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RESUMO 

Souza Leite. Regis Augusto de, A Etica na Era da Globaliza~ao Como 

Diferencial Competitivo. A responsabilidade s6cio-ambiental em que as empresas 

estao comprometidas praticando a~oes que hurnanizam a relayao capital e sociedade, 

e o diferencial competitivo que os consumidores estao se atentando, pois o 

desenvolvimento sustentavel e a maneira de garantir a continuidade das empresas 

que exploram os recursos naturais e a mao de obra hurnana. 0 futuro nao depende 

apenas de ayoes contigenciais, mas sim de planejamento estrategico e marketing 

etico, oferecendo ao mercado produtos e serviyOS politicamente corretos. A etica e 

urn tema subjetivo, em que sua aplicayao nas empresas e interpretada e adaptada de 

acordo com a filosofia que e administrada, ou seja, conveniente aos interesses do 

capital. Esta postura contamina todos os colaboradores da empresa causando uma 

competitividade intema em que muitos sao prejudicados por alguns colegas que por 

ganancia e egoismo tomam o relacionamento conflitante. Cabe ao gestor 

administrar estes conflitos e focar urn relacionamento com o objetivo de melhorar o 

ambiente intemo, refletindo assim para o extemo tomando a empresa reconhecida 

no mercado pela conduta exemplar e respeitosa que pratica. 

Palavra Chave: Etica empresarial, desenvolvimento sustentavel, marketing etico. 
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1. Introdu~io 

0 objetivo das empresas que e 0 enriquecimento atraves do lucro a qualquer 

custo ofertando produtos para consurno em massa instigando o desejo das pessoas 

em comprar tais produtos, atraves de urn marketing agressivo e a constante evolu9ao 

tecnol6gica alimentando a ambi9ao e cobi9a das pessoas, esta situa9ao remete a 

ocorrer divergencias entre classes, hem como a explorayao abusiva do homem pelo 

homem. 

A concorrencia que o sistema capitalista impoe entre empresas, de certa 

fonn.a contamina as pessoas que integram as corpora9oes conduzindo-as a terem urn 

comportamento de competi9ao nao sendo uma exclusividade do capital privado mas 

tambem dos 6rgaos publicos entre outras institui9oes que formam a sociedade, 

causando disc6rdias entre as pessoas e induzindo-as a comportarem-se de maneira 

fora do padrao desencadeando urn estigma que atribula a ordem e o relacionamento, 

corrompendo os valores humanos* sendo: 

I. V alores sensiveis: 

a) Hedonicos - Sao os que dao prazer ao homem. (ex; comida bebida, 

vestuluio, etc). 

b) Vitais - Sao os valores relacionados com o estado de vida (ex: saude, 

for9a, etc). 

c) V alores de utilidade - Sao os valores economicos; E atraves deste valor 

que se atinge os dois valores anteriores, ou seja sio os meios para a 

satisfa9io do homem, suas necessidades e desejos. (ex: dinheiro, carro, 

status, etc). 

II. V alores Espirituais ou abstratos: 

a) V alores eticos - Sio aqueles que buscam o hem moral. 

*Fonte: Texto Classifi~o dos Valores Hwnanos elaborado pelo Dr. Paulo de Castro, 
cardiologista curitibano; nao publicado. 
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b) V alores esteticos - Sao aqueles que procuram expressar o que 

entendemos por belo. 

c) V alores l6gicos - Sao os que permitem o uso da inteligencia na busca da 

verdade. 

d) V alores religiosos ~ Sao os valores que permitem compreender a sua 

vida dentro de urna criayao univeral. 

0 desenvolvimento do "homo economicus" dentro do sistema capitalista que 

rege as institui9oes criando o desejo de "ter'' com campanhas de marketing 

agressivas fazendo as pessoas se corromperem nos seus comportamentos e indoles 

pelo desejo material de produtos e serviyos, a busca pelo status, a competiyao, entre 

outros elos entre o homem e o ambiente, fazendo-o retroagir no principio basilar do 

homem que e a etica e a moral. Criando urn ambiente nas corporayoes, aonde faz o 

homem aflorar urn comportamento retrograde, devido a competitividade e a ameaya 

que assombra todos OS funcionanos que e 0 desemprego. 

As pessoas agem de forma desleal, falsa, sem companheirismo, entre outras 

atitudes que sao afetadas devido a situa9ao que a competitividade e a ameaya imp5e. 

Os gestores tentam reinventar o comportamento do homem, sob uma classe 

dominante que impoe suas politicas, centralizando decisoes, explorando a classe 

dominada com urn salario baixo e condi9oes de trabalho as vezes desumanas, 

impossibilitando o desenvolvimento do homem. 

As tendencias e responsabilidades as quais as industrias modemas tern 

perante o ambiente mercadol6gico e as sociedades sao caracterizadas pela busca 

pela qualidade de vida dos cidadaos, porem a mil gestao empresarial, a educa9ao 

precaria e os interesses por riqueza, fazem com que ecloda a cada dia gestores 

despreparados que influem na decadencia organizacional impondo modismos de 

gestio infundados e despreziveis. 
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A preocupaQao mundial em tomo do meio ambiente, responsabilidade social 

e da etica empresarial, caminha para um consenso em tomo da adesao ao 

desenvolvimento sustentavel que deve seguir tres principios primordiais: 

I. Combinar eficiencia economica e capacidade industrial; 

II. Justi9a social; 

Ill. Prudencia ecol6gica. 

A combinaQio desses elementos sera possivel se houver uma educaQio e 

conscientizaQiio s6lida direcionada a todos os niveis da sociedade e escalas da 

educaQio, pois a responsabilidade social, ecol6gica e etica nao deve ser apenas a 

missao e visao das corporaQoes, mas sim um dever de todos dentro da sociedade 

para construir um novo modelo social o qual teoricamente seria o ideal, pois o que 

vivemos hoje e totalmente contradit6rio com os principios fundamentais citados, 

pois existem empresas gananciosas, funcionarios inescrupulosos e clientes 

insatisfeitos em todas as partes. No classico livro, A Utopia de Thomas More, o 

·celebre autor ja criticava a sociedade europeia, que guiado pelo contetido do livro 

atraves da razao demonstrava um modelo ideal de sistema social e politico, e que, 

passados seculos os valores defendidos por More nio evoluiram com a sociedade 

contemporanea. Cita no seu texto; "Pois nao s6 os sentidos, como tambem a razao, 

cobiQam tudo o que e naturalmente agradavel e que possa ser conseguido sem 

injusti9a ou erro, sem impedir um prazer maior ou que nio acarrete consigo esfor9o 

doloroso" - Thomas More - A Utopia- 2001 Ed Martin Claret- Sao Paulo. 

Pafses industrializados que defendem exclusivamente seus interesses nao 

tendo etica nenhuma se tratando de responsabilidade s6cio-ambiental (EUA - nao 

aderiu o protocolo de Kyoto) , ainda sao resistentes a comprometer-se com a 

ecologia agredindo e explorando os recursos naturais comprometendo as futuras 

geraQOeS, pois objetivo e Unico, otimizaQaO de lucros. 
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Os assuntos ambientais estao crescendo em importancia nas sociedades e 

algumas empresas serias tomaram :frente para que comece a ocorrer a mudan9as: 

I. No comportamento organizacional, aonde todos os colaboradores devem 

engajar pelas metas sociais e ambientais da empresa. 

n. Do consumidor que deve optar por servi9os e produtos politicamente 

corretos. 

m. Do desenvolvimento de produtos ecologicamente e politicamente correto, o 

qual as corpora9oes devem direcionar esfor9os para o aprimoramento 

continuo e reduzir os impactos negativos, sociais e ambientais, que os 

processo de fabricayio de determinados produtos proporcionam. 

Nesse cenArio, sao cada vez mais arduas as obrigayoes e metas dos gestores 

envolvidos no crescimento economico das empresas com a agrega9ao da 

responsabilidade ambiental, social e etica e sua divulgaQao que necessita de 

campanhas de marketing em todas as midias e que requer altos investimentos 

tambem nesta area. 

A complexidade da atividade de certas empresas muitas vezes e fator que 

dificulta o tratamento a ser dado no registro e na divulgaQao dos chamados passivos 

ambientais. Este assunto envolve julgamento e conhecimento especffico, dai a 

necessidade de envolver todos os integrantes do processo de fabricaQao, 

fomecedores, clientes, e consumidores fmais, instigando-os a tratar o meio ambiente 

e a responsabilidade social com consciencia e respeito. 

No ano 2000 a ONU - Organiza9ao das Na9oes Unidas, estabeleceu 8 metas 

para urn novo modelo de responsabilidade social para 191 paises engajarem de 

forma que toda a sociedade contribuisse para esta nova cultura nas relaQOeS 

ambientais e humanas, e a qual as empresas se depararam em novos desafios 
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ajustando o foco dos projetos as exigencias da ONU para o desenvolvimento 

sustentavel. 

As 8 metas determinadas pela ONU sao: 

I. Acabar com a fome e a miseria. 

n. Educa9aO basica e de qualidade para todos 

Ill. Igualdade entre sexos e valoriza9ao da mulher 

IV. Reduzir a mortalidade infantil 

V. Melhorar a saude das gestantes 

VI. Combater a AIDS, a malaria e outras doen9as que persistem. 

Vll. Quafidade de vida e respeito ao meio ambiente 

Vlll. Todo mundo trabalhando para o desenvolvimento. 

Este trabalho visa abordar e esclarecer estes assuntos citados e tentar 

identificar um sentido para que 0 desenvolvimento humano, baseado na etica 

influencie de forma positiva as inten9oes corporativas visando o desenvolvimento 

sustentavel e uma sociedade humanizada. 
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2. Justificativa 

A empresa etica deve se preocupar em oferecer ampla oportunidade de trabalho 

as pessoas de todas as camadas, origens e segm.entos sociais. Nao podera, portanto, 

permitir que preconceitos sejam de ra9a, sexo, idade ou qualquer outro, possam 

influenciar as decisoes de contrataQao, remunerayao, promoyio ou demissio dos 

empregados. 

Constituem tambem deveres eticos da empresa: garantir o acesso ao empregado 

a todas as infonnaQoes relativas a sua pessoa; assegurar que o ambiente de trabalho 

esteja livre de praticas detmpadoras, como a arrogancia, o abuso de poder e o 

assedio sexual e assegurar plenas condiQoes de concorrencia no mercado e estimular 

o colaborador ao desenvolvimento profissional e humano. 

A explorayao das indilstrias amea9a hoje a sua propria existencia e 

principalmente a do homem, pois necessita de um delicado equih'brio ambiental. Ao 

Iongo das Ultimas decadas, as press<>es sobre o ambiente global tomaram-se 

evidentes, fazendo-se necessario a dedica9ao das empresas para o desenvolvimento 

sustentave~ e pela etica das empresas e das pessoas que a integram, aplicar a etica 

tambem nos produtos e processos de fabricaQio. Essa realidade requer um 

comportamento proativo e aplica9io de valores que de certa forma estao em desuso, 

como por exemplo, a preocupaQao verdadeira com o pr6ximo, a humildade a 

partilha. 

