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“Nossa discussão será adequada

se tiver a clareza que comporta o assunto,

pois não se deve querer a mesma precisão

em todos os raciocínios [...]”

Aristóteles
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RESUMO

A ética empresarial já tem se consolidado como área de estudo, bem como elemento para gestão 
e tomada de decisões estratégicas nas organizações. Em tempos de globalização, diversidade e 
responsabilidade social, torna-se premente adotar posturas mais corretas nas relações pessoais, 
na política e nos negócios. O objetivo desta dissertação é descrever, através de um estudo de 
caso, como as organizações empresariais podem inserir princípios éticos na formulação de suas 
estratégias e na gestão de seus negócios. Para validação,  a análise do caso conta com uma 
revisão teórica que recorre aos fundamentos filosóficos da ética, à aplicação do conceito de 
ética  à  atividade  empresarial  de acordo com o propósito  organizacional.  A fundamentação 
teórica contempla, ainda, a inserção de princípios éticos na gestão e estratégias de negócios e 
sua relação com o desempenho organizacional.
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ABSTRACT

The Business ethics has already been consolidated as a study area, as well as an element for 
management and strategic decision-making process in organizations. In times of globalization,  
diversity and social responsibility, it becomes essential to adopt better attitudes in personal  
relations, politics and businesses. The objective of this thesis is to describe, through a case 
study,  the  process  of  how  organizations  have  been  inserting  ethical  principles  in  the 
management  and strategies  formulation.  The  analysis  of  the  case  counts  on  a  theoretical  
revision that appeals to the philosophical  beddings of  the ethics,  to the application of  the 
concept of ethics to the business activity according to the organizational purpose. The revision 
also contemplates the business-oriented insertion of ethical principles in the management and  
strategies and its relation with the organizational performance.
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