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A INSERÇÃO DE PRINCÍPIOS ÉTICOS NA GESTÃO EMPRESARIAL

1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa e importância do estudo

O propósito e as intenções dos atos humanos são preocupações tão antigas quanto a própria 

humanidade.  Filósofos  e  pensadores  de  séculos  antes  da  Era  Cristã  já  se  dedicavam  a 

compreender e explicar a maneira pela qual nos relacionamos uns com os outros e se tomam 

decisões certas ou erradas, boas ou más.

Desde a Grécia Clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles (séculos V e IV a.C.), o conceito de 

ética  tem sido desenvolvido buscando oferecer  parâmetros  para a  conduta dos homens em 

sociedade.  Segundo o dicionário1,  a palavra ética tem origem etimológica na palavra grega 

ethos, que significa costume, maneira habitual de agir, índole. Ética pode ser entendida como a 

disciplina  filosófica  que  estuda  a  ação  humana  que,  por  sua  vez,  pode  ou  não  estar  em 

conformidade  com a  razão.  A ética  filosófica  procura  “estabelecer  princípios  constantes  e 

universalmente válidos para a boa conduta da vida em sociedade” (SROUR, 2000, p. 35).

Em tempos de globalização,  diversidade e responsabilidade social,  torna-se premente adotar 

posturas mais corretas nas relações pessoais, na política e nos negócios. Durante o II Congresso 

Nacional  sobre  Investimento  Social  Privado,  promovido  pelo  GIFE  (Grupo  de  Institutos, 

Fundações e Empresas), em abril de 2002, o representante da UNESCO2 no Brasil destacava em 

seu pronunciamento a necessidade de se estabelecer um código de ética universal: “Esse novo 

cenário de harmonia multicultural que todos nós desejamos requer sacrifícios continuados e 

uma visão estadista, para trabalharmos o advento de uma nova ética universal. Para tanto, torna-

se essencial e imperativo ‘identificar um núcleo de valores e princípios éticos comuns’ a todas 

as culturas para serem aceitos e colocados como ‘pontos de referência partilhados de forma a 

1 Mini Houaiss Dicionário da língua portuguesa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
Novo Aurélio Século XXI:  o dicionário  da língua portuguesa.  3ª  ed.  Totalmente  revista  e ampliada.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
2 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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estabelecer um guia mínimo de moral a ser considerada pela comunidade mundial’ […].”3

Isso não significa que conceitos como ética e moral sejam adequados e necessários apenas ao 

momento  presente.  Pelo  contrário,  têm sido  vitais  para  o  prosseguimento  seguro,  justo  e 

sustentável das sociedades mesmo que de forma intrínseca ou não intencional. Mas, ao mesmo 

tempo, são temas muito pertinentes às atuais circunstâncias, em que nações buscam viver de 

maneira coerente e harmônica interna e externamente.

Nesse contexto, deve-se considerar a importância das organizações privadas e lucrativas para o 

crescimento  e  desenvolvimento  das  sociedades.  Durante  o  século  XX,  as  organizações 

empresariais  “conquistaram enorme legitimidade  social,  como causa  e  efeito  do  seu  êxito 

coletivo.” (GHOSHAL; BARTLETT, 2000, p. 267), acompanhado do declínio de autoridade de 

outras instituições (igrejas, partidos políticos e até mesmo da unidade familiar).

Além disso, a empresa deixa de ser apenas um agente de maximização de lucro nas trocas 

econômicas  e  torna-se,  também,  um dos  mais  importantes  foros  de  interação  social  e  de 

realização pessoal para muitos indivíduos (GHOSHAL; BARTLETT, 2000).

Tal importância acarreta maior responsabilidade. Consumidores, trabalhadores, investidores e 

outros membros da comunidade passam a questionar muito mais o que tem sido dito e feito. Ao 

formular sua estratégia, os gestores organizacionais não podem considerar apenas a dimensão 

comercial,  mas definir  sua tarefa em termos mais amplos,  como modeladores  do propósito 

institucional (GHOSHAL e BARTLETT, op. cit.). Isso significa que a organização compreende 

que  sua  relação  com  os  stakeholders não  é  de  dependência  unilateral,  mas  sim  de 

interdependência,  o  que  faz  com que  a  responsabilidade  moral  seja  compartilhada  (Ibid.). 