0 mundo nio mais aceita o descaso no tratamento dos recursos naturais. Os 

consumidores esti.o interessados em produtos politicamente corretos. Os 

empregados querem um ambiente de trabalho humanizado e equilibrado. A 

legisla9io deve tomar-se mais rlgida imputando san90es aos inftatores, obrigando as 

empresas a encarar com seriedade e responsabilidade a variavel ambiental em sua 

estrategia operacional, inserir no planejamento estrategico a responsabilidade social, 

ambiental e eti.co. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivos Gerais 

Identificar caminbos para que o desenvolvimento humano seja alcanQado, 

com liberdade, consciencia, acesso ao conhecimento baseado na etica e que seja 

aplicado nas empresas, contribuindo para que as intenQoes corporativas para o 

desenvolvimento sustentavel e uma sociedade humanizada seja concretizada. 

Capacitar e desenvolver as competencias necessarias aos gestores com 

referencia a etica que contribui para a responsabilidade social, trazendo soluQoes 

para uma gestio eficaz e que ecoe por geraQoes futuras e tambem agregando valores 

aos produtos que fazem parte do portf6lio das empresas que se adaptam a 

conscientizaQao, e que a natureza assim seja preservada possibilitando ate uma 

regeneraQao da mesma. 

3.2 Objetivos Especfficos 

Explanar com concisio a obrigaQio moral e etica em que todos integrantes 

de empresas e clientes estejam envolvidos, tratando-se da gestio ambiental ao macro 

social, oportunizando o desenvolvimento sustentavel as corporaQOeS que sao 

integrantes. 
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4.- Fundamenta~io Teorica 

4.1 - Desenvolvimento Industrial 

0 desenvolvimento empresarial seguia passos lentos no seu perlodo pre

rev()lu~ao industrial, e que neste event() marcante para a administra~a() de empresas, 

iniciou as revela~oes e aperfei~oamentos atribuidas a estudiosos que se voltaram 

para a ciencia da Admini.stra~ao, e que por volta de 1776 com a invenQio da 

maquina a vapor de James Watt, a sua aplica~ao nas industrias fez com que o 

obsoleto artesanat"O fosse substitufdo nas linhas de produQio da industria textil da 

Jnglaterra. 0 objetivo da Admini.straQio consistia em estudar os sistemas 

organizacionais, processos, tempo e movimento, o qual se destacaram: 

• As teorias cientificas de Taylor. 

• A teoria organizaci()nal de Fay()l. 

• A teoria das relaQOeS hnmanas de Elton Mayo. 

• A teoria comportamental de Hebert A. Simon. 

Teorias que tem como principio bisico, a compreensao e contri.buiQio para o 

desenvolvimento da gestio de pessoas e da AdministraQiO que e prever, organizar, 

comandar, controlar, e que sao aplicadas pelos administradores e te6ricos 

contemporaneos. 

Destacaremos as fases as quais as empresas passaram no decorrer da historia 

da administraQi(): 

I. Fase artesanal, a qual terminou por volta de 1780, e destacava-se pela 

agricultura e as pequenas oficinas, e tambem pela mao de obra 

escrava. 

Fonte: CHIA VENA TO, Idalberto - AdtninistraQio Teoria. Processo e Prt\tica- 3° ediQfto - Makron Books· 

SUo Paulo. 
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n. Fase de transi~ao da era artesanal a mecaniza~ao e industrializa~ao, 

entre os anos de 1780 e 1860, onde as fontes principais de energia 

eram o carvao eo vapor, sendo o ferro como material basico, e as 

pequenas oficinas mecanizadas transformam-se em fabricas e usinas 

de maquinaria pesada. 

Ill. Fase de desenvolvimento industrial- A doutrina caracteriza esta fase 

como a segunda revolu~ao industrial entre 1860 e 1914, destacando o 

avo como base dos materiais e a eletricidade como energia emergente, 

e principalmente os derivados de petr6leo que se destacam na 

produ~ao, plastico, etc, a produ9ao de combustive} liquido para os 

motores a explosao, surgindo paralelamente o aviao, autom6vel. As 

comunica9oes seguem as tendencias da economia da epoca. 

IV. Fase do gigantismo industrial- entre 1914 e 1945, destacam-se as 

tecnologias aplicadas na industria belica em virtude das guerras deste 

periodo, e as empresas come9am a romper as fronteiras dos seus 

paises iniciando-se as multinacionais. 

V. Fase modema - entre 1945 ate 1980, o mundo e dividido em paises 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 0 comercio e explorado e a 

utiliza~ao industrial e voltada para a sofisticayaO dos produtos. Novas 

energias (nuclear, solar) sao aplicadas para o comercio e nao apenas 

como interesse belico, o circuito integrado, silicone, transistor, 

televisao entre outros fazem parte dos nossos dias como insumos e 

nao mais como artigo de luxo. A automa~ao e a computa9ao integram 

as organiza9oes. 
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VI. A globaliza~ao - 1980 ate nossos dias, a concorr&loia toma-se 

perfeita, ocorrem grandes fusoes e as grandes industrias sao 

administradas por conveniencia do mercado e o planejamento e mais 

rigido para o alcanoe de objetivos, e o computador traz reoursos para 

faoilitar o controle. A especula~ao no meroado de capitais gera 

incertezas e faz com que os desafios sejam vistos todos os dias como 

dilaoerador de planejamentos, os desafios para o desenvolvimento 

sustentltvel toma-se evidente. 

A escola da Administra~ao oientifica de Taylor mostrou a importanoia de 

analisar o sistema operacional das empresas, e que paralelamente com a teoria da 

estrutura de Fayol trouxeram para a administra~ao modema, um aliceroe, pois as 

incertezas do mundo globalizadas fazem com que os rumos da gestio e a 

responsabilidade social sejam flexiveis e eficazes, pois as transforma~oes 

mercadol(>gicas estao ocorrendo em progressao geometrica e exige das empresas um 

dimensionamento produtivo vinculado a: 
• Responsabilidade social para o processo de fabrica9io e explora9io de 

insumos e materias primas principalm.ente as reservas naturais 

• 0 Capitallntelectual. 

• Empresas parceiras e ONG' s. 

• Equipes de trabalhos, formatando um nucleo solido e coeso para o 

desenvolvimento funcional, profissionalizavio e desenvolvimento 

organizaoional. 
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4.2- Etica X Moral 

0 conceito de etica e moral devem ser hem esclarecidos pois se confunde~ o 

comportamento das empresas no mercado altamente competitivo est! alicervado 

nestes wnceitos pois os consumidores estao avaliando empresas eticas formadas por 

pessoas eticas, nio basta a visio e missio da empresa estar hem intencionada no 

papel e no planejamento estrategico se a mesma nio e conduzida para obtenyio de 

resultados almejados, principalmente no que tange a responsabilidade social em que 

todos os colaboradores estejam envolvidos. 

A participaQio das empresas neste processo e a responsabitidade dos gestores 

para o sucesso dos projetos ambientais e sociais, nio obstante a importincia do 

conhecimento do gestor em ter no9oes das responsabilidades morais e eticas para 

promover o desenvolvimento sustentavel, e que este desenvolvimento reffita na 

sociedade proporcionando justi9a social, empresas responsaveis oferecendo produtos 

atraves de uma etica no marketing e no processo de fabrica9io. 

4.2.1 - ComtpQio 

A corrupQio e um mal que assola todos os niveis da economia, no entanto 

quando falamos de falta de etica em qualquer situaQio, intrinsecam.ente a corrupyao 

eclode, entio quando tratamos dos diversos assuntos neste trabalho, estamos nos 

referindo a este mal que pertence ao homem pois quando os principios eticos sao 

deturpados, o ser humano e corrompido em seus valores e gera o efeito domino 

contaminando toda uma cadeia de relacionamento, pagando e recebendo propina, 

beneficiando interesses escusos, patemalismo, nepotismo entre outros desvios de 

conduta. 

A revista Exame na edi9io 847 - ano 39 n°14 20/07/2005 na pagina 25 exibe 

de maneira sucinta algumas a9oes que as empresas estio executando para nio cair 

na rede de corrupQio que assombra o mercado, esta materia e direcionada ao 

relacionamento ao setor publico, pois da margem a politicos conuptos, no entanto a 
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corrup9io nao e uma particularidade de politicos, mas das pessoas que dao margem 

ao desvio de conduta e sio oportunistas. 

Na materia da revista Exame e sugerido que as empresas devem: 

I. Dividir o poder entre varios executivos e deixar claro que nenhum 

deles pode tomar decisoes sozinho. Pois a pessoa que busca dinheiro 

nas companhias prefere abordar uma Unica pessoa, e quando em 

grupo a cotrupylo fica mais dificil. 

n. Pedir nota fiscal para fazer contribuiQ5es para campanhas. Se o 

dinheiro puder ser rastreado muita gente desiste de achacar a 

empresa. 

m. Manter em dia obrigayoes fiscais e trabalhistas. Qualquer 

vulnerabilidade pode estimular os conuptos a abordar a empresa. 

IV. Mapear intemamente as Areas mais sujeitas a ataques (setor de 

compras, por exemplo ), e fazer um controle e acompanham.ento 

rigido destes departamento&. 

V. Se possivel, evitar neg6cios com govemos. Em contrataQio publicae 

comum a cobran9a de propina - desde o processo de licitaQao ate a 

liberayio de pagam.entos por servi9os prestados. 

Nlo podemos nos limitar em achar que a corrupylo e um mal nacional, 

acontece em paises desenvolvidos tambem, o que difere da nossa e que a 

impunidade nlo ocorre nos paises mais serios e a frequancia que ocorre e de menor 

intensidade, a cOITUpyao e um mal global e em paises menos burocraticos as 

soluQOeS para as crises sao aplicadas rapidamente, punindo os envolvidos 

severamente. 

Em 200 I ftaudes contabeis numa das maiores empresas do mundo no setor 

energetico, ENRON co., levaram uma dezena de executivos norte-americanos para a 

cadeia, acusados de maquiar os balan.Qos da companhia para desviar centenas de 
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milhoes de dolares, levando milhares de americanos que investiram em aQoes da 

empresa a perder o dinheiro. 0 govemo americano baixou diversas medidas para 

conter esta pratica que estava se alastrando por aquele pais e assim evitar que novos 

casos como o da ENRON abalassem a economia. 

Os maleflcios que o mundo dos negocios enftentam, a corrupQao 6 a mais 

dificil de combater, pois contamina a cultura empresarial, abala a auto-estima dos 

funcionarios de uma corporaQao e tamb6m de uma populaQao, mancha a imagem das 

empresas, e nao havera campanha de marketing que inverta uma situaQao em que a 

marca esta comprometida, e principa1mente impede que o pais cresQa. 

4.2.2.- Definiyao de etica 

~ 

A definiQao de etica segundo o autor - Antonio Lopes de Sa - Etica ProftSsional 

- {200 I: IS) A ciencia da conduta humana perante o sere seus semelhantes. 

