade que enseja a relagao 

perde-ganha, do apego a crenga do imediatismo e na luta pela sobrevivencia, 

dos resultados numericos e materiais e muitos outros fatores. 

Esse processo de troca de "nao valores" por "virtudes organizacionais", 

certamente pode aflorar a capacidade criativa de cada indivfduo, ou seja, labora 

para a transparencia das formas de pensar, conferindo profundidade e verdade 

nos dialogos e nos relacionamentos entre as pessoas, facilita o compartilhamento 

de visao e muitos outros fatores, permitindo urn significado ao trabalho de cada 

pessoa, o que podera favorecer o crescimento sustentado das organizag6es. 

3.3 A ETICA DO LUCRO VERSUS CORRUPc;Ao 

A visao sabre a etica do Iuera significa limpar a consciencia empresarial 

da confusao de conceitos e praticas distorcidas, responsaveis pelo fracasso em 

seus posicionamentos. Matos (2005) relata que a etica do Iuera importa em que 

se contemplem quatra condig6es essenciais, que sao: 

a) empresa: reinvestimentos que assegurem a sobrevivencia e o seu de

senvolvimento (renovagao continua); 
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b) capital: justa remunerac;ao aos investidores, que bancaram o risco (re

tribuic;ao societaria); 

c) trabalho: remunerac;ao, com justic;a, aos agentes produtivos (salario 

justa); 

d) comunidade: retribuic;ao a sociedade pelo sucesso do empreendimento 

(solidariedade social). 

Essas condic;oes nao esgotam a materia, mas muitos sao os empresarios 

que veem esses objetivos como inalcanc;aveis, pois praticam o discurso radical 

cujo objetivo da empresa e somente lucrar. Este conceito pode introduzir-se no 

espirito do funcionario, tornando-se um princfpio de cultura, no qual a etica cai no 

ostracismo e s6 e "ressuscitada" em mementos de festa ou de discurso. 

E interessante conhecer a noc;ao de Iuera de Matos (2005). Para ele, o 

Iuera referenda um projeto coletivo compartilhado e vitorioso, mutuamente usufru

ido como bern comum, no qual esta embutida a auto-realizac;ao. Por outro lado, a 

obsessao pelo Iuera acaba por gerar o nao-lucro, pois desgasta parceiros, fun

cionarios, inibe clientes e dificilmente a etica sai imune. 

lsso deixa espac;o para a corrupc;ao, que anda junto com a falta de etica. 

Para Srour (1998) ocorre corrupc;ao quando os beneficios ultrapassarem os cus

tos eventuais. Em outras palavras, quando algum agente monopolizar dada ativi

dade, dispuser de poder discricionario e nao estiver a merce de um eficaz contro

le externo. Para evitar tais situac;oes, e importante que as organizac;oes implan

tem os mecanismos de controles, atraves de: leis e normas dissuas6rias, com 

instancia arbitral, remoc;ao de auditorias preventivas em todos os processes, 

montagem de um sistema de informac;oes para detectar situac;oes propicias a a

c;oes imorais e muitas outras. 
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4 EXEMPLOS DE CONDUTAS ETICAS E NAO-ETICAS NAS ORGANIZACOES 

4.1 ALGUMAS EMPRESAS COM ATUAc;Ao ETICA 

Ashley (2002) relata que no Brasil, constitui tarefa ardua e diffcil a implanta

gao e a promogao dos valores eticos entre os funcionarios menos graduados de uma 

empresa. Contudo, ja existem algumas empresas que conseguiram implantar no Pa

is, os conceitos de etica e responsabilidade social. 

Ramalho (2005) apresenta o exemplo da HP no Brasil. A empresa ao se 

instalar no Brasil ha 32 anos, trouxe consigo a preocupagao com a etica que ja 

fazia parte da cultura da empresa. Todos os funcionarios da empresa seguem o 

"Programa de orientagao de Funcionarios", onde a questao etica e destacada. 

Para relembrar aos funcionarios determinados aspectos eticos mais vulnerarios, 

sao organizados debates, palestras ou seminarios para todos os niveis. Nas audi

torias, os valores eticos tambem sao averiguados. A conduta etica da HP trouxe 

uma contrapartida muito importante: a empresa ja ganhou varias concorrE'mcias 

pelo fato de as empresas envolvidas conhecerem a posigao da HP no que diz 

respeito a etica. 

Meira (2005) apresenta dais exemplos de condutas eticas recomendaveis. 

0 primeiro exemplo e o da empresa Nynex Corp., do setor de telecomunicagoes 

nos Estados Unidos. A diregao da empresa criou um Departamento de Etica em 

1991. Nesta empresa, o treinamento gerencial inclui estudos de caso sabre agoes 

eticas em finangas, marketing e outras fungoes. Foi criado um C6digo de Conduta 

nos Neg6cios, com 60 paginas que faz uma abordagem amp!a sobre os efeitos e 

resultados da conduta etica em toda a organizagao. 

0 segundo exemplo e o da Northtrop Corp., empresa do setor aeroespa

cial e fornecedora de armamentos ao governo norte-americana, que teve uma de 

suas fabricas indiciada par fraude em 1989. Como resultado, em 1990, dais ge

rentes foram presos e a empresa condenada a pagar mula de 17 milhoes de d61a

res, alem de ter suspensas suas encomendas par dais anos. A empresa promo

veu uma revisao em seus programas de etica. Nesta empresa, todo o pessoal e 
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submetido a um programa de treinamento diferenciado com o intuito de capacita

los a treinar os demais empregados, lidar com suas reclamagoes, duvidas e ale

gagoes de condutas anti-eticas na empresas. As fungoes do Departamento de 

Etica consistem em treinamento, pesquisas sabre atitudes eticas, investigagao de 

reclamagoes e denuncias. Este Departamento ja treinou cerca de 42.000 empre

gados, enfocando assuntos referentes a etica nos neg6cios, estudos de caso, 

alem da elaboragao de um c6digo de conduta etica com 60 paginas. 