Stakeholder em uma organização é (por definição) qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar 

ou ser afetado pelo cumprimento dos objetivos organizacionais. (FREEMAN, 1984). Exemplos: 

funcionários, fornecedores, clientes, concorrentes, governo e comunidade.

As decisões empresariais  não são inofensivas,  uma vez que os efeitos por elas provocados 

afetam os stakeholders, isto é, os agentes que mantêm vínculos com a organização (SROUR, 

2000). A empresa precisa, então, adotar um modelo de gestão pautada em princípios éticos e 

3 Disponível  em  http://www.unesco.org.br/noticias/opiniao/index/index_2002/gife/mostra_documento.  Acesso 
em 26 jan 2006.
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que atenda às exigências que recaem sobre ela (empresa), harmonizando os interesses diversos 

desses agentes.

Competitividade e sobrevivência no longo prazo exigem equilíbrio entre as políticas e práticas 

administrativas e as ações da empresa junto ao mercado e à sociedade.

Isso  significa,  por  exemplo,  que  um bom relacionamento  com o  sindicato  não  dá  a  uma 

indústria a permissão para que se livre de dejetos químicos sem se preocupar com a preservação 

ambiental, ou que produtos de boa qualidade camuflem a exploração de trabalho infantil ou 

sonegação de impostos. Segundo Srour (op. cit.), é preciso realizar o “lucro com ética”.

Nesse sentido, o avanço da tecnologia da informação facilita muito a tarefa de vigiar a atividade 

empresarial.  É  possível  obter  informações  sobre  as  empresas,  seus  erros  e  decisões  mais 

importantes,  no  chamado  “tempo  real”.  Casos  de  corrupção,  escândalos  e  acusações  de 

irresponsabilidade  empresarial  são  amplamente  divulgados,  e  fazem com que  a  confiança 

depositada nas empresas seja abalada, muitas vezes com conseqüências sobre o desempenho 

dos negócios.

Assim, considerar um modelo de gestão ética tem a ver com a sustentabilidade do desempenho 

organizacional  ao  longo  do  tempo.  Collins  e  Porras  (1995)  caracterizaram  as  “empresas 

verdadeiramente excepcionais” (Ibid., p. 13), também denominadas empresas visionárias, como 

aquelas que são líderes em seus setores, admiradas pelas demais e com “um longo registro de 

impactos  significativos  sobre  o mundo à  sua  volta”  (Ibid.,  p.  15).  Segundo os  autores,  as 

empresas visionárias conseguem ter um “extraordinário desempenho de longo prazo” (Ibid., p. 

19).

A conclusão mais importante desses autores é que a essência de uma empresa “feita para durar” 

é transformar a ideologia  central  (valores  e princípios básicos,  que transcendem o objetivo 

econômico) e a sua motivação pela busca do progresso em tudo que a empresa faz: estratégias, 

diretrizes, processos, sistemas de avaliação, remuneração, desenvolvimento organizacional, etc. 

(Ibid., p. 288-9). Em trabalho posterior, Collins (2001) volta a elaborar as mesmas idéias em 

outras  palavras:  “As  empresas  excelentes  e  duradouras  preservam seus  valores  centrais  e 

objetivos  fundamentais,  enquanto  suas  estratégias  de  negócios  e  práticas  operacionais  se 

adaptam infinitamente a um mundo em transformação.” (Ibid., p. 271). 
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É uma tarefa difícil diagnosticar com precisão o que veio primeiro: a demanda de um mercado 

consumidor mais exigente e ativo, ou a ação pioneira de algumas empresas que se anteciparam 

e ousaram assumir posturas responsáveis, antes que isso lhes fosse cobrado. O que importa é 

que esse é um desafio aos executivos e gestores atuais, crescente e certo para os futuros.

Para Porter e Kramer (2002), os executivos estão num “beco sem saída”: de um lado, ativistas 

sociais que exigem das empresas níveis cada vez mais elevados de responsabilidade social; de 

outro, investidores que os pressionam, sem trégua, para alcançar a maximização dos lucros no 

curto prazo.