0 professor Lopes ja define 6tica como ciencia e nio apenas o conceito da 

palavra, mas para entender esse o conceito nao podemos deixar de citar os principais 

fdosofos que mostraram aos homens a importancia da 6tica no convivio social, pois 

o homem como ser gregario e este homem que na sociedade contemporinea 6 

competidor, competi\}io imposta pelo sistema capitalista, com falta de escrupulo. A 

divergencia etica esta formatada de diversas maneiras: 

• entre o homem e seu semelhante em diversos segm.entos. 

• o homem e a sociedade. 

• a sociedade contra o homem. 

• algumas corporaQOeS contra a sociedade. 

Poderiamos citar iniimeras combinaQoes ao qual a falta de 6tica impera. 

Segundo Aristoteles -Polltica- cap I - 7 - a familia 6 o principal integrante da 

form.ayao de uma sociedade, e sendo seus representantes mais velhos os "gestores", 
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que tern por obrigaQio orientar todos os integrantes a uma postura etica para o 

desenvolvimento de todo o grupo. 

A etica como ciSncia que estuda a conduta e a moral dos seres humanos, parte de 

dentro do ambiente ao qual o cidadao convive, e a etica deve induzir o homem a ter 

uma conduta que beneficie o proximo, expondo com etica o dever ser. Pois as 

atitudes praticadas com o semelhante tornam o homem suscetivel a sua ruptura 

moral, tomando-o justo ou injusto. 0 homem deve praticar a aQio etica em toda a 

sua vivencia no seu ambiente, tornando possivel o convivio harmonioso, seguindo 

OS valores eticos. 

Virtudes como, fe no pr6ximo, esperanQa, prudencia, justiQa, temperanQa, 

fortaleza (suportar os obstaculos da vida moral), praticadas pelo o homem remetem

no a agir de forma a desenvolver outros valores beneficos que sio tacitamente 

introduzidos na sua indole e transcende a seus pares do dia-a-dia. 

Tais condutas podem ser provenientes do instinto do homem em preservar o 

semelhante, e proveniente da consciencia ao qual o homem objetiva conquistas 

atraves da liberdade, e sendo esta liberdade que toma a etica vulnerivel a sua 

pratica. 

A etica empresarial e voltada aos individuos que compoe as corporaQoes e que 

fundamentahnente serve como orientadora para soluQoes de problemas rotineiros de 

um am.biente intemo ou estemo, sendo esses problemas resultantes de fenamenos 

esporadicos que as pessoas e empresas se expije quando atuantes no mercado, ou 

seguidos de pressoes ou lobbys que por interesse de uma minoria prejudicando uma 

maioria, algumas instituiQOeS pregam para atingir objetivos ecooomicos. Estes 

conceitos entram em conflito do que e etica, pois confunde-se a etica empresarial 

quando aplicada de forma reativa em situa96es adversas, quando se trata de assuntos 

que emergem de forma negativa para a imagem da empresa e esta aplica a etica 

ambiental ou social para correQio de erros que sao decididos por humanos. 

Sendo que a etica no sentido literal deve ser aplicada no dia a dia das pessoas, e 

nio apenas quando se viola os principios que regem as sociedades, nio devemos dar 
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a conotaQio negativa na palavra etica, pois esta so e citada , como analogia, como 

um perfume caro, usando apenas em situaQOeS que chamem a atenQio para interesse 

proprio. 

A empresa sera etica quando motiva seus colaboradores a serem eticos. 

4.2.3· DefiniQio de Moral* 

A moral constituiu-se na antiguidade, opondo-se a fisica, como a ciencia do 

homem a natureza. A moral responde a pergunta sobre o verdadeiro destino do 

homem; e a parte da filosofia que mais diretamente interessa as instituiQoes que tem 

uma visao do futuro pois e a base comportamental do homem. 

Toda aQio humana, considerando-se que aQoes corporativas sao resultadas de 

decisoes humanas, sao livres e refletidas e sup()e que seu fim seja considerado 

valido, isto e, que inclua uma reflexio e uma decisao moral, toda decisao refletida 

sobre as a9oes humanas e o sentido que e desejado dar o problema da moral e 

colocado em questao. 

Na hist6ria da filosofia, o problema recebeu duas solu9oes gerais: A primeira 

soluyao e o objetivo supremo do homem que e a felicidade, e de acordo com o 

segundo e a pratica do dever. 0 homem moral, nao e 0 que e feliz, mas 0 que merece 

ser feliz, nesse merito consiste todo o valor moral. A moralidade de um ato nao 

consiste no conteudo do ato, mas sim. da maneira pela qual o ato e realizado. 0 

homem moral nao e 0 que ajuda OS carentes calculadamente pot interesse OU pot 

sentim.ento, mas por principio. 

As condutas humanas praticadas voluntariamente atraves de um principio 

consciente e racional, podem ser consideradas como um ato moral. Atualmente a 

moral apresenta-se particularmente como uma teoria das rela9oes humanas, e na 

relaQio imediata como proximo que se pode experimentar o valor moral. 

A moral tende a assim a inscrever-se numa teoria da realidade caracterizando 

uma ciencia do bem das regras da aQio humana. 

Fonte: Dicionario de Filosofia-Editora Larousse do Brasil- Rio de Janeiro - 1964 
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0 que o ser humano conhece e o produto de sua consciencia, ou seja, seus 

costumes, educa9ao, convivio em grupos sociais, atitudes formam a sua indole e 

consequentemente um conjunto de normas comportamentais escritas ou nao a qual 

define conceito de moral, pois o homem dita suas leis e o modo de agir de acordo 

com sua criatividade e, esta consciencia remete o homem a crer que e livre. 

No entanto hit regras sociais a serem seguidas e que em nenhuma hip6tese pode 

ser violada sujeito a san9oes. 

0 homem e responsavel pelos seus atos e tem consciencia do seu dever. 

4.3.- Os Problemas Eticos Institucionais 

As empresas tem como meta a maximiza9ao da prodt19ao e economia e a busca 

pelo equilibrio ecol6gico, evitar a misantropia, e, as pessoas que estao dentro da 

cadeia produtiva devem engajar o comportamento etico para ter como dever a 

prote9io para com seu semelhante e futuras gera90es, esta conduta nio obstante e 

diretamente proporcional aos seguintes principios parana sustentabilidade. 

I. Etica na sustentabilidade social- se entende como a cria9io de um processo 

de desenvolvimento sustentado por uma empresa com maior equidade na 

distribuiyio de renda e de hens, de modo a reduzir o abismo entre os padr&s 

de vida dos ricos e dos pobres dando acesso a educavio, fator primordial 

para a conscientiza9io. 

n. Etica na sustentabilidade economica - que deve ser alcan9ada atraves do 

gerenciamento e alocayio mais eficientes dos recursos e de um fluxo 

constante de investimentos publicos e privados visando a boa conduyao 

destes investimentos evitando usos escusos de recursos, financeiros e 

naturais, e eliminar a corrup9io. 

Fonte: http://www.globalreporting.org 
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m. Etica na sustentabilidade ecologica - que pode ser alcan9ada atraves do 

aumento da capacidade de utiliza9io dos recursos, limitaQio do consum.o de 

combustiveis f6sseis e de outros recursos energeticos e produtos que sao 

facilmente esgotaveis, redu9ao da gera9ao de residuos e de poluiQao, atraves 

da conserva9io de energia, de recursos e da reciclagem . 

• IV. Etica na sustentabilidade espacial- que deve ser dirigida para a obten9io de 

um.a configuraQaO rural~urbana mais equilibrada e uma melhor distribuiQio 

territorial dos assentamentos humanos e das atividades economicas. 

V. Etica na sustentabilidade cultural - incluindo a procura por solu9oes 

end6genas de processos de modemizaQio e de sistemas agricolas integrados, 

que facilitem a gera9ao de solu9oes especificas para as regioes industriais ou 

rurais, o ecossistema, a cultura, a area, o corporativismo organizado e 

rentavel e equilibrado como os pequenos produtores que coordenam suas 

atividades em sistemas cooperativistas . 

• 4.4 ~ Etica empresarial eo Mercado. 

Etica empresarial e uma disciplina ou campo do conhecimento que trata da 

definiQiO e avaliayio de pessoas e organizaQOes e que di$p<Se sobre o 

comportam.ento adequado e os meios de implementa-lo para o desenvolvimento das 

empresas e das pessoas que as comp5e, objetivando tambem passar para o mercado 

uma imagem positiva da marc a e seus respectivos produtos atraves de campanhas de 

marketing agressivas e tambem 6ticas. 

Utilizando as ferramentas do marketing para contribuir para a conscientizaQao 

dos consumidores em questOes de consumo de produtos politicamente corretos e 

comportamentos relativos a destina9io de embalagens de produtos e os respectivos 

residuos que ap6s utilizados sao prejudiciais a saude e a natureza. 
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As empresas se sustentam em tres alicerces para justificar o seu objetivo e 

existencia: 

I. Econ&nic0- - lndai, per e-xemplc, os- custos-, predu-tividade no- tra~Jho, 

cria9ao de emprego, despesas em servi9os extemos, despesas com pesquisa e 

desen-VGlviment(} de predutos-, investiment(} em treinamento-s e c~pital 

intelectual. 

II. Ambiental - Inclui- impaGto- DOS- prooesso-s, produtos,. setv~ agua, solo, 

biodiversidade e saude humana. 

m. Sooial- inclui, }Wf·exemplo, o-tmtatnelliD-quesedaaos-gmpos-minofiu\rios 

e as mulheres, trabaJhos voltados a equidade social e nao explora9ao de 

menGfes, asa:Ude e seguranya.<Ws-oolaboradores, ~s.-aos-empregados, 

direitos, salarios e condi9oes de trabaJho. 

Diante destes prineipios empresariais, o· que devemos deixar em evidencia eo 

colD.flf0010timent<Hias-~em-a.valiaft00os-os-seuSoproceSS9-s-de fabtiya9ao 

para que nao haja a depredayao do meio ambiente, igualdade social com ayoes que 

favoreyam-os-eXGlu~ ambiente de-trabalhGcJIWDOS-eotnpetitivo-e mai-s~~tivo, 

valorizando a mio de obra com satarios justos. Atualmente o ambiente 

mercaOOlOgicG-pes-sui nG-vo-s paradigmas- em que o.s gestores devem se basear, no 

entanto essas mudan9as ainda nao foram percebidas e exigem uma compreensao 

mais apurada e qualificada. 

Os Principais paradigmas sao: 

I. A economia globalizada em ascendencia indiGando-aums. indi£es de 

desenvolvimento economico proporcionando uma diversidade 

cultural dentro das organiza9oes. 

H. As aberturas dos mercados orientais que ainda resistiam ao 

capitalismo, proporcionando uma mescla de ideologias politicas e 

~para.umlivre~. 
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m. A resistencia pelo imperialismo e o crescimento nacionalista 

valorizando as culturas locais, exige habilidade gerencial para 

administrar o conflito de ideologias. 

IV. 0 desafio govemamental e desvincular-se do mercado capitalista e ao 

mesmo tempo prestar o bem-estar social administrando o erario com 

etica e responsabilidade. 

V. A extinQao das desigualdades entre raQa, cor, credo, sexo em que 

pessoas qualificadas sao valorizadas e assumem cargos antes 

exclusivos de homens de preferencia brancos. E que a integridade e o 

desenvolvimento do individuo acompanha as mudanQas globais 

buscando a eficiencia e eficacia profissional compa.rtilbada com a 

qualidade de vida. 

VI. 0 crescimento e valorizaQio da biotecnologia em que tende a ser a 

pr6xima onda, e que a questao etica na manutenQio biol6gica esta 

sempre em discussao. 

4.4.1 - A etica e Responsabilidade Social no Capitalismo Contemporineo. 

Desde a culminaQio da revoluQio industrial ate os dias atuais, o modelo de 

desenvolvimento implantado pelas naQoes sempre foi idealizado na exploraQio dos 

recursos naturais sem levar em conta o respeito a natureza e toda a biodiversidade, a 
qualidade de vida da hnmanidade e o impacto causado pela desigualdade social que 

nao pennite o acesso ao conhecimento e a informaQio orlando uma ruptura na 

realidade e nas condi9oes sociais das popula9oes envolvidas, levando o nosso 

planeta a atual situaQio de degrada9io e devasta9io ambiental, pobreza e miseria, 

caracterizando um pessimismo para o futuro. 

Nos Ultimas decadas algumas das principais organizaQoes, estio se orientando 

por tendencias que combatem a falta de etica ambiental e social, viu-se que e 

necessario assumir uma atitude, utilizando tecnica, poder econ6mico e planejamento 
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para o desenvolvimento sustentavel, nio de forma reativa ou isoladamente, mas sim 

de forma ativa seguindo: 

I. novas tecnologias para fabricaQio de produtos e prestaQao de 

serviQos. 

TI. valorizayao do ativo humano e investimento em aperfeiQoamento 

continuo. 

m. alocaQao de recursos para atividades sociais e ambientais. 

IV. Pratica de Marketing etico. 

V. Conectar-se em redes sociais e estabelecer parcerias com outras 

empresas e entidades sem fins lucrativos. 

VI. v alorizar OS pequenos produtores que sao fomecedores de materias 

primas e formatar parcerias para uma gestio de responsabilidade 

social. 

Empresas como Natura*, Petrobras*, Marcopolo•, Johnson&Johnson•* 

contribuem para que a aplicayio da responsabilidade social seja efetivada. 

A Marcopolo de Caxias do Sul tem uma participaQio de mais de SO% de 

participayio na fabricayio de carrocerias de ooibus no Brasil, e aplicou um 

programa de incentivo a educaQio dos funcionarios que se iniciou em 1991 e ja 

concedeu mais de 7500 bolsas de estudo para os colaboradores com desconto de 

50% nas mensalidades, e entre 1996 e 2004 a taxa de escolaridade subiu de: 

I. 13% para 22% no ensino fundamental. 

n. 12% para 40% no ensino medio completo. 

Estes indicadores mostram como vale a pena investir no desenvolvimento do 

pessoal, pois proporcionou a partir desta a9io um ambiente de trabalho estimulado 

pela criatividade e incentivou um conjunto de projetos para promover o 

desenvolvimento dos colaboradores e a melhoria de sua qualidade de vida. 

A Marcopolo reduziu a media do absenteismo registrado pelas inditstrias da 

regiio que esta instalada, e tambem diminuiu a rotatividade. 

*fonte Revista Exmne- n"855- Enoarte Responsabilidade Social no Brasil 
** Ver o case no Anexo I 
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Ja a Petrobras investiu em proteyao ambiental US$1,2 bilhao para renovaqao 

de frota ate 2010, sendo S3 novas embarca9<les que reduzirio o risco de vazamento 

de residuos ou qualquer outro tipo de impacto na natureza, tambcm investe na 

moderniza9ao e melhoria das condi9oes de opera9io e seguran9a das malhas dos 

dutos e ttmninais. Cresc.- sem provocar danos a natureza e promover o 

desenvolvimento e comprometimento das comunidades proximas as unidades fabris 

da Petrobras, nao somente dela mas de todas as empresas comprometidas com o 

desenvolvimento sustentavel, o o desafio que os motiva. 

Ja a Natura focou seus projetos de responsabilidade social com pequenos 

fomecedores de materias primas, como castanha~ andiroba e buriti, de regioes 

carentes da Amazonia, contribuindo para garantir a ex1ra9io e uso sustentavel da 

biodiversidade local, desenvolvendo tecnicas extrativistas que exclua as florestas de 

risco de degrada9ao ambiental, e parte da receita obtida pelo produtos feitos das 

matmas prim.as citadas, sao redirecionadas para a comunidade. A Natura nao se 

limita a preserv39ao com impacto direto, mas tambem indireto utilizando refis para 

seus produtos permitindo a reutilizayao, e tambem embalagens recicladas e 

reeielaveis. 

Neste sentido e orientaQao para a administrayao responsavelmente correta, o 

gestor deve utilizar um Sistema de Informa9ao Gerencial -SIG, e Sistemas de 

Gerenciam.ento Am.biental -SGA, que sao utilizados para fomecer as informaQoos 

necessarias para a gestio, podendo ser informatizado ou nao e acompanhar a 

situaQio da evoluyao patrimonial, economica e financeira da empresa em seus 

relatorios, mensurando as informayoes e todos os dados relacionados ao meio 

ambiente, facilitando o acesso de todos os colaboradores e envolvidos as 

informaQoos, auxiliando-os no processo de tomada de decisao e participaQio nas 

a9oes s6cio ambientais da empresa. 

Com o principal objetivo de tomar as corpora96es mais competitivas e 

eticamente adequadas as realidades sociais, fazer o bem fortalece a relaQio entre o 
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senso comum e a etica demonstrando que a unilateralidade empresarial agindo com 

responsabilidade social nao seja imperativa ou impositiva, mas sim espontanea. 

Todos os fomecedores, clientes e espectadores - quem nao tem participaQio 

direta nas aQoes - rem um papel fundamental nesta perspectiva, e principalmente os 

colaboradores envolvidos, uma vez que depende desses pro:fissionais elaborar um 

modelo adequado de aQoes socio-ambientais nas empresas, comprometendo-se a 

incentivar e implementar as gestoes socio-ambientais que possam gerar dados 

apresentaveis contabilmente, nos balanQos sociais, alem de criar sistemas e metodos 

de mensuraQio dos elementos e de mostrar ao empresario as vantagens dessas aQoes. 

4.4.2 - BalanQo Social 

"Nessa perspectiva, encontra-se o Balan9o Social, uma demonstraQio que 

permite identificar e demonstrar os impactos recebidos e causados pelas empresas 

em relaQio aos ambientes social e ecologico. Procurando nao so identificar a 

qualidade das relaQoes organizacionais com seus empregados, com a comunidade e 

com o meio ambiente, como tambem quantifica-los''. Cesar Eduardo Stevens 

Kroetz - BalanQo Social, Teoria e Pn\tica- ed Atlas - 2000 (pg 45). 

Esta definiQao remete as empresas a inserir no contexto de suas atividades 

uma ferramenta contabil para awdliar os profissionais envolvidos a demonstrar e 

analisar o perfil das responsabilidades s6cio-ambiental das empresas. Tem como 

principal funQio auxiliar a gestio reunindo dados qualitativos e quantitativos sobre 

as politicas e as relayoes organizaQio/ambiente, fomecendo dados aos usulnios para 

que auxilie no controle e adoQio de estrategias para tomada de decisoes, e a 

interaQio entre organizayio, funcionlnio e sociedade. 

Cesar Eduardo Stevens Kroetz- BalanQo Social, Teoria e Pratica- ed Atlas -

2000 (pg 79) afirma que o Balan9o Social especificamento tim como objetivos: 

I. Revelar, conjuntamcnte com as demais demonstraQoes contabeis, a 

solidez da estratcgia de sobrevivincia e crescimento da entidade; 
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II. Evidenciar, com indicadores, as contribui~oos a qualidade de vida da 

populayio; 

m. Abranger o umverso das interayoes soctats entre clientes, 

fomecedores, associa~oes, govemo, acionistas, investidores, 

universidades e outros; 

IV. Apresentar os investimentos no desenvolvimento de pesquisas e 

tecnologias; 

V. Formar um banco de dados confiavel para a analise e tomada de 

decisao dos mais diversos usuarios; 

VI. Ampliar o grau de confian~a da sociedade e entidade; 

VII. Contribuir para a implementa~io e manuten~ao de .processos de 

qualidade, sendo a propria demonstraQao do Balan~o Social perante o 

mercado; no futuro da empresa; na marcalgoodwill, na imagem do 

neg6cio; 

VIII. Analisar a participa~lo dos colaboradores da empresa na gestio; 

IX. Setvir de instrumento para negocia~oes laborais entre dire~ao da 

empresa, sindicatos ou representantes funcionais; 

X. Melhorar sistema de controle intemo, permitindo qualificar o 

ambiente organizacional, numa perspectiva de confnmar a 

regularidade da gestio identificada com o gerenciamento social e 

ecologicamente correto; 

XI. Clarificar os objetivos e as politicas administrativas, julgando a 

administrayio nio apenas em fun~lo do resultado economico, mas 

tambem dos resultados sociais. 

As demonstra~oes do Balan~ Social devem corroborar para um 

relacionamento positivo como ambiente extemo e intemo das empresas fomecendo 

as informa~iSes necessarias para que transpareQa que o comportamento da empresa e 
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etico e segue principios eticos tacitamente e nio por motivos coercitivos que as leis 

impOem e situa~aes adversas que obrigam a empresa a ter atitudes corretivas. 

A contribui9io a sociedade se dani atraves da boa inten9io empresarial e o 

retorno financeiro sera consequencia das a~oes mercadologicas que o marketing 

desenvolver. 

A integra~io entre o homem a tecnologia e o capital devem objetivar a 

permanencia de vida na terra e atraves do balan90 social podemos mensurar o 

desempenho corporativo, humano e o desenvolvimento sustentavel. 
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" 4.5- Etica no Marketing 

Priticas que vem sendo adotadas por algumas empresas, nos varios niveis da 

cadeia produtiva das industrias brasileiras, mostram. um retrato negativo do ponto de 

vista moral e etico. A acirrada concorrencia, a busca pela otimizaQio de lucros, a 

exigencia dos clientes por pre9os melhores) a similaridade de produtos no que tange 

a utilidade e qualidade fazendo com que o consumidor nio seja fiel as marcas, faz 

com que as "saidas empresariais" para recuperaQio da lucratividade a qualquer 

custo, impulsione a altera9io de processos e metodos de fabrica9io de produtos 

alterando texturas, composi9&s de materias primas e insumos e tambem 

quantidades de produtos nas embalagens, a9io esta denominada como "maquiagem 

de produtos". 

Estas a9oos fazem com que surjam manobras de marketing que induzem os 

clientes a assimila9io e ao consumo de produtos improprios ou prejudiciais, e os 

exp()e a uma situaQio em que e identificada esta mutaQio de produtos, no entanto 

com o Unico objetivo que e a adequa9io do custo e beneficio para empresa visa o 

aumento dos lucros sem levar em considera9io a real necessidade do cliente. 

0 rolo de papel higienico que acaba mais rapido do que de costume, diminuir 

a 8.gua do suco, porque um litro tem ficado fraco, abrir o pacote de salgadinho e 

metade do volume e ar. Isso e maquiagem de produtos. Esta pnitica e lesiva ao 

consumidor e muitas empresas estio utilizando e nio divulgando as alterayoes nos 

produtos. 

A Direito protege o consumidor dessa pratica, e a Lei n° 11.078, publicada 

em 2002 que defende os usuarios. De acordo com ela, os fabricantes que diminuirem 

a quantidade ou o tamanho de seus produtos serao obrigados a diminuir o preQo do 

produto e a colocar na embalagem, durante tres meses, um aviso que ocupe 20% do 

tamanho do pacote informando o consumidor sobre a mudan9a. Outra exigencia diz 
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respeito ao Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). 0 orgio deven\ ser notificado sobre 

a mudan9a e seus motivos com 30 dias de antecedencia. 

A maquiagem e uma pratica que as empresas ado tam para obter maior lucro 

com a reduQio da quantidade de produto. 0 consumidor nao e informado de maneira 

clara sobre as mudanQas e demora a percebe-las. 

0 marketing deve se apresentar, de maneira antecipada para prevenir 

transtomos para a empresa, campanhas que alertam. sobre, saude publica, consumo 

de drogas, consumo de atcool~ promoyio de prote9io da biodiversidade, igualdade 

racial, e tantos outros assuntos que tem como principio a etica empresarial. 

0 Marketing Societal, como define Philip Kotler - AdministraQio de 

Marketing, Prentice Hall, 2000. "... sustenta que a tarefa da organizaQio e 
determinar as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados-alvo e fomecer 

as satisfaQOeS desejadas mais e:ficaz e eficientemente do que a concorrencia~ de uma 

maneira que preserve o hem estar do consumidor e da sociedade,. 

Defme tambem que as empresas devem seguir as 5 orienta9oes do Marketing 

incluindo a orientaQao de marketing societal: 

I. OrientaQio de produ9io; 

IT. OrientaQio de produto; 

m. OrientaQiO de vendas; 

IV. Ori.entayio de marketing; 

V. Ori.entaQio societal. 

4.5 .1- Orientayio de produ9io 

Empresas devem orientar-se para que a produ9io alcance alta eficiencia, 

baixo custo e distribuivio em massa, pois pressupoe que os clientes buscam pre9os 

baixos, e e em paises em desenvolvimento que se destaca esta orientaQao, pois os 

consumidores sao voltados ao produto e nao nas caracteristicas que o de:finem. As 
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empresas se posicionam para a produQao em sene bern como as empresas 

prestadoras de servi9o em atendimentos otimizados, gerando assim um alto indice de 

produtos de baixa qualidade~ reclamayoes em atendimento por impessoalidade e por 

indiferenQa. 

4.5.2- Orientavao para o produto 

Quando 6 projetado um produto seguindo esta orientaQio~ as empresas 

costumam seguir o <'feeling" e nao pesquisar o mercado e a possivel aceita9ao do 

produto~ correndo riscos que podem ser comprometedores com a marca ou ate levar 

a problemas litigiosos. E presumido que os consumidores admiram os produtos 

bem-feitos e que podem avaliar qualidade e desempenho, no entanto o efeito 

contrario pode levar ao caos. Kotler afinna que "Essas organiza9oes estio, com 

demasiada frequenci~ olhando para um espelho, quando deveriam olhar para a 

janela". 

4.5.3 - Orientayio de vendas 

Parte do principio de que os clientes nio adquirem os produtos em quantidade 

suficiente. A empresa deve praticar campanhas promocionais e esfmvos de 

marketing para atavancagem de vendas, e campanhas para combater a mercia dos 

consumidores, sendo persuadidos a comprar. Esta persuasao pode ser perigosa pois 

as empresas utilizam campanhas de ·marketing e aplicam metodos por vezes 

intencionais em ludibriar o consumidor omitindo informavoes essenciais para a 

decisio de compra gerando problemas nos orgios de defesa do consumidor, 

marketing boca a boc~ a qual segundo Kotler, em urn ano o produto mal falado 

boca a boca atinge 2.000 consumidores que nao comprario o produto. 
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4.5.4- Orien~ao de marketing 

A orienta9ao de marketing desafia as tres orienta9oes anteriores, pois sustenta 

que as metas da empresa devem ser baseadas na criatividade aonde a concorrencia 

deveti ter uma performance inferior. As vendas estao voltadas para a troca do 

produto por dinheiro, enquanto que o marketing tern a ideia de satisfazer as 

necessidades do cliente por meio do produto e todo o conjunto de a9oes ligadas a 

criaQ&o, entrega e consumo final do produto. 

A orienta9ao de marketing baseia-se em quatro pilares: 

I. Mercado-alvo -A escolha do mercado-alvo para customizavio de produtos. 

ll. Necessidade dos clientes- Compreender com exatidio as necessidades. 

ill. Marketing integrado - Todos OS departamentos da empresa em prol de 

atender as necessidades dos clientes 

IV. Lucratividade - Auxilio para obten9io do lucro 

0 intuito e demonstrar 0 caminbo correto para 0 marketing demonstrando 

responsabilidade nas a9oes baseadas na etica e no consumo responsavel, e nao 

apenas na ganancia das empresas, pois ha indicadores que apresentam a necessidade 

do homem ser cerceada por interesses economicos orientada em vendas que utiliza o 

marketing como principal ferramenta de manipulaQao. 
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4.5.5 - Orien~io de marketing societal 
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A afinna~io de Philip Kotler - Administra~io de Marketing) Prentice Hall, 

2000 pg 47, expoe que o consumidor questiona sea orientaQio do marketing esta 

engajada na responsabilidade social, procurando identificar nas marcas se as 

empresas abordam os conflitos potenciais entre desejos e interesses dos 

consumidores e o bem estar social a Iongo prazo. 

Kotler define; ''A orientaQio de marketing societal sustenta que a tarefa da 

organiza~io e determinar as necessidades, os desejos e os interesses dos mercados

alvo e fomecer as sati.sfayoos desejadas mais eficaz e eficientemente do que a 
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concorrencia, de uma maneira que presetVe ou melhore o bem estar do consumidor e 

da sociedade''. 

A orientayao de marketing societal conduz as empresas a comportamentos 

morais e principios eticos, respeitando os consum.idores e oferecendo produtos 

politicamente corretos, contribuindo para a preserva9io da natureza, e contribui96es 

sociais em comunidades carentes. Estas praticas induzem de forma positiva que os 

consumidores participem indiretamente, comprando seus produtos, nas melhorias 

sociais que as empresas buscam atraves do marketing societal. 

Os departamentos de marketing das empresas devem buscar beneficios. 

mtituos com seus clientes de forma recompensadora, evitando assim o lado negativo 

de uma aQao mal planejada. Tais aQoes geram nos consumidores: 

I. IrritaQio- Os softwares de relacionamento que as empresas utilizam, o qual 

os clientes perdem um tempo precioso aguardando atendimento de 

operadores despreparados, ou ligay()es fora de bora para oferecer produtos 

dispensaveis, estas abordagens como exemplo nao sao recebidas pelos 

consumidores positivamente. 

n. Jnjusti.9a - Tirar vantagem de compradores impulsivos ou menos 

informados, apresentando vantagens fantasiosas que conduz o cliente a 

insatisfa9lo posterior a compra, conotando que o cliente foi enganado. 

m. Engodo e Fraude - Animcios com o intuito de ludibriar o cliente, 

exagerando a maneira de apresenta9ao, embalagem, tamanbo fazendo com 

que o cliente fique insatisfeito. A indUstria tabagista e um exemplo que 

apresenta pessoas saudaveis utilizando seus produtos mas que todos sabem 

as conseqiU}ncias que o cigarro ttis posteriormente slo irreversiveis. 

IV. Invasio de Privacidade - Quando as compras sao feitas a distincia os 

compradores correm o serio risco de juntar seu nome em bancos de dados 

indesejados de empresas em que nunca fez neg6cios. Esta pratica e comum 

Fonte: Philip Kotler- Adminis~o de Maketing. Prentice HaD. 2000 - pg 691 
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em empresas de cartlo de credito~ e-comerce (compras pela internet), por 

telefone, entre outros meios de compras. 

0 sucesso da empresa esta na satisfaQio continua dos clientes, parceiros, 

fomecedore~ entre OUtrOS integrantes da sociedade e intimamente Jigados a adOQiO 

de praticas de condutas eticas, pois as reais necessidades se alteram rapidamente 

com a renova9io tecnologica ou as mudan9&S de costumes que ocorrem com a 

evoluQio da sociedade e que esta evoluQio ocorre paralelamente com a concorrencia 

e faz com que as adaptaQoes das empresas tenham que ser dinimicas tambem. 

Atraves do marketing societal a empresa pode agregar valor a sua maroa 

oferecendo qualidade nos produtos e servi9os politicamente corretos e 

comprometidos com o aperfei9oamento continuo, e assim obter destaque no 

mercado alem de contribuir para o desenvolvimento sustentavel. 
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4.6- Etiea e o meio ambiente 

Abordar o estudo da questio ambiental, e antes de tudo*: 

I. Debater o direito das corpora9oes em usar, explorar e enriquecer com 

fontes de materias primas nio renovaveis, deixando areas exauridas e 

residuos t6xicos nas comunidades, cidades e paises. 

II. Debater o direito das corpora9oes em desenvolver e fabricarprodutos 

que degradam as bases da saude popular. 

ill. Debater como calcular, aplicar e cobrar por danos causados pelas 

empresas por negligencia ao meio ambiente e a saUde do planeta, 

comprometendo o ecossistema . 

• IV. E preparar uma nova gera9io de gestores e administradores, que 

entendam estas limitay5es e imposi9oes que a sociedade atraves dos 

codigos de conduta ambiental aplicam as empresas. 

Os recursos naturais estio ficando escassos e as empresas devem investir para 

encontrar solu9oes para sanar os problemas que a ecossistema esta passando. 

0 rapido crescim.ento demografico, o esbanjamento dos recursos naturais e a 

degradayio do meio ambiente, a pobreza persistente de grande parte da humanidade 

que conseqtientemente impede o acesso a educa9iio, a opressao, a mjusti9a e a 

violencia de que padecem ainda milhoes de pessoas, exigem ayoes corretivas de 

grande envergadura. 

0 modelo de crescimento economico gerou enormes desequilibrios. Se, por 

um lado, a gerayio de riqueza e fartura no mundo cresce~ paralelamente, a miseria, a 

degrada9io ambiental e a polui9io aumentam tambem. Sob esta constata9io, a ideia 

*Fonte: Manuel Correia de Andrade - Ontros- Meio Ambiente Desenvolvitnento e 
Subdesenvolvitnento- 1° Edi9io - Hucitec- 1975 - Sio Paulo. 
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do desenvolvimento sustentavel, busca conciliar 0 desenvolvimento economico a 
preservayio ambiental e, ainda, proporcionar o fim. da pobreza no mundo. 

Fortalece-se a percepyio de que e essencial o desenvolvimento industrial e 

econ6mico, mas sempre em harmonia com as limit890eS ecolOgicas do planeta, ou 

seja, atraves do desenvolvimento sustentavel, para que as get'890eS futuras tenham 

chance de viver bem e de acordo com as suas necessidades explorar os recursos 

necessirios para a sobrevivencia. 

0 paradigma atual de desenvolvimento, baseado nos modelos dos paises 

desenvolvidos, e o modelo capitalist&, que visa o lucro m8ximo. Portanto, o 

crescimento economico em si gera bem-estar a sociedade, e 0 meio ambiente e 
entendido como um hem privado, no que se refere a produ9io e descarte dos seus 

residuos. 

Dentro desse processo, ao Iongo dos Ultimos 50 anos, pode-se afirmar que os 

recursos naturais sio tratados principalmente como insumo para o processo 

produtivo, especialmente no processo produtivo industrial. Fica evidente que este 

modelo, da maneira como foi idealizado e implementado nio se mostra sustentavel 

ao Iongo do tempo. Existe cada vez mais a consciencia que os recursos naturais sio 

esgotaveis, e, portanto finitos, se mal utilizados. 

Neste sentido, o desenvolvimento da tecnologia deve tender a ser orientado 

para metas de equilibrio com a natureza e de incremento da capacidade de inovaQio 

dos paises em desenvolvimento, e o progresso sera atendido como fruto de maior 

riqueza, maior beneficio para a igualdade social e equilibrio ecologico. 

0 conceito de desenvolvimento sustentavel apresenta pontos basicos que 

devem considerar que 6 possfveis o crescimento economico de maneira harmOnica 

com a sociedade, e que exige uma maior percePQio aos impactos s6cio-ambientais 

decorrentes da utilizaQio dos recursos naturais. 
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Sendo as reservas naturais finitas, e que as solu~5es devem ocorrer atraves de 

tecnologias mais adequadas e adapta~s ao meio ambiente. Deve-se atender as 

necessidades de consumo usando tecnicas de reciclagem e otimiza~io de materias 

primas. A forma de viabilizar com equilibrio todas essas caracterlsticas e o grande 

desafio das empresas com responsabilidade social. 

Esta nova filosofta foi enfatizada, a partir dos resultados da Rio-92, onde a 

noyio de Desenvolvimento Sustentavel se alastrou e estruturou-se e com as metas do 

milenio da ONU aprovadas no ano 2000, a qual destacamos a qualidade de vida e o 

respeito ao meio ambiente. A no~io e os conceitos de sustentabilidade 1razem como 

novo desafio os caminbos para a Gestio Ambiental. 

Essa conscientizaylo conduzini ao desenvolvimento sustentavel, definida no 

Relat6rio Brundtland (Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissao Mundial do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988), como "aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gera~oes futuras 

atenderem as suas pr6prias necessidades". 

A inclusio da pro~io do ambiente en1re os objetivos da organiza~io 

modema amplia substancialmente todo o conceito de administra~io. 

Administradores, executivos e empresarios introduziram em suas empresas 

programas de reciclagem, medidas para poupar energia e outras inova~oos 

ecol6gicas. Essas praticas difundiram-se rapidamente e, vltrios empresas dos 

negocios desenvolveram sistemas abrangentes de ad.minis1ra~io de cunho ecologico. 

Esse novo paradigma precisa ser acompanhado por uma mudan9a de val ores, 

passando da expansao para a conservayao, da quantidade para a qualidade, da 

dominayio para a parceria, monop6lio para concorrencia perfeita. 

As empresas, como sistemas, nio permitem que sejam conduzidas apenas 

pelo aspecto economico. Como sistema, a empresa nio pode ser rigidamente 

con1rolada por meio de interven~io direta, porem, pode utilizar SGA - Sistema de 
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Gerenciamento Ambiental e SIG - Sistema lnfonna~oes Gerenciais para o novo 

estilo de gestio ambiental. 

Estes sistemas colaboram para suprir as necessidades das empresas e 

corresponder com as exigencias do mercado, universalizando os principios e 

procedimentos que pennitirao uma expressio consistente de qualidade ambiental. 

Os procedimentos de gestio foram padronizados mundialmente para definir 

criterios e exigencias semelhantes. A garantia de que a empresa atende esses 

criterios e a certifica~ao ambiental denominada ISO 14000. Essas nonnas sao 

definidas pela International Organization for Standardization - ISO fundada em 

194 7 e com sede em Genebra na Sui~a a qual regula outros metodos de certifica~io, 

como qualidade, humanas, ambiental, etc. A ISO tem como objetivo buscar o 

consenso nas nonnas reguladoras de produ9io dos mais de 100 paises associados os 

quais representam 95% da capacidade industrial do planeta. No Brasil a ISO e 

representada pela Associa9io Brasileira de Nonnas Tecnicas ~ ABNT. 

As nonnas de certifica9io ambiental sao as seguintes: 

I. ISO 14.001 - define os requisitos para obten~io do certificado 

ambiental. 

II. ISO 14.004 - e uma nonna que orienta, exemplifica e detalha as 

infonna~aes necessarias a implementa9io de um SGA. 

m. ISO 14.010,14. 011,14. 012- Referem-se aos processos de auditoria 

ambiental. 

IV. ISO 14.032 -A integra~io das nonnas de qualidade (ISO 9000) e de 

meio ambiente sao reguladas por este certificado. 

Nesse aspecto as empresas rem um papel social e ambiental extremamente 

relevante. Atraves de uma prittica empresarial sustentitvel, provocando mudan~a de 

valores e de orienta~ao em seus sistemas operacionais e estario engajadas a ideia de 

desenvolvimento sustentavel e preserva9io do meio ambiente, com responsabilidade 

social. 
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Neste novo paradigma, a ideia e de integraQao e interaQao, propondo uma 

nova maneira de viver e transformar o mundo para melhor, baseada no di8logo entre 

saberes e conhecimentos diversos. No mundo sustentavel, uma atividade - a 

economica, por exemplo - nao pode ser pensada ou praticada em separado, porque 

tudo esta permanentemente inter~relacionado. 

0 Gestor Ambiental tern que ter como principal foco, o principio da moralidade 

social e ambiental, que podemos resumir como a pmtica da etica ambiental. 

E nao devemos deixar de salientar que para uma boa gestio ambiental os 

seguintes sistemas sao importantes orientadores: 

I. Sistemas de custeio - onde se conhecem todos os custos atuais 

influenciados por aQoes passadas, presentes e futuros em termos 

ambientais. 

ll. Sistemas de investimento de capital - tem como prop6sito a 

prevenQio e diminuiQao da contaminavao (se tern em conta o processo 

de aprovayao de desembolso de capital, o processo de planejamento 

ambiental, se utilizam metodos de valorizaQao de custos, porque e 
indispensavel valorar, visualizar e planejar as opQOeS de altemativas 

ambientais, etc). 

m. Sistema de avaliaQio de desempenho - permite avaliar as unidades 

estrategicas de negocios e das instalaQoes, e que ajuda o planejamento 

de incentivos que se dirigem ao fomento da responsabilidade 

ambiental nas pessoas. 

IV. Sistema de processos - Conduzir os colaboradores a aplicar 

programas de administraQio que visam a otimizavao e eliminavao de 

uso de materiais prejudiciais ao meio ambiente, incentivando a 

virtualizaQio e automaQao de processos. 
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4.6.1 -Desenvolvimento economico em relaQio ao meio ambiente 

0 rapido crescimento demogratico, o esbanjamento dos recW'Sos naturais e a 

degradaQio do meio ambiente, a pobreza persistente de grande parte da humanidade, 

a opressio, a injustiQa e a violencia de que padecem ainda milh<>es de pessoas, 

exigem a9oes corretivas de grande envergadura. 

0 modelo de crescimento economico gerou enormes desequilibrios. Se, porum 

lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miseria, a 

degradaQio ambiental e a poluiQio aum.entam dia a dia. Diante dessa constataQio, 

surge a ideia do desenvolvimento sustentavel, buscando conciliar o desenvolvimento 

economico a preservaQiO ambiental. 

Fortalece-se a percepQio de que e imperative desenvolver economicamente, mas 

sempre em harmonia com as limita9oes ecol6gicas do planeta, ou seja, sem destruir 

o ambiente, para que as gefa9oes futuras tenham chance de existir e viver bem, ter 

oportunidades de gerar riquezas de acordo com as suas necessidades. 

Os avanQos ocorridos na area ambiental quanto aos instrum.entos tecnicos, 

politicos e legais, principais atributos para a constru9io da estrutura de uma politica 

de meio ambiente, sao inegaveis e inquestionaveis. Nos idtimos anos, saltos 

quantitativos foram dados, em especial no que se refere a consolida9io de praticas e 

formul~io de diretrizes que tratam a questio ambiental de forma sistem.ica e 

integrada. 

0 desenvolvimento da tecnologia devera ser orientado para metas de 

equillbrio e racionalizaQio dos recursos naturais e incrementar a capacidade de 

inovaQio dos paises em desenvolvimento, e de maneira harmonica, o crescimento 

econom.ico. Neste sentido o retorno do investimento, antes, entendido 

simplesmente como lucro e enriquecimento de seus acionistas, passa a ser entendido 

fundamenta1mente como um.a contribuiQio para a preservaQio de um mundo 

sustentavel. 
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Esta evoluQio de conhecimento que se refere ao meio ambiente tem 

oportunizado o aparecimento de praticas positivas e pro-ativas, que sinalizam o 

desenvolvimento de metodos e de experiencias que comprovam, mesmo que em um 

nivel ainda pouco disseminado, a possibilidade deter como resultados o caminbo de 

mudanQas comportamentais inerentes aos gestores ambientais e empresas 

comprometidas como desenvolvimento sustentado. 

Isto e corroborado pelos segmentos empresariais que se posicionam em 

utilizar estrategias de marketing ecologico, adotadas pela maioria das empresas, e 

que visam a melhoria de imagemjunto a consumidores e sociedade tanto da empresa 

quanto de seus produtos, atraves da criaQiO de novos produtos ecologicamente 

corretos e de aQoes voltadas pela prote9io ambiental, demonstrando o caminho para 

efetuar ayoes com etica ambiental. 

0 gerenciamento ambiental passa a ser um fator estrategico que os gestores 

das organizaQoes devem aplicar e desenvolver, proporcionando um posicionamento 

no mercado em que os retomos sobre os investimentos socio-ambientais serao 

plausfveis, contrariando a visio estritamente ambientalista, deve-se encarar como 

parte do processo o compromisso social e ambiental e ter como estrategia estas 

questoes, transformando-a em oportunidade para reduzir custos, proteger a base de 

sustenta9io do negocio atraves da valoriza9io da maroa e da imagem da empresa, 

aumentando receitas, e ampliando o mercado com novos segmentos, tais como: 

I. Gestao Ambiental 

II. Educa9io e Treinam.ento 

Ill. RecuperaQio de areas afetadas 

IV. Empresas de reciclagem, tratamento de efluentes e residuos. 

V. Novas tecnicas de racionalizaQio energetic a 
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No Brasil a pratica de responsabilidade s6cio·ambiental aplicada por 

empresas como a Petrobnis, Brasken, Telemar, Belgo, entre outras demonstra a 

evolu9ao humanistica que proporciona tais a9oes, pois destaca a coerencia das 

praticas e eficiencia na gestio, pois conseguem mobilizar voluntarios, firmar 

parcerias com o setor publico e com institui9oes sociais e principalmente por 

propiciar a possibilidade das a9oes serem reproduzidas atraves de intercambios de 

experiencias e ideias. Uma nova cultura corporativa esta se solidificando, sem 

assistencialismo, mas sim com efetividade em a9oes que agregam valores humanos e 

resultados tangiveis na esfera socio-ambiental. 

Esses esfor9os vao alem da esfera corporativa, ONG' s estao surgindo para dar 

continuidade em projetos que patrocinadores se afastam por qualquer razao, e os 

intercambios sao fundamentais para profissionaliza9io e para a troca de 

conhecimento para promover a sustentabilidade e reprodu9io eficaz das a96es s6cia. 

ambientais. 
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4. 7 - Etica na Gestio de Pessoas 

A classe patronal insere a ideia de que o ser humano faz parte da organiza~ao 

e com incentivos materiais induz o operario a se comprometer com os resultados da 

empresa, esta indu~ao corrompe o operario pela pressao exercida em busca do 

alcance de metas impostas. Esta pressao impinge a solidariedade, espirito de 

companheirismo e equipe com os colegas, criando uma ruptura etica no ambiente 

organizacional, acoplando os interesses pessoais com os da empresa, instigando a 

ganancia empresarial ao operario, :ficando de lado valores fundamentais para o 

aprimoramento de gestao e consequentemente os resultados almejados. Desta 

maneira alimenta--se, atraves do gestor, o ciclo vicioso o qual os operarios continuam 

com o sentimento de explorados, e os oportunistas gananciosos extraem vantagens 

sob a boa fe dos parceiros, e assim o operluio da sua contribui~ao, atraves da 

passividade das situa~oes cotidianas negativas, tentando contomar conllitos e 

pennanece na situa~ao de se manter alienado e alheio ao progresso pessoal, 

pro:fissional e material, e a explora~ao se mantem. 

Falta etica neste comportamento passivo, pois a consciencia do funcionario 

em trabalhar com harmonia pode contribuir para uma sinergia bene:fica e construtiva 

a corpora~ao. 
A diversidade cultural que as empresas, principalmente as globais, estao 

vivenciando, transfonnando a cultura organizacional, demonstrando que a 

capacidade pro:fissional de execu~ao de tarefas nao 6 mais exclusividade do "homem 

branco" pois, mulheres, negros, silvicolas, estrangeiros, estio se misturando nas 

popula9oes ativamente economicas das na~oos demonstrando capacidade tecnica 

para assumir qualquer posi9io dentro das empresas, fazendo com que gestores 

tenham mais sensibilidade nos processos de recrutamento e sele~ao, pois estas 

tendencias sao fatos que os conservadores ainda nao assimilaram. Os objetivos 

organizacionais nio toleram tais comportamentos gerenciais na atualidade. 
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0 conhecimento~ a competencia, e a atitude profissional bern como a etica 

dos envolvidos em selevio de pessoal e fundamental, nao se deve deixar envolver 

por preferencias subjeti.vas, objetivas, racismo, preconceitos de todos os niveis. 

Abaixo os mais comuns metodos de seleQio em que o estereoti.po e os 

preconceitos prevalecem: 

I. Efeito Halo - e um metodo em que o selecionador permite que uma 

caracteristi.ca do recruta encubra as outras. "A primeira impresslo e a 

que fica". 

n. PredisposiQiO pessoal-e caracterizado quando existe um preconceito 

contra determinados grupos em relaQio a raQa, polftica, etnia, religiao 

e sexo. 

m. Confiar na experiencia - Se enganar pensando que a experiencia 

anterior garante a qualidade tecnica ou conhecimento. 

N. Visio Parcial- Analisar os candidatos e suas caracteristicas de modo 

isolado e nio o conjunto. 

0 problema da gestio e evidenciado em nio adm.inistrar estes gargalos que 

desencadeiam os conflitos nas organizaQoes e, no entanto vemos que o capitalismo 

modemo nio ve a necessidade de justificar a ma relaQao funcional, pois o homem 

ec0110mico traz resultados e a empresa Iuera custe o que custar. 

Alguns gestores ainda persistem em metodos conservadores ficando por 

vezes proximo ao escravista dos seculos pr6-revoluQio industrial, que via os 

escravos como instrumento ou coisa produtiva, nio como pessoas ou como sao 

classificados atualmente colaboradores capital humano ou capital intelectual, sendo 

a explorayio apenas um fato economico natural e racional. 

Tendo tambem como referencia historica os colonizadores e conquistadores, 

que subjugavam, saqueavam, extenninavam povos e nio justi:ficavam, era natural, 

pois n.io Se levantavam OS problemas etiCOS e morais. 

*Fonte: COLEc;.Ao GESTAO EMPRESARIAL-Gestfto do Capital Humano; FAE Business School

Encarte Gazeta do Povo- Editora Gazeta do Povo- 2002 - Curitiba. 
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A historia nos da conta de que, nas sociedades primitivas e antigas, a 

atividade economica se baseava na troca de mercadoria por mercadoria, nao 

existindo nesse periodo a ideia de lucro e nem de empresa. Portanto, a etica se 

restringia as relaQoes de poder entre as partes e pelas eventuais necessidades 

presentes de obtenQao de certos hens ou artigos. 

0 comportamento organizacional atual teve influencias a partir da revoluyao 

industrial no seculo XVIII e XIX, tendo a mutayao dos processos de produyao e 

obrigando a aplicar novos metodos de gestao. 

Houve uma demanda por urn niunero maior de trabalhadores e as empresas 

ficaram em face de urn problema de relayoes humanas, pois desencadeou novas 

formas de estruturar as empresas para toma-las mais efetivas. 

0 problema das relayoes humanas principalmente dentro das organizayoes 

ocorrem ate hoje, porque as empresas estao achatando suas estruturas funcionais 

com o intuito exclusivo do aurnento dos lucros e a escassez de vagas colocam as 

empresas nurn paradoxo etico em que a responsabilidade social fica sendo urn 

objetivo superficial superado pelo principal que e a permanencia no mercado e a 

gerayao de riquezas. 

Enquanto as filosofias empresariais na sua maioria estao focadas na qualidade 

de vida de seus funcionarios, clientes, sociedade, e o respeito aos direitos humanos, 

paralelamente estao expostas a competitividade que a concorrencia impoe levando 

esta pressao do mercado ao ambiente intemo remetendo os gestores a adotarem 

estrategias pOUCO eticas liderando OS colaboradores de forma agressiva atraves da 

ameaya, medo e manipulayao, sem demonstrar habilidade e capacidade em fazer 

alianQas e pactos com os liderados. Esta situaQao controversa, conseqiientemente, 

leva os fu.ncionarios a ter atitude por vezes ate contrarias a sua indole, mas afetando 

os principios morais que sustentam o born relacionamento funcional. 
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As causas dos conflitos podem ter origem de qualquer situaQio subjetiva, 

porem podemos citar algumas causas mais comuns; 

I. Frustravio de um dos controversos - incapacidade de atingir os 

objetivos, desejos e metas por motivos de ordem tecnica, competencia 

ou de comportamental. 

n. Personalidades conflitantes - e a explicavio mais comum para 

desaven9as fam.iliares e profissionais e a mais dificil de administrar. 

m. Metas diferentes - naturalmente todos os seres humanos tem metas, 

objetivos e desejos diferentes e sendo a metodologia para alcance 

delas tam.bem diferente entre as pessoas, o conflito e eminente para se 

obter 0 exito. 

IV. DiferenQas de percepQoes, informavoes e valores - normalmente os 

conhecimentos sio construidos de maneira particular e individual e as 

pessoas se inclinam em obter infonnaQoes e analisa-las de fonna 

particular baseado na formavio cultural e nos valores que as pessoas 

carregam consigo, porem nao se leva em conta que as outras pessoas 

agem da mesma maneira e quando a apresenta9io das ideias se faz, a 

controversia e o conflito afloram. 

Nota-se que a inversio de valores e uma doen9a do capitalismo, que alimenta 

a ambi9io e a ganincia remetendo as pessoas a comportam.entos individualistas que 

atentam contra o companheirismo, a comunhio e a solidariedade; 0 materialismo 

que subordina a pessoa ao desejo e a avareza; 0 consumismo que conduz ao 

descontrole do ''ter mais", que caracteriza as pessoas a se desprender do altruismo e 

remete-a ao egoismo. 

Estas caracterlsticas de ambiente sio detectadas em diversos nfveis 

hierarquicos, com>borando para a afirmaQio que e um problema macro e que afeta 

Fonte: COLEvAO GESTAO EMPRESARIAL·Gestilo do Capital Humano; F AE Business School· Encarte Gazeta do Povo

Editora Gazeta do Povo- 2002- Curi1iba. 
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nao so as institui9oes, mas como tambem afeta os comportamentos individuais 

rompendo os limites de tolerincia dos funcionarios que ficam mais sensiveis, auto

estima baixa, initavio, baixa produtividade e queda na qualidade do serviQo, queda 

de motivavio, etc. Tudo devido ao simples fato da etica ficar alheia ao 

comportamento de cada um gerando desatios inerentes aos conflitos gerados pelas 

diferenyas e que competem aos gestores sanar. 

4. 7.1 - Administra9io de Conflitos 

Os conflitos interpessoais sao originados por diversos motivos e podem 

ocorrer por; direitos nao atendidos ou nao conquistados; mudanvas extemas 

acompanhadas por tensoes ansiedades e medos; luta pelo poder; necessidade de 

status; sucesso financeiro; manipula9io de pessoas; expectativas nio atendidas; 

escassez de recursos; diferenvas culturais e individuais; emoQio; ambiente de 

trabalho adverso; falta de companheirismo; busca por autonomia. 

0 que motiva as pessoas a terem um desvio de conduta estil intimamente 

ligado ao desejo e preferencia pessoal pela ostentaQio, cada ser com seu nivel de 

satisfayao. Abraham Maslow criou de maneira empirica a pirlimide d11s 

necessidt~des* em que conclui a existencia de cinco tipos distintos de necessidade: 

I. Fisiologica (basicas) - Fome, sede, :frio sao necessidades vitais que 

quando sio satisfeitas ja nio servem como forte elemento de 

motiva9io. 

n. De seguran9a - A proteQio com ameaQas futuras, principalmente as 

que comprometem as necessidades fisiologicas. 

Ill. Sociais - Amigos e familia quando as duas primeiras necessidades 

estio satisfeitas remetem o homem a esta. 

* Anexo II- A pirlmide das Necessidade de Maslow-
Fonte- John R. Hollnbeck, John A. Wagner m - Comportamento 

Organizacional- Criando vantagem competitiva- Saraiva- 2002 -Sio 
Paulo. 
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IV. Auto-estima - 0 reconhecimento pela sociedade, respeito dos demais 

remetem as pessoas a se satisfazerem por fatores extemo ou e m 

partes por fatores intemos. 

V. Auto-realiza9io - 0 potencial pleno dos individuos estio sendo 

realizados, porem jamais podem ser satisfeitas pela incessante 

necessidade do "ter mais". 

A partir destas necessidades e das dificuldades que o mundo capitalista modemo 

impoo, rodeada por interesses financeiros e nada mais, a obten9io da satisfa9io das 

necessidades e 0 desafi.o para as pessoas, como 0 lucro e para as empresas. 0 

marketing vinculou as necessidades ao dinheiro que consequentemente vem do 

trabalho que as institui9oes oferecem, sendo assim o ciclo se fecha e o conflito se 

inicia. A falta de etica e respeito e evidenciada, em comportamentos escusos de 

pessoas interesseiras, e por vezes trapaceira. Todo o grupo social se constroi atraves 

de relacionamento interpessoal de forma afetiva e racional, no entanto quando nao 

ha o equillbrio, profissionais buscam formulas para disseminar o contlito e se faz 

necessario conhece-los sendo 4 tipos distintos*: 

I. Conflito Latente - nao e exteriorizado pelas partes envolvidas, 

eventualmente nao e necessario trabalha-lo. 

ll. Conflito percebido - Embora sejam percebidos racionalmente pelos 

envolvidos, nao ha manifesta9io aberta dos mesmos. 

m. Confiito sentido - antinge as partes envolvidas e ha emo9io e forma 

consciente. 

IV. Conflito manifesto - ambas as partes e terceiros ja a perceberam e foram 

atingidos, e pode interferir na dinamica da organiza9io. 

* COLE<;AO GEST AO EMPRESARIAL-Gestfto do Capital Humano; F AE Business 

School- Encarte Gazeta do Povo- Editora Gazeta do Povo- 2002- Curitiba. 
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Identificado os motivos, os conflitos interpessoais se subdividem em: 

I. Hierarquicos - consiste em lideranQas nao ter apoio dos subordinados ou 

vice-versa, ficando os envolvidos nas tarefas a1heios a decisoes e as 

execu9oes operacionais. 

n. Pessoais - nao afeta diretamente as tarefas, porem tacitamente OS 

envolvidos se confrontam e as desaven9as ficam dificeis para a lideran9a 

administrar, pois pode conotar protecionismo e inclina9ao para alguma 

parte. 

Quando ocorre conflito as conseqiiencias sao freqiientemente negativas, criando 

situaQoes em que os reais objetivos sao desviados, e os envolvidos perdem tempo na 

soluQao da fide e este tempo poderia ser direcionado a tarefa se houvesse urn 

comportamento adequado, pois partimos do principio que o conflito e ocasionado 

por interesse e deturpaQao do valor humano, faltando com etica e principios morais 

de uma parte, ou seja, uma parte estit certa, pois nao se admite disputa de egos e sim 

da verdade e assim uma age de forma a denegrir a imagem ou trabalho do outro, e 

quem e derrotado fica com a sensa9ao de dessocializaQao, sentido-se menos apto 

para as atividades da organizaQao. 

Cabe aos gestores a resolu9ao de conflitos e propiciar urn ambiente saudavel e 

transparente para que se possa esclarecer as percepQoes e dilemas que possam surgir, 

focando a necessidade do gmpo ou individual e identificar os gargalos que as 

relaQOeS possam ter, implementando uma gestio participativa, planejando aQoes 

fundadas no passado com visao para o futuro. Utilizando a comunicaQao para sanar 

problemas sendo uma ferramenta no combate de erros, omissoes, irritaQoes, atrasos, 

melhorando a compreensao, aumentado a percepQao dos subordinados com relaQao 

aos assuntos diversos demonstrando interesse e respeito e, principalmente, nao coibe 

a pratica da etica que e a base principal do relacionamento. 
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5- Conclusio 

0 capitalismo como sistema e extremamente leal na questio das possibilidades 

de gera9io de riqueza, no entanto as diferen9as sociais conseqtientes sao exagerada~ 

pois a concentra9io de riqueza e extremamente acentuada para poucos, ficando a 

maioria excluida e assim, sem possibilidades de desenvolvimento e humaniza9io. 

Enquanto alguns gestores conservadores mantem um sistema de exploraQio de 

mio de obra de forma pre-revolu9io industrial chegando praticamente ao 

escravismo, por outro lado algumas institui9oes se dedicam ao desenvolvimento e 

humanizaQio no ambiente organizacional, tentando estabelecer um equilibrio entre 

metas ambiciosas e lucrativas e mais qualidade de vida dos seus colaboradores, ao 

mesmo passo as mesmas instituiQOeS que investem pesado em campanhas de 

responsabilidade social e desenvolvimento sustentavel, investem da mesma forma 

em campanhas de marketing seduzindo consumidores a serem consumidores 

compulsivos. 

Esta necessidade criada pelo marketing e o desejo de ''ter" corrompe os valores 

humanos, fazendo-os agir de maneira antieti.ca contra os seus pares profissionais, e 

entre os grupos que convive, para alcan9ar suas metas e ambi9oes, transformando 

em ganancia a satisfa9io de suas necessidades. 

As empresas da mesma maneira, para dar continuidade na suas opera9oes, 

alteram seus processos de fabrica9io, seus produtos e a disposi9io como sao 

ofertadas no mercado para uma adequa9io de custo X bene:ficio, elas "maquiam'' 

seus produtos sem divulgar, contrariando a lei e proporcionando discordias na 

concorrencia e insatisfayio dos clientes. 

Para as organiza9oes serem permanente e estaveis no mercado que e altamente 

competitivo, nao depende so da qualidade de seus produtos e servi9os, de novas 

tecnicas de gestio ou de tecnologia avan9ada, crescer e lucrar e fundamental, no 

entanto de maneira sustentavel e essencial, atentando as necessidades s6cio-
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ambientais e estrategicamente viavel, desempenhando um papel social e 

politicamente correto, pois investidores e consumidores estio atentos e valorizando 

empresas com responsabilidade social. 

A explorfl9io da biosfera pelo homem amea911 hoje a sua propria existencia e o 

delicado equilibrio. Ao Iongo das Ultimas decadas, as pres80es sobre o ambiente 

global tomaram-se evidentes, fazendo ergueruma voz comum pelo desenvolvimento 

sustentavel. Essa estrategia requer uma conscientiza9io e novos conjuntos de 

valores. 

0 mercado nao mais aceita o descaso no tratamento dos recursos naturais. Os 

consumidores devem ser mais instigados ao consumo de produtos reciclaveis. A 

legisla9io deve toma-se mais rigida imputando san9oes aos infratores, obrigando as 

empresas a encarar com seriedade e responsabilidade a variavel s6cio-ambiental em 

sua estrategia operacionai. 

Portanto, os gestores devem vincular seus colaboradores ao compromisso moral, 

prevalecendo a etica, praticando o comportamento ideal fugindo dos corruptores que 

insistem em levar vantagem e nilo mais ignorar os problemas ambientais e sociais, 

porque este compromisso fonna um elo de Iiga9io entre as empresas e a 

comunidade. 

Os gestores e pro:fissionais da gestio socio-ambiental devem despertar o 

interesse para as questoos da etica ambiental, colaborando com a classe empresarial 

a implementar) em sua gestio a varillvel socio-ambiental, nlo apenas para constar 

na legislavio, mas por uma verdadeira conscientizayio da responsabilidade social. 

0 gestor precisa comparecer nesse novo cenirio) com disposi9io e competencias 

necessarias para cooperar com a preserva9io do planeta, prosperidade das 

sociedades e valoriza9io do homem. Devera ser o agente capaz de disseminar a 

responsabilidade social na sua organiza9io e nas empresas a quem presta servi9os. 
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Sao eles os detentores das informa9oes ricas e privilegiadas, e capaz de influenciar 

positivamente as organiza90es e contribuir para a tomada de decisnes. 

A utiliza9io de procedimentos antieticos como justificativa de sobrevivencia ou 

adapta9io nos ambientes empresarias remetem-nos a concluir que o sucesso 

financeiro e pessoal e um dos principais fatores motivadores para 0 desvio de 

conduta levando as pessoas a gerar conflitos por interesses egoistas~ corrompendo 

os valores humanos abstratos e concretos. 

A administraQio de conflitos deve ser aplicada de acordo com a percep9io e o 

perf:d das desaven9as, pois podem ser hierarquicas ou pessoais e estes 

desentendimentos tiram. 0 foco principal que e a efetividade das instituiQoes e 0 

alcance das metas e objetivos estipulados, e principalmente, a perpetuaQio da etica 

empresarial com uma aplicaQio espontinea, e assim as institui9oes parceiras, e 

consumidores assimilam com ajuda de campanhas de marketing corretas esta 

responsabilidade social que as empresas praticam, assumindo uma nova atitude 

contribuindo para o desenvolvimento sustentavel de forma natural e proativa e nao 

reativa tomando este novo modelo de comportamento da organiza9ao como 

diferencial competitivo. 

"Evidentemente, por isto devemos aqui entender: circunstlincias ao alcance da 

a#Jo transformadora dos homeni'. Thomas More- A Utopia- pg 11. 
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ANEXOI 

Case Johnson& Johnson 

Este caso de a9io de etica em.presarial ocorreu no Estados Unidos na decada de 

1980., citado no livro de Robert Henry Srour- Etica empresarial Editora Campus -

2000- Rio de Janeiro, o qual relata que a J&J fora notificada pela morte de 7 

pessoas que haviam morrido na cidade de Chicago ap6s ingerirem o Tylenol 

(analgesico utilizado em todo o mundo ), imediatamente a empresa ordenou o 

recolhimento de 32 milhoes de embalagens em todo o territ6rio dos Estados Unidos, 

tendo a J&J uma redu9io no faturamento na ordem de 88% caindo de 33 milh<>es de 

dolares para 4 milhoes, alem de que assumiu total responsabilidade pelas vitimas, 

indenizando pelo incidente. Desembolsou US$ 100 milhoes com a fiscaliza9io e 

mais US$1 SO milhoos em campanhas publicitarias para recuperar o mercado 

perdido, obtendo o resgate de sua fatia do mercado 2 anos apos o incidente. 

E essencial expormos que esta conduta etica foi reativa por causa das 

pressoes da sociedade, e agiu eticamente porque a imagem estava sob risco de ser 

irreparavel levando a empresa a uma possivel extin9io, e que o principio etico 

retomou o poder mercadologico da J&J. 

Num mundo capitalista que prevalece o lucro as pessoas e empresas agem de 

forma reativa e nao por espontaneidade, em outras partes do mundo, principalmente 

os paises subdesenvolvidos, a J&J nio recolheu seu produto por falta de pressao e 
... 

informayao das sociedades em questao. 



ANEXOIT 

Piramide das Necessidades de Maslow. 

Necessidades 
Auto

realizaqio, 
status 

Necessidades de Auto
Estima , afei9io pelo 

proximo, viver em gropo 

Necessidades de Seguran98 
ProteQio a amea~ futuras 

que comprometam a 
necessidades fisiol6gicas 

Necessidades fisiologicas I basicas 
Fome, sede, sexo, sono 
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