Muraro e Lima (2003) relatam a experiencia com a etica nas organizagoes 

do terceiro setor. Essas organizagoes tern um comportamento baseado na forma

gao da consciencia etica e social dos colaboradores perante seus parceiros e seu 

publico-alva. Por isso, o terceiro setor age pensando em seu publico, tendo como 

missao primordial a administragao de sua imagem. lsso lhe valeu em 2002, uma 

posigao com grandes Indices de confiabilidade na opiniao dos brasileiros sabre 

as instituig6es, conforme apresentado no quadro 1. 

QUADRO 1: A OPINIAO DOS BRASILEIROS SOBRE AS INSTITUI<;OES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS- Em % 

INSTITUI<;OES MUITA/ALGUMA POUCA/NENHUMA CONFI-

CONFIAN<;A 
ANC:A 

(%) (%) 
lnstitui96es Religiosas (1) 65 33 
ONGs(1) 61 34 
Fon;;as Armadas (2) 59 37 
lmprensa/Mfdia (3) 57 40 
Sistema Publico Educacional (2) 56 43 
Sindicatos (1) 53 43 
Grandes Empresas Brasileiras (3) 53 44 
Na96es Unidas (2) 49 45 
Multinacionais (3) 47 48 
Justi9a (2) 45 I 53 
OMC(2) 44 47 
Sistema Publico de Saude (2) 44 55 
Banco Mundial (2) 41 52 
Polfcia (2) 40 59 
Governo (2) 38 61 
Congresso (2) 32 65 

lFMI(2) 31 62 
. . 

FONTE: CARIELO, Rafael. Sa1ba em quem os bras1ie1ros ma1s desconf1am. Folha de S. Paulo, 11 nov . 
2002. 
(1) Terceiro Setor. 
(2) Primeiro Setor. 
(3) Segundo Setor. 

Existem outras empresas que nao esperam os problemas surgir para agir. 

Dentre elas destaca-se a rede de supermercados Coop-ltalia, primeira companhia 
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em todo o mundo a receber o SA 80002
. A rede divulga anualmente urn Balan<;o 

Social da empresa, informando aos funcionarios e a sociedade, as pollticas prati

cas efetivas da empresa no campo da responsabilidade social, como as gastos 

para combate as doen<;as (esclerose mu!tipla, AIDS e outras), as custos de sola

riedade para desenvolvimento cultural no pais, custos de educa<;ao e treinamen

to. No Brasil existe uma unica empresa que possui a norma SA 8000 (o Centro de 

Excelencia para Sistema de Gestao - CESG), ah§m de outras duas em processo 

de certifica<;ao, como e o caso da Bahia Sui, fabricante de celulose (SGS, 2005). 

Ha outros exemplos de condutas eticas no Brasil, como as da industria 

farmaceutica e o mercado de fumo e de bebidas alco61icas. A primeira empresa 

utiliza em sua propaganda, apenas informa<;oes cientificamente comprovaveis e 

as outras advertem sabre os riscos potenciais que seus produtos oferecem (SI

NA, 2005). 

Wiley (2005) relata o exemplo do incidente ocorrido com o Tylenol, fabri

cado pela Johnson & Johnson. A empresa retirou imediatamente do mercado es

se analgesico, quando foi atingida par alega<;oes de que o produto havia sido a

dulterado. Fez, em sintese, o que era correto, embora pudesse perder dinheiro 

com isso. Par outro lado, a empresa recusou-se a atribuir urn pre<;o a sua integri

dade. Embora algumas pessoas acreditassem que a empresa jamais recuperaria 

seu volume de vendas, ela acabou par refor<;ar sua lideran<;a no mercado, par 

causa da maneira como enfrentou esse incidente. 

4.2 EXEMPLOS DE CONDUTAS NAO-ETICAS 

As condutas nao-eticas sempre ocorreram nos meios empresariais. Nu

nes3 apud Marcilio e Ramos (1999), revela que numa pesquisa apresentada pelo 

IBOPE as empresarios tern a pior reputa<;ao na populagao, comparando-se com 

as outras instituigoes. 0 quadro 2 apresenta o grau de confian<;a em instituigoes e 

profissionais no Brasil. Como se observa, as empresarios estao empatados tecni

camente com as politicos. Pode-se perceber que a instituigao mais confiavel e a 

2 E uma norma internacional extremamente moderna que objetiva melhorar as condig6es giobais de trabalho, 
certificando empresas que respeitam os seus empregados. 
3NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. 0 Poder Judiciario, a Etica eo Papel do Empresariado Nacional. 
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dos Correios, porque essa institui9ao se modernizou e privatizou parte dos servi-

90S, facilitando o atendimento. Em quinto Iugar surgem os bancos, outro setor 

empresarial na sua maioria privado. 

Esses exemplos revelam que a popula9ao esta atenta com a etica. A de

sonrosa coloca9ao dos empresarios juntamente com os politicos possivelmente 

se deve ao envolvimento de certos politicos com grupos empresariais, o que tem 

afetado a credibilidade de ambos. 

QUADRO 2: GRAU DE CONFIAN<;A EM INSTITUI<;OES E PROFISSIONAIS -
Em% 

POD E-SE NAO SE PODE 

INSTITUI<;OES CONFIAR CONFIAR 
SEMPRE NUNCA 

Correios 64 02 
lgrejas 50 10 
Profess ores 44 05 
Medicos 34 07 
Ban cos 28 15 
Sindicatos 24 19 
lmprensa 22 18 
Televisao 20 20 
Justiga 19 32 
Propaganda 10 37 
Deputados e Senadores 09 44 
Empresarios 09 44 
FONTE: MARCILIO e RAMOS (1999). 

Um exemplo de conduta nao-etica foi o relatado par Moreira (1999, p. 30): 

A empresa "Esplendor" precisava expandir a sua linha de produc;ao para atender a deman
da de mercado. Ocorre que os investimentos na ampliac;ao da linha seriam expressivamen
te elevados se realizados em seu proprio pais. A razao disso e que as leis ambientais do 
pais de origem da Esplendor eram muito rigidas. Ela desenvolveu estudos que provaram 
que as suas atividades industriais, quando exercidas em desacordo com a regulamentac;ao 
ambiental em vigor no seu pais, de fato acabavam sendo nocivas a Iongo prazo para seres 
humanos, fauna e flora. Por outro lado, a projec;ao econ6mica do negocio somente mostra
va lucro se o investimento a ser amortizado fosse em volume menor, o que poderia ser ob
tido pela nao-obediemcia aos requisites da legislac;ao ambiental. Os executives da Esplen
dor identificaram outro pais, no qual a legislac;ao ambiental nao possuia os mesmos requi
sites daquela em vigor no seu pais de origem. Com isso, puderam instalar a fabrica nesse 
outro pais, com um investimento moderado capaz de gerar os lucros almejados pelos seus 
acionistas. Como consequencia, o pais que recebeu o investimento teve um aumento do 
numero de empregos pela propria instalac;ao da Esplendor e tambem de alguns fornecedo
res. 
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Conforme o autor, a decisao de exportac;ao de risco ecol6gico nao foi eti

ca. 0 correto teria sido investir urn valor maior para afastar o risco conhecido, nao 

importando o pafs ou a exigencia legal que impusesse padrao inferior de conduta. 

A mudanc;a da Esplendor para outro pais, deixa clara que ela nao possufa 

uma visao ecol6gica na qual a etica fosse urn dos valores primordiais, ou seja, a 

empresa imagina o meio ambiente como urn sistema mecanico, ao inves de con

siderar o universe como urn sistema vivo, formado par redes de relacionamentos. 

Outro exemplo de condutas nao-eticas refere-se ao posicionamento da 

Nestle quanta aos boicotes ao Ieite em p6 nos anos 70. Embora a conduta da 

empresa sempre fosse pautada na qualidade e na confiabilidade do consumidor, 

ela havia se engajado em campanhas de marketing claramente anti-eticas e su

per-agressivas no infcio dos anos 60. Mesmo que a Nestle corrigisse os proble

mas, ela nao informou publicamente os fatos. Assim, os consumidores que con

fiavam na empresa, sentiram-se prejudicados pela falta de atenc;ao dada a eles 

(SROUR, 2000). 

Como pode-se observar, para manter a confianc;a do consumidor, a Nes

tle deveria esclarecer os fatos da controversia e par nao ter feito isso, sofreu urn 

duro golpe na sua reputac;ao. 

Dais casos de condutas nao eticas sao os das multinacionais Nike e Be

netton. Essas empresas viram suas ac;oes despencarem depois de denuncias de 

que estariam vendendo produtos confeccionados par maos infantis paquistanesas 

e turcas. Embora as duas empresas questionassem as denuncias, os prejufzos 

para ambas foram incalculaveis (SGS, 2005). 

cios: 

No Brasil, Srour (2000) cita alguns exemplos da falta de etica nos neg6-

a) o exemplo dos donas e altos executives do Banco Nacional, que foram 

indiciados em 1996 par fraudes cometidas nos ultimos dez anos, al

canc;ando a citra de 5,3 bilhoes de d61ares; 

b) a Mercedes-Benz brasileira dispensou dais diretores e tres gerentes 

em 1980, par estarem envolvidos num grande desvio de caminhoes 

que safam montados da fabrica, sem numerac;ao no chassi ou outro ti

po de identificac;ao; 

c) entre 1993 e 1994, a Autolatina (empresa que controlava a Ford e a 

Volkswagen do Brasil) foi lesada par uma quadrilha formada par fun-



22 

cionarios e fornecedores, que usando notas frias, adulteravam os valo

res de compras; 

d) a Rede Globo de Televisao sofreu um prejufzo de 4 milh6es de d61ares 

quando tres empregados abriram empresas fantasmas, furtaram or

dens de pagamento e falsificaram a assinatura do vice-presidente de 

operac;6es; 

e) a Varig foi lesada em 7 milh6es de d61ares e demitiu funcionarios que 

trabalhavam em Miami, aiE§m de um gerente de contabilidade em Sao 

Paulo, depois de descobrir que sumiram comprovantes do pagamento 

de dfvidas; 

f) um analista de financ;as fraudou recibos e roubou meio milhao de d61a

res da Brahma; 

g) a General Motors brasileira demitiu um alto funcionario que recebia 

propina de fornecedores. 

Muitas desses exemplos ja sao conhecidos pela populac;ao. Essas expe

riencias merecem reflexao, pois a ideia de que a etica precisa ser administrada 

nem sempre e aceita com facilidade. Por sua vez, essas experiencias confirmam 

que a preocupac;ao central de muitas organizac;oes consiste na gerac;ao de resul

tados, sem olhar a etica, que precisa ser enfocada no seu devido patamar, pois 

nem sempre a confianc;a das pessoas cresce conforme a capacidade das empre

sas em prestar servic;o somente. 
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5 A BUSCA DA ETICA NAS ORGANIZACOES 

5.1 A IMPORTANCIA DA CONDUTA ETICA 

As organizac;;:oes ja atentaram para a importancia de uma conduta etica e 

por isso, formam comites de etica, programas de treinamento para OS funciona

rios e outras iniciativas voltadas ao assunto. Moreira (2002) faz um comentario 

sabre a vida da empresa na era da globalizac;;:ao. Neste sentido, os principios eti

cos serao praticados pela quase totalidade das organizac;;:oes e OS desviOS eticos 

serao poucos. lsso podera trazer uma credibilidade entre os agentes economicos, 

os consumidores e o governo. 

Na opiniao de Tapscott (2005, p. 3) "se um produto nao tern valor, a em

presa tambem nao tern valores. Se nao tem integridade, nao ha como ser confia

vel. Trata-se de uma relac;;:ao de confianc;;:a entre o cliente e a empresa". Ele revela 

que se uma empresa tern problemas com o produto, a primeira pessoa que deve 

ser avisada e o cliente, pois, se ha problemas, ele vai descobrir. E se a empresa 

consegue avisa-lo antes, ele confiara mais na empresa. 

Embora no Brasil, essas premissas ainda estejam Ionge de serem atingi

das, e importante observar, que o tempo para se atingir essa nova era, depende

ra exclusivamente, da determinac;;:ao de cada um em conhecer e praticar os prin

cipios eticos. 

A meta de conseguir fazer uma empresa se tornar etica pode ser ardua, 

se os administradores nao souberem introduzir componentes estruturais que au

mentem a sensibilidade etica e deem sustentac;;:ao a esse comportamento. Neste 

sentido, a adoc;;:ao de um programa corporative destinado a institucionalizar a eti

ca devera exigir mudanc;;:as estruturais internas que, evidentemente, poderiam 

criar e definir o papel apropriado da empresa interessada. 

0 zelo, a pontualidade e o sigilo, nem sempre sao atitudes que se con

seguem, presentes, quando as estruturas empresariais se desenvolvem, crescem 

ou alcanc;;:am divisoes espaciais de maior menta. Por outre lado, a corrupc;;:ao, a 

ineficacia, a negligencia, a omissao, o egofsmo e a mentira sao lesoes que se 



24 

encontram em muitas organizagoes, em razao de sua dimensao e da quantidade 

e qualidade de pessoal que envolvem, segundo Sa (2001 ). 

Essas situagoes sao caracterizadas pelo pluralismo de comportamentos e 

dos valores, nos quais, num primeiro momenta, ha uma atitude de apego a etica 

tradicional e num segundo, a atitude do individualismo. Diante desses fatos, ha 

urn consenso que prevalece frequentemente entre as organizagoes: as orienta

r;oes do passado estao superadas e torna-se imprescind!vel buscar novos cami

nhos. Entre esses novos caminhos, e preciso compreender que a etica precisa 

ser conhecida e aplicada em todos as organizagoes, para que se possa diminuir 

as diferengas, as segregagoes ou as discriminagoes. 

Outrossim, e preciso conhecer os valores nucleares vigentes nas organi

zagoes, que servem de apoio ante qualquer reflexao etica. Na leitura de Srour 

(1998), esses pontos de apoio podem ser conhecidos quando se identificam: 

1) 0 que representam os valores eticos para a empresa? 

2) Existem condigoes para discutir problemas eticos na empresa? 

3) Ha processes de socializagao informais, e que normas de comporta

mento etico e anti-etico sao promovidas? 

4) Quais as polfticas e regras, sistemas de recompensas, extensao em 

que a empresa cuida do seu pessoal, sistema de selegao, enfase nos 

padroes legais e profissionais e processes de decisao e lideranga po

dem causar impacto nos valores eticos da organizagao? 

Embora sejam limitadas, essas questoes podem dar uma visao abrangen

te, quando se quer tomar uma decisao com etica. Percebe-se claramente a ne

cessidade da moderna gestao empresarial criar relacionamentos mais eticos no 

mundo dos neg6cios para poder sobreviver. Por isso, as organizagoes necessi

tam investir continuamente no desenvolvimento de seus funcionarios por meio da 

educagao. 

Tofler (1993) lembra que muitos problemas eticos que uma empresa atra

vessa sao devidos ao conflito de valores ou ao seu estilo operacional. Uma em

presa que valoriza a integridade de seus funcionarios e respeita suas decisoes, 

enquanto exige que tais decisoes estejam em conformidade com as regras da 
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empresa, pode levar seus funcionarios a se comportarem de maneira etica satis

fat6ria. 

5.2 A GESTAO DA ETICA NAS EMPRESAS 

Toda organizagao precisa ter em mente alguns principios eticos, especi

almente o seu dever de cumprir a lei. Entretanto, pode haver duvida, quanta a 

obrigagao da empresa cumprir textos legais que muitas vezes, nao refletem os 

principios eticos. Neste caso, e importante que a empresa nao se utilize desses 

princfpios. "0 objetivo dos principios eticos e fazer com que as agoes humanas 

sejam praticadas em conformidade com o ideal moral, pois a etica e a pratica da 

moral", segundo Moreira (2002, p. 44). 

Em seu artigo sobre "A Etica Empresarial", Moreira (2005) aponta alguns 

principios eticos que devem permear todas as relagoes empresariais, que sao, 

em sintese: 

a) o primeiro deles, diz respeito ao relacionamento com os clientes, no 

qual a empresa deve fazer com que os seus prepostos utilizem apenas 

argumentos tecnicos e verdadeiros a respeito do produto ou servigo 

oferecido e sobre as condigoes de venda. Par isso, o mandamento 

fundamental da empresa etica e o de usar a verdade e nao subornar 

para vender; 

b) urn outro aspecto se refere as relagoes com os fornecedores, no qual 

o mais importante preceito etico aplicavel ao relacionamento com os 

fornecedores e 0 de pagar 0 justo prego pelo produto ou servigo forne

cido, ou seja, uma empresa etica nao deve impor ao fornecedor o seu 

prego, fazendo uso do seu poder econ6mico; 

c) os preceitos eticos aplicaveis as relagoes com empregados, sao o de 

assegurar urn ambiente de trabalho sem praticas deturpadoras, como 

a arrogancia, o abuso de poder eo assedio sexual; 
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d) OS preceitos etiCOS aplicaveis as relag6es com governantes, sao 0 de 

evitar o suborno, qual que seja a sua forma, o dever da empresa se 

abster de utilizar informagoes privilegiadas; 

e) preceitos eticos aplicaveis as relagoes com a sociedade em geral: im

porta que a empresa se relacione com responsabilidade social em 

qualquer local que atue, sem praticas ilfcitas como a obtengao de van

tagens e observar as leis e os regulamentos relatives a protegao da 

saude e seguranga das pessoas e a preservagao do meio ambiente. 

Esses preceitos deixam clara que a gestae da etica deve ser buscada por 

todas as empresas, pois isso podera assegurar um padrao etico efetivo e susten

tavel. Soares (2002) acredita que a promogao da etica se afigura como um obje

tivo incomensuravel e de tao larga magnitude que, verdadeiramente nao se con

segue identificar um conjunto de medidas executaveis que seja suficiente. Por 

isso, a gestae da etica nao resolvera todos os problemas que resultam da falta de 

etica, mas representa uma estrategia efetiva para assegurar um padrao etico efe

tivo nas organizagoes. 

Sob esta 6tica, a gestae da etica nem sempre e aceita com facilidade, 

pois existe a preocupagao das organizagoes sabre a geragao de resultados. Po

rem, 0 desafio maior e fazer com que elas reflitam sabre OS dilemas eticos que 

necessitam de solugao e que tenham efetividade, ou seja, e de suma importancia 

que as normas eticas sejam comunicadas, compreendidas e observadas. 

Para Soares (2002) o marco regulat6rio da conduta etica, ainda que vasto 

e antigo, e controverso, e muitas vezes incongruente. Desse modo, seguir um 

processo ou sistema de etica, podera nao atender a todos os anseios de uma or

ganizagao. Boff (2003) corrobora essa ideia, ao comentar que os imperatives eti

cos sao fundamentais e insuficientes, pois ha exigencias eticas que contradizem 

interesses imediatos de pessoas, classes e nagoes e porque, entao, seguf-las? 

Os resultados das atitudes nao-eticas, podem responder a esta questao, pois na 

maioria das vezes, eles sao desastrosos, como ja se observou anteriormente. E 
importante considerar que o uso da etica gera varias questoes com consequen

cias para os individuos que assumem tal responsabilidade. Contudo, como diz 
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Srour (2000, p. 308) "os interesses pessoais nao devem se sobrepor aos interes

ses coletivos". 

Assim, fica clara que o sinal mais visfvel da filosofia de conduta dos fun

cionarios e da propria empresa e, provavelmente, o seu proprio codigo de etica. 

Esse codigo permite que todos dentro e fora da organizac;ao conhec;am o com

prometimento da administrac;ao com a sua definic;ao de padrao de comportamen

to etico. Por isso, o codigo deve definir o comportamento considerado etico pelos 

executives da empresa e fornecer, por escrito, um conjunto de diretrizes que to

dos os funcionarios devem seguir. 

Nesta linha de pensamento, Srour (2000) acredita que este codigo deve 

estabelecer as expectativas da empresa, com relac;ao aos seus principais valores, 

sua missao em praticas comerciais eticas e no que se refere a conduta dos fun

cionarios, deixando clara o que a empresa espera que seu pessoal reconhec;a 

sabre as dimensoes eticas do comportamento corporative. A maneira de fazer 

este codigo ser cumprido consiste na adoc;ao de um Programa de Etica, supervi

sionado pelo administrador, que deve contemplar os seguintes procedimentos: 

a) treinamento, implantac;ao e reciclagem dos conceitos constantes no 

Codigo; 

b) criac;ao de um canal de comunicac;ao destinado a receber e a proces

sar relatos de pessoas; 

c) tomadas de atitudes corretivas ou punitivas em caso de avaliac;oes; 

d) luta contra os anti-eticos, com divulgac;ao interna das ac;oes e resulta

dos. 

Outrossim, a adoc;ao de um codigo de etica e as promessas de seu cum

primento, nem sempre representam uma tomada de consciencia por parte da em

presa de como surgem os problemas eticos para seus funcionarios. "A origem 

dos Codigos de Etica tem um carater reativo diante de escandalos e mas atua

c;oes empresariais", conforme diz Pena (2005, p. 2). Por isso, os codigos, tendem 

a contemplar as condutas prejudiciais a empresa, os conflitos de interesse, a a

ceitac;ao de presentes ou subornos, a atuac;ao dos empregados e relac;ao com a 

sociedade. 
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Willey (2005) enfatiza a adogao de um credo, que deve ser interpretado 

como uma afirmagao de missao, e nao apenas como urn documento sobre a eti

ca. Este credo deve focar as responsabilidades eticas em relagao aos clientes, 

empregados, comunidades e acionistas. Porem, outras empresas adotam urn c6-

digo que devem servir de base para a implantagao e precisam incluir as seguintes 

caracterfsticas: 

a) especificidade: os c6digos devem dar exemplos especfficos para os 

empregados a fim de que esses possam determinar exatamente se 

suas agoes violam as normas ou nao; 

b) publicidade: OS c6digos devem ser documentos publiCOS a disposigao 

de todas as partes interessadas para que possam consulta-los e/ou 

verificar o compromisso da empresa com praticas equitativas e eticas; 

c) clareza: os c6digos devem ser claros, objetivos e realistas a respeito 

das punigoes previstas para aquele que os violarem; 

d) revisao: os c6digos devem ser periodicamente revistos, pois trata-se 

de documentos vivos que precisam ser atualizados a fim de refletirem 

os problemas atuais; 

e) obrigatoriedade: e preciso que haja alguma forma de fazer cumprir os 

c6digos. 

Urn dos princfpios eticos e o da propaganda e divulgagao das caracterfsti

cas verdadeiras dos produtos que deve nortear a propaganda e toda campanha 

publicitaria das empresas. Moreira (2002) destaca alguns requisites eticos que 

uma organizagao precisa seguir. Entre eles, esta a conduta da empresa que nao 

deve ser escandalosa, a nao interferencia na liberdade de escolha do ser humano 

e a atitude de nao ofender a moralidade da sociedade a que se destina. 

Esses requisites implicam no dever da empresa em mostrar somente a 

verdade sobre suas agoes empresariais. Por outro lado, a propaganda enganosa 

induz o consumidor a erro em qualquer item para a decisao de comprar ou con

sumidor. Um exemplo e a propaganda que se presta a mostrar os defeitos do 

concorrente, que nao atende aos preceitos eticos, porque a empresa que faz is

so, desvia-se da sua finalidade, que e a de divulgar as caracterfsticas de seu pro

prio produto. 
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As agoes do marketing etico tambem, devem ser elaboradas com o objeti

vo de manter ou ampliar a aceitagao e o consume de urn produto ou servigo. Por 

isso, Moreira (2002) deixa clara que a empresa que pratica o marketing etico, 

precisa utilizar dados verdadeiros e qualidades comprovadas de seus produtos, 

respeitar os princfpios legais, nao interferir nas leis economicas, nao associar 

vantagens a compra de urn produto, nao explorar os sentimentos nobres do ser 

humane, dentre outros. 

Caso e Pussoli4 apud Marcilio e Ramos (1999) enfatizam a importancia da 

pratica da etica na administragao dos relacionamentos, especialmente entre as 

grandes empresas privadas e os 6rgaos publicos. Neste meio podem surgir com

portamentos ilicitos que consistem em aumentar, de modo false, o prego da obra 

do servigo prestado ao 6rgao publico, com a finalidade de conseguir vantagens 

aos funcionarios publicos ou aos dirigentes com prejuizo para a comunidade atin

gida. 

A eficacia dos c6digos de eticas sao debatidas por Pena (2005). Ele admi

te que esses c6digos nao sao amplos, e contemplam reduzidamente certos temas 

como: condutas ilegais ou imorais que podem aumentar os Iueras da empresa, 

relagoes com os paises do estrangeiro, dar presentes ou suborno ou contribui

goes politicas. Por isso, os c6digos de etica tendem ser necessariamente generi

cos, e muitas vezes, sao usados como forma de relagoes publicas e sao assim, 

vistas pelos empregados. 

5.2.1 Analise do C6digo de Etica na Ametek Empresarial (AMETECK, 2005) 

A Ametek esta voltada ao mercado publicitario com subsidiarias em todo 

o mundo. Seu c6digo de etica esta em operagao desde 1930. 0 c6digo e urn re

sume sucinto da conduta exigida pelos principais procedimentos e politicas em 

vigore visa lembrar a todos da necessidade de agir de maneira etica. 

No caso especffico da publicidade da empresa, esta nao deve ser enga

nosa e estar em conformidade com as leis, regulamentagoes e politicas de publi

cidade aplicaveis da empresa. 

4 CASO, Giovanni e PUSSOLI, Lafaiete. A etica social- A exigfmcia etica hoje. 
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Quanta a concorr€mcia, deve-se evitar violar as leis, atraves das praticas 

de pre<;os diferentes junto a revendedores concorrentes, envolver-se em negocia

<;6es exclusivas, executar programas que afetem os pre<;os cobrados pelos re

vendedores, ou vincular a venda de urn produto a compra de urn segundo produto 

por parte do cliente. 

Os livros e registros fiscais devem apresentar claramente os fatos dos 

assuntos contabeis em todos os seus aspectos. 

A pratica de subornos, incentivos monetarios e pagamentos indevidos a 

qualquer funcionario do governo visando conquistar ou reter neg6cios, sao proibi

dos. 

A empresa nao deve permitir que informa<;oes confidenciais de seus clien

tes sejam divulgadas, exceto dentro dos limites impastos pelas leis. Os conflitos 

de interesses entre funcionarios e empresa devem ser evitados. Os funcionarios 

sao proibidos de tirar vantagem pessoal nao etica de oportunidades criadas pelo 

uso de propriedade ou informa<;oes da empresa ou decorrentes do cargo que ne

la ocupam, ou de usar qualquer urn destes elementos para ganho pessoal nao 

etico ou para competir com a empresa. 

Quanta a gestao de pessoas, a empresa criou urn ambiente de trabalho 

valorizando a diversidade e protegendo o direito de cada funcionario a urn trata

mento justa e igualitario. 

A empresa tern grande respeito pelo meio ambiente, saude e seguran<;a 

em todos os aspectos dos neg6cios. Os funcionarios devem negociar honesta e 

imparcialmente com os fornecedores e clientes, baseando-se nos seguintes crite

rios: qualidade, entrega, servi<;o e pre<;os competitivos. Os funcionarios nao de

vern tirar vantagens de fornecedores ou clientes por meio de manipula<;ao, dissi

mula<;ao, abuso de informa<;oes ou outras atitudes afins. 

A empresa pode fazer contribui<;oes para partidos politicos ou candidatos, 

desde que autorizadas pela diretoria executiva. Os funcionarios nao devem divul

gar informa<;oes privilegiadas, que nao sejam de dominio publico, a terceiros, 

dentro ou fora da empresa que nao tenham obriga<;ao de mante-!as em sigilo. 

Os funcionarios que deixarem de cumprir essas diretivas, podem ser de

mitidos pela empresa. 
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Uma reflexao sabre o c6digo de etica da Ametek, revela que as mudanc;as 

significativas no ambiente de neg6cios exigem que a etica seja observada em 

todas as empresas, pais ela abrac;a a ideia de coletividade e neste sentido, ela 

define a maneira como proceder em sociedade atraves das eticas pessoais que a 

com poe. 

5.2.2 Analise do C6digo de Etica da Bandeirante (BANDEIRANTE, 2005) 

A Bandeirante e uma empresa de energia eletrica e servic;os, situada em 

Sao Paulo. Sua conduta etica segue o c6digo "Etica para viver". Sua meta e ser 

reconhecida como empresa de referencia do setor. 

0 relacionamento com o cliente esta pautado no respeito aos seus direi

tos, prestando-lhes informac;oes claras e precisas, sem fazer distinc;oes por inte

resses ou sentimentos pessoais. Por isso, a empresa procura atender as suas 

solicitac;oes e fornecer respostas, ainda que negativas, quando ocorrem impossi

bilidades no atendimento, sem esquecer da cortesia e tendo como objetivo a sua 

fidelizac;ao. 

0 relacionamento com fornecedores esta baseado em criterios tecnicos, 

profissionais e eticos e de forma harmoniosa e transparente, procurando um 

comprometimento nas relac;oes. A gestao de contratos ocorre de forma a assegu

rar os direitos e deveres entre as partes. 

Com relac;ao aos colaboradores, a empresa procura combater as atitudes 

discriminat6rias, promove um ambiente de trabalho sadio e harmonioso, visando 

a valorizac;ao do ser humano e o seu bem-estar pessoal. Em todos esses relacio

namentos a norma maxima e zelar para que o respeito mutua entre todos seja 

mantido. 

A conduta dos lideres esta pautada numa postura etica exemplar, para 

inspirar a confianc;a, de forma a ser seguida pelos demais colaboradores. 

Quanta a saude e seguranc;a dos colaboradores, sao realizados exames 

medicos peri6dicos e programas de treinamento, com a conscientizac;ao para o 

uso de equipamentos de protec;ao individual e coletiva. 
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Os trabalhos executados pela empresa devem buscar a excelencia na 

qualidade, e todos os envolvidos podem propor sugestoes, melhorias e inova

c;oes. 

No que concerne a cidadania, a empresa apoia polfticas de desenvolvi

mento humano, procurando conhecer as necessidades da comunidade na qual 

esta inserida e estimulando a participac;ao dos colaboradores em assuntos cfvicos 

e eventos comunitarios. 

Em relac;ao ao meio ambiente, a empresa promove ac;oes multiplas junto 

a comunidade local, iniciativa privada e autoridades governamentais, seja atraves 

da reciclagem de materiais e equipamentos, ou com a aplicac;ao de tecnologias 

nao nocivas ao meio ambiente. 

Quando ocorrem solicitac;oes do poder publico, como fiscais, sindicatos e 

entidades de classe, a empresa atende com presteza, rapidez e transparencia. 

Para isso, sao observados padroes de honestidade e integridade em todos os 

cantatas com eles, evitando qualquer polftica que possa comprometer negativa

mente a imagem da empresa. 

A empresa veda qualquer participac;ao dos colaboradores em neg6cios 

externos nos casas em que houver vantagens pr6prias em func;ao do cargo, pres

tfgio, acesso a informac;oes privilegiadas ou conflitos com os interesses da em

presa. Por isso, nao devem ser aceitos ou oferecidos presentes ou gratificac;oes 

para clientes, fornecedores ou qualquer pessoa ligada aos neg6cios da empresa. 

5.2.3 0 C6digo de Etica no Servic;o Publico 

No Servic;o Publico, Amoedo (1997) relata que ha urn C6digo de Etica em 

vigor desde 22 de junho de 1994. Esse C6digo predispoe algumas regras que 

devem nortear o servidor publico, baseadas no decoro, zelo, a eficacia e a cons

ciencia dos princfpios marais. Quanta aos deveres do servidor publico, ha espe

cial enfase nas qualidades de: probidade, retidao, lealdade e justic;a e o zelo, que 

devem permear as ac;oes de tal profissional. Como vedac;oes ao servidor publico, 

dentre outras, ele nao pode se valer de seu cargo para prejudicar a reputac;ao de 

outros servidores ou de outros cidadaos ou receber qualquer tipo de ajuda finan-
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ceira, gratificac;:ao, premia, comissao, doac;:ao ou vantagem de qualquer especie, 

para si, familiares ou qualquer pessoa. 

Uma reflexao sobre este exemplo, mostra que a etica deve permear esses 

relacionamentos, pois a moral publica expressa a exigencia que a administrac;:ao 

do dinheiro publico deve ser feita com honestidade, voltada para o bern comum e 

respeitando os direitos das pessoas. lnfelizmente, nos dias atuais, devido a falta 

da etica, existe uma forte decadencia da moral na vida publica, trazendo graves 

consequencias a justic;:a social, a gestae correta da economia e a administrac;:ao 

publica. 

5.2.4 Analise do C6digo de Etica da Petrobras (2005) 

Por ser uma empresa de carater publico, a Petrobras possui um C6digo 

de Etica bastante abrangente. Este C6digo predispoe varias normas de relacio

namento interne e externo, envolvendo: acionistas, clientes, empregados, sindica

tos, parceiros, fornecedores, prestadores de servic;:os, concorrentes, sociedade, 

governo e as comunidades onde atua. 

Este C6digo se baseia nos princlpios da honestidade, respeito, lealdade, 

decoro, zelo, eficacia e a transparencia. 

Os funcionarios do Sistema Petrobras, dentre as caracteristicas de sua 

atuac;:ao etica, nao devem usar o cargo, func;:ao, atividades, facilidades, posic;:ao e 

influencia com o fim de obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Os 

funcionarios nao devem tolerar ameac;:as ou assedios de qualquer tipo, e qualquer 

tentativa deste tipo, eles tern o dever de comunicar a diretoria. 

0 Sistema Petrobras assegura a seus funcionarios o direito de solicitar e 

receber esclarecimentos sobre seus direitos e vantagens, garante a eles um am

biente de trabalho adequado, visando a seguranc;:a, a saude e ao bem-estar. 

No tratamento com a sociedade, parceiros, fornecedores e concorrentes, 

os funcionarios os tratam de maneira respeitosa e cordial, procurando aperfeic;:oar 

os processes de comunicac;:ao e de relacionamento, nao divulgam informac;:oes 
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estrategicas e de carater sigiloso, nao se envolvem em atividades que seja de 

interesse conflitante com a empresa, dentre outros. 

Quanta as vantagens pessoais, OS funcionarios do Sistema Petrobras nao 

aceitam convites de carc~ter pessoal para hospedagens, viagens e outras atra

goes que possam gerar danos a imagem da empresa, nao pleiteiam, solicitam, 

provocam, sugerem ou recebem qualquer tipo de ajuda financeira, gratificagao, 

premia, comissao, doagao, presente ou vantagens de qualquer especie, para si, 

seus familiares ou qualquer pessoa. 

Nas relagoes com a comunidade, o Sistema Petrobras procura apoiar as 

agoes voltadas para o exercfcio da cidadania e para o desenvolvimento local, re

gional e nacional, com destaque para aquelas voltadas a melhoria das condigoes 

de vida das comunidades onde tem atividades. 
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6 CONCLUSOES 

Observou-se no decorrer desta monografia, que a questao da etica vem 

se realc;ando no meio empresarial, pois ha uma cobranc;a cada vez maior da so

ciedade por transpar€mcia e probidade em todos os neg6cios. 

Neste enfoque as empresas eticas agregam valor a sua marca e, com 

isso, constroem o consumidor fiel, que e aquele que nao se compra das empre

sas que s6 querem "levar vantagem" a qualquer prec;o. 

Levando em conta esses aspectos, a abordagem mais sistematica para 

estimular um comportamento etico e desenvolver uma cultura corporativa que erie 

uma ligac;ao entre os padroes eticos e as praticas empresariais. 

Neste sentido, os administradores precisam introduzir componentes estru

turais que aumentem a sensibilidade etica e deem sustentac;ao ao comportamen

to etico. Em outras palavras, e preciso criar um C6digo de Conduta Etica que to

dos respeitem. Esses c6digos foram referenciados nesta monografia, mas o fato 

de se elaborar um c6digo nao e suficiente, como afirmam varios te6ricos ja vistas 

anteriormente. E aconselhavel que a empresa que adota um c6digo de etica, de

ve prever tanto recompensas pelo cumprimento das diretrizes, quanta punic;oes 

quando ac;oes anti-eticas forem identificadas, pois todos os funcionarios precisam 

entender que precisam obedecer esses c6digos. 

Esta e uma tarefa bastante diffcil de ser cumprida com toda a ambic;ao e a 

corrupc;ao que permeiam o mundo. Por sua vez, nem sempre a conduta etica po

de reunir condic;oes satisfat6rias para florescer quando o poder das empresas 

esta distribufdo ou quando existe a competitividade. Nessas situac;oes presencia

se uma violenta inflac;ao do termo "etica". 

Por outro lado, como se observou, o comportamento etico e a (mica ma

neira de obtenc;ao de lucro com respaldo moral, pois a sociedade tern exigido que 

as empresas sempre pugnem pela etica em todas as suas relac;oes. Os exemplos 

apresentados de adoc;ao de um C6digo de Etica por empresas, como a Ametek 

Empresarial, Bandeirante, Servic;o Publico, Petrobras revelou a importancia de se 

seguir urn padrao de conduta etica, por causa dos seguintes motivos: 
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• existe a necessidade de se agir de maneira etica, pois as empresas 

nao devem enganar seus consumidores por nao observar os preceitos 

eticos; 

• a pratica de suborno deve ser proibida, pois as empresas que adotam 

tal c6digo querem ser reconhecidas como empresas que agem com 

respeito, honestidade e dignidade; 

• o relacionamento com fornecedores deve obedecer as mais rigidas 

normas de procedimento etico; 

• os lideres devem ter uma postura etica que inspire a confianc;a entre os 

seus colaboradores; 

• a empresa que apoia politicas de desenvolvimento humane, procuran

do conhecer as necessidades e estimular a participac;ao de todos, cer

tamente sera reconhecida junto a comunidade; 

• a etica no servic;o publico expressa a exigencia que a administrac;ao do 

dinheiro publico deve ser feita com honestidade, voltada para o bem 

comum e respeitando os direitos das pessoas; 

• dos exemplos referenciados, a Petrobras e a empresa que possui um 

C6digo de Etica mais abrangente, baseado nos principios da honesti

dade, respeito, lealdade, decoro, zelo, eficacia e transparencia. Este 

C6digo pressupoe um comportamento dos funcionarios com os forne

cedores e clientes, de maneira cordial e respeitosa, nao permitindo que 

eles se envolvam em atividades que sejam conflitantes com os objeti

vos da empresa. 

Quante aos cases de empresas eticas e nao eticas, e importante destacar 

algumas particularidades: 

• as empresas que nao respeitam a etica correm o risco de perder a 

credibilidade e, com isso, o consumidor, uma vez que este percebe 

quase de imediato que foi enganado; 

• a sociedade esta atenta as empresas que nao respeitam a etica; 

• embora a preocupac;ao central das organizac;oes seja a gerac;ao de re

sultados, a gestae da etica deve ser colocada no seu devido Iugar que 

e o de prestar servic;os respeitando a exigencia dos cidadaos; 
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• as empresas que possuem uma conduta etica recomendavel sao as 

que mais auferem o reconhecimento dos consumidores. 

Em razao de tudo o que foi apresentado, pode-se dizer que: o Iuera e o 

resultado da atividade de uma empresa no cumprimento de seus objetivos estra

tegicos, mas ele s6 se sustenta quando sua etica for baseada em principios eva

lores conhecidos, no respeito as disposigoes legais e com a maior transpan§ncia 

passive!. Assim, se uma empresa se compromete a gerar Iueras para que possa 

sobreviver, ela deve ser multiplicadora do exemplo etico, pais o ambiente corpo

rative precisa ser entendido como urn espago formative de valores que possam 

se perpetuar no tempo. 
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