Handy (2002) coloca em xeque essa questão, afirmando que transformar as necessidades dos 

acionistas num objetivo é um erro de lógica, confundindo uma condição necessária com uma 

condição suficiente. Segundo o autor, o propósito de uma empresa é uma questão moral e não 

econômica. Ela não existe para obter lucros, mas sim, para fazer algo melhor ou novo com os 

lucros que obtém.

Atribuir  à  atividade  empresarial  responsabilidades  que vão além da geração  de lucros  não 

significa  apenas  um  ônus.  Há  diversos  indicadores  de  que  a  atividade  “economicamente 

correta” (SROUR, op. cit., p. 194) traz benefícios ao desempenho organizacional. Em 1999, a 

Dow  Jones criou  o  Índice  de  Sustentabilidade  Dow  Jones,  com  ações  de  empresas 

internacionais que apresentavam desempenho definido como “sustentável”, caracterizado por 

critérios econômicos, ambientais e sociais estabelecidos. As empresas que compunham o Índice 

tinham proporcionado em média maiores retornos aos seus acionistas nos últimos cinco anos, 

do que outras empresas nas mesmas regiões do mundo. Além disso, estas empresas também 

apresentavam desempenho melhor  do  que  suas  concorrentes  pertencentes  ao  mesmo setor. 

(Ibid.,  p.  195).  Isso,  considerando  apenas  a  valorização  das  ações  como  indicador  de 

desempenho.

Um analista financeiro do ABN Amro-Bank afirma que o rendimento dos fundos socialmente 

responsáveis são bons “porque as empresas cujas ações são escolhidas têm melhores times de 

executivos e há um vínculo lógico entre sustentabilidade e a existência de estratégias sólidas”. 

Além disso, a gestão ética é apontada como o fator que faz com que as ações oscilem menos4.

4 Disponível  em  http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/containvestimento/fj2510200410.shtml. 
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No entanto, provocar mudanças na gestão das organizações rumo à gestão ética exige preparo e 

envolvimento daqueles que são os responsáveis pelas decisões estratégicas das organizações, 

seus  administradores.  Embora  muitos  administradores  estejam  comprometidos  com  altos 

padrões éticos, muitos outros não estão convencidos de que a ética possa conciliar-se com a 

economia  ou,  então,  encaram a  moralidade  como  uma  questão  exclusivamente  de  caráter 

pessoal. Do ponto de vista da administração da grande organização, o executivo não é mais uma 

entidade  moral  autônoma.  Ao  contrário,  deve  ser  um  líder  moral,  responsável  pelo 

comportamento de outras pessoas e da própria instituição, assim como por seu próprio caráter 

(NASH, 1993).

“As empresas estão sendo chamadas à responsabilidade  […] ,  vêem-se na contingência  de 

reavaliar  o  peso  dos  efeitos  das  suas  atividades  e  corrigir  a  sua  conduta.”  (THIRY-

CHERQUES, 2003,  p. 32).  É preciso,  para isso,  mudar a cultura corporativa (CHERMAN; 

TOMEI,  2005,  p.  102).  São  necessários  instrumentos  inseridos  num  programa  de  ética 

consistente para permitir que os valores para a formação da cultura ética sejam internalizados 

nas organizações (Ibid., p. 103).

Segundo  Thiry-Cherques  (op.  cit.),  há  um esforço  significativo  no  sentido  de  organizar  a 

“responsabilização  social”  das  empresas.  Algumas  organizações,  por  exemplo,  já  incluíram 

diretrizes de responsabilidade social em seus planos de negócios, o que demonstra a disposição 

das empresas em assumirem além do cumprimento das obrigações legais ou da realização da 

sua atividade lucrativa. O autor defende ainda que a sociedade informada e mobilizada em torno 

de  valores  básicos  dispensa  leis  draconianas  (Ibid.,  p.  46)  e  que  foram a  degradação  e  o 

conhecimento  os  fatores  que  “dispararam  o  alarme  da  responsabilidade”  (Ibid.,  p.  32). 

Acrescenta: “O direito impõe deveres negativos, interdições: não fazer isso, não fazer aquilo. Já 

os sistemas éticos propõem deveres positivos, em geral deveres de solidariedade, de fidelidade, 

de lealdade etc. [...] A função da sanção ética é dissuadir, não punir.”

Explica-se, diante de tantos fatores expostos, a importância de estudar as formas pelas quais a 

ética  é  aplicada  à  atividade  empresarial.  Codificar  as  práticas  empresariais  aceitáveis,  que 

equilibram  as  demandas  sociais  com  a  responsabilidade  econômica  das  empresas  é  uma 

Acesso em 03 fev 2006.
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maneira consistente de proporcionar informação e facilitar sua replicação. Disso dependerá a 

sobrevivência do planeta, das sociedades e a paz das nossas consciências.

1.2 Problema de pesquisa

Tradicionalmente, a noção de consciência (moral) é associada apenas ao indivíduo. De fato, 

“[…] o comportamento ético é sempre individual. As estruturas, as instituições e a sociedade 

não  são  éticas  ou  antiéticas.  Somente  a  ação  humana individual  é  suscetível  de valoração 

moral.” (ARRUDA et al, 2001, p. 23).

Essa concepção influencia o estudo e a prática da ética empresarial à medida que coloca as 

responsabilidades pessoais acima das responsabilidades das organizações. As organizações são 

“prisioneiras” de um sistema de incentivos econômicos e sanções governamentais e, por isso, 

não se pode esperar delas os mesmos atributos morais das pessoas.

John Ladd (1970, p. 499,  apud GOODPASTER; MATTHEWS JR., 1982), filósofo, enuncia 

essas idéias da seguinte maneira:

“É inapropriado esperar que a conduta organizacional atenda a princípios morais ordinários.  

[…]  Nós  não  podemos  e  não  devemos  esperar  que  as  organizações  formais,  e  seus  

representantes, agindo com suas competências oficiais, sejam honestos, corajosos, respeitosos,  

empáticos, ou que apresentem qualquer tipo de integridade moral. Tais conceitos não fazem 

parte  do  vocabulário  da  linguagem  do  jogo  organizacional.”  (Tradução  da  autora  desta 

dissertação).

Srour (2000) apresenta dois mitos sobre negócios. O primeiro, semelhante ao enunciado acima, 

é o mito da amoralidade, em que os negócios são neutros, porque não estão sujeitos às mesmas 

regras da “vida comum”. O segundo é o mito da imoralidade, que define os negócios como 

“sujos”, e que a decência ou o comportamento ético acontecem longe deles (p. 168).

Por outro lado, para Goodpaster e Matthews Jr. (1982), considerar a atuação organizacional 

dessa maneira representa grande barreira ao desenvolvimento da ética empresarial como área de 
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estudo e como elemento para a gestão e tomada de decisões. As instituições devem ser tão 

moralmente responsáveis quanto as pessoas.

Segundo esses autores, é possível estabelecer uma analogia entre a responsabilidade individual 

e a responsabilidade organizacional. Afinal, a unidade organizacional é composta por pessoas.

Se  o  indivíduo  pode  agir  de  maneira  anti-ética,  as  organizações  também  demonstram 

comportamentos regidos por princípios de moralidade duvidosa. Muitas vezes, a decisão correta 

é  clara,  mas  a  competição  e  as  pressões  institucionais  levam até  mesmo os  gestores  bem 

intencionados a se desviarem do caminho correto. Aliás, interesses econômicos e princípios 

éticos podem ser, e são muitas vezes, conflitantes (STARK, 1993).

Apesar  desse  conflito,  as  organizações  são  impulsionadas  pelo  mercado  e  forçadas  pelos 

governos a assumirem posturas mais éticas nos seus negócios e estratégias. O executivo de uma 

grande corporação chegou a afirmar, certa vez, que, se os negócios não forem geridos de acordo 

com o interesse público, o próprio público revidará com ações e regulamentações restritivas 

(STARK, 1993, p. 39). Ou seja, as mesmas forças competitivas que levam as organizações a 

tomar decisões, muitas vezes, antiéticas são as forças que compelem as organizações a assumir 

sua responsabilidade social por meio da gestão ética de seus negócios.

A lógica do sistema capitalista está fundamentada na gestão do risco. São diversos os elementos 

que provocam “temores que assaltam os empreendedores, os empresários e os investidores, 

numa espécie de descarga permanente de adrenalina [...]” (SROUR, 2000, p. 186). A ameaça da 

concorrência, do surgimento de produtos e tecnologias substitutos, o medo de cometer erros de 

gestão, de perder os recursos investidos, de dívidas insolváveis, das crises internacionais, de 

intervenções estatais, de greves, são alguns exemplos desses elementos pelo lado da empresa. 

Há, ainda, as pressões exercidas pela dinâmica do mesmo sistema pelo lado do trabalhador 

assalariado  (desemprego,  aposentadoria  improdutiva  e  mal  remunerada,  obsolescência 

profissional,  entre  outras)  e  ainda  em relação  aos  consumidores  (como atendimento  ruim, 

fraudes e manipulação).

Como  uma  forma  de  garantir  que,  mesmo  diante  dessas  pressões,  o  mercado  opere 

adequadamente, o Estado assegura um “mínimo legal”, estabelecendo normas que determinam 

o lícito e o ilícito da atividade empresarial. (SROUR, 2000, p. 186).
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Os trabalhadores e os consumidores, igualmente, têm certas garantias convertidas em normas 

legais (SROUR, op. cit.), porque a sociedade civil se organizou, e “mercado abertos, aliados a 

regimes políticos liberais, conferem enorme poder de fogo àqueles que se organizam.” (Ibid., p. 

161). Assim, consumidores, acionistas minoritários, trabalhadores sindicalizados, associações 

de moradores,  organizações não-governamentais,  entre outros,  podem valer-se de canais  de 

denúncia  e  instrumentos  de  pressão  para  delatar  organizações  com  conduta  duvidosa  ou 

prejudicial e exigir as reparações cabíveis.

Para Srour (op. cit., p. 187), enquanto houver um regime político-econômico liberal e aberto, as 

empresas  estarão  sob  “o  fogo  cerrado  da  vigilância  da  sociedade  civil”.  As  organizações 

precisarão  definir  com  clareza  o  espaço  competitivo  que  ocuparão,  de  acordo  com  suas 

competências técnicas. Precisarão conquistar credibilidade pública e assegurar a reputação da 

sua marca, o que exigirá delas investimentos de longa maturação.

Tal perspectiva deixa evidente que a acumulação de capital continua sendo o pilar do sistema, 

sem a qual deixaria de se caracterizar como capitalista. Adicionou-se ao sistema, no entanto, o 

elemento da responsabilidade social empresarial. (Ibid.).

“As duas lógicas, a do lucro e a da responsabilidade social, convivem às turras.” (SROUR, op.  

cit.,  p. 187).  A primeira, voltada para a satisfação dos proprietários do capital é uma visão 

“endógena”,  inerente  ao capitalismo.  A segunda funciona como uma “intrusa na paisagem 

capitalista.”, voltada à satisfação dos interesses dos demais  stakeholders, “exógena e fruto da 

ação política militante.” (Ibid., p. 188).

Equilibrar interesses tão diferentes, eventualmente contraditórios, é a tarefa da gestão pautada 

em princípios  éticos.  Essa busca garantir  que a  atividade  empresarial  atinja  seus  objetivos 

econômicos, sem desconsiderar seus objetivos sociais.

Para  Thiry-Cherques  (2003),  responsabilidade  e  ética  são  questões  estrategicamente 

relacionadas  com a  identidade  da  empresa.  As  práticas  empresariais  aceitáveis  devem ser 

codificadas, facilitando, dessa forma, a replicação de uma atuação que atenda a essas questões.

Semelhantemente,  Pena (2004)  afirma que a  ética  é uma demanda social  e atender a essa 
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demanda é uma questão de “estratégia empresarial associada à administração da reputação, da 

imagem corporativa e ao marketing” (p. 237).

Considerando, portanto, a importância das organizações empresariais para o desenvolvimento 

das sociedades, suas responsabilidades econômicas, sociais e morais diante dos stakeholders, e 

a necessidade de uma estratégia competitiva, o presente estudo sugere a seguinte pergunta de 

pesquisa:

Como  as  organizações  empresariais  inserem  princípios  éticos  na  elaboração  de  suas  

estratégias e na gestão de seus negócios, mantendo-se competitivas?

1.3 Objetivos

Segundo Stark (1993), os estudiosos de ética empresarial parecem ser os grandes responsáveis 

pela lacuna entre a teoria e a prática nessa área de estudo. Há uma preocupação exagerada com 

o que significa ser um gestor ético, com críticas ao capitalismo como um sistema econômico, 

com uma teorização densa e abstrata e com prescrições que apenas remotamente se referem às 

práticas  gerenciais.  De acordo  com o  autor,  essas  constatações  são  ainda  mais  frustrantes 

quando confrontadas com o sucesso dos eticistas em outras profissões: na medicina, na área 

legal e mesmo na área governamental, as orientações para uma conduta ética são reais e de 

caráter prático.

Assim,  estudos  em ética  no que  concerne  à  gestão  de organizações  devem privilegiar  seu 

aspecto prático e benefícios para a atividade gerencial.

Com a expectativa de contribuir de maneira relevante para essa área de estudo, a partir do 

problema  de  pesquisa  elaborado  e  apresentado  anteriormente,  esta  dissertação  tem  como 

objetivo geral:

descrever e avaliar como princípios éticos estão inseridos na formulação de estratégias e na  

gestão de organizações empresariais.
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Para isso, serão desenvolvidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar  o  conceito  de  ética  empresarial  predominante  na  gestão  da  organização 

estudada;

- Descrever quais  os instrumentos que possibilitem a inserção de princípios  éticos na 

formulação de estratégias e na gestão dos negócios;

- Avaliar, de acordo com a teoria adotada, a adequação da inserção dos princípios éticos 

na organização pesquisada;

- Gerar  orientações  que  possam ser  replicadas  por  organizações  que  busquem inserir 

princípios éticos na prática de sua gestão e estratégias de seus negócios.

Para o cumprimento dos objetivos propostos, será utilizado o método do estudo de caso – caso 

único holístico (YIN, 2005) – detalhado no capítulo 3 – Metodologia.

A Análise do Caso bem como as Conclusões e Recomendações Finais (capítulos 4 e 5) estão 

baseadas no Referencial Teórico desenvolvido no capítulo 2. 

O primeiro tópico do Referencial Teórico consiste num resgate dos fundamentos filosóficos da 

Ética,  em que  são  apresentadas  as  principais  concepções  de  ética  mais  relevantes  para  a 

compreensão do conceito de ética empresarial. Nessa parte, são feitas importantes distinções 

entre a universalidade  versus o relativismo ético, e os argumentos apresentados justificam a 

posição adotada para a realização do presente estudo.

A partir daí, são enunciadas as teorias de responsabilidade social corporativa, que propõem os 

limites da atuação empresarial além do lucro. As organizações com fins lucrativos estão sujeitas 

a uma série de responsabilidades, e o desempenho financeiro e o cumprimento das normas e leis 

são apenas partes de um sistema maior.

São propostas, também, pelo referencial teórico formas pelas quais é possível inserir princípios 

éticos na gestão e formulação de estratégias das empresas.
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Na gestão, principalmente pelo desenvolvimento do compromisso ético da liderança e pelo uso 

de  instrumentos  de  controle,  como  o  código  de  ética.  Nas  estratégias,  a  partir  do 

desenvolvimento da missão, visão e declaração de valores organizacionais.

Por fim, apresenta-se a influência da gestão pautada em princípios éticos nos relacionamentos 

da empresa com seus diversos públicos,  e como a confiança gerada pode proporcionar um 

desempenho mais sustentável e, por isso, superior.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Mesmo sendo moderna a discussão sobre ética nos negócios, a definição das regras de como 

viver  em sociedade  está na agenda dos  filósofos e outros pensadores  há quase dois  mil  e 

quinhentos anos.

Entender a evolução das idéias acerca do tema é bastante útil não só pela riqueza das obras de 

cada autor em si, mas especialmente para dar mais sustentação e solidez ao assunto dentro da 

área organizacional.

Nesse capítulo é oferecida uma visão geral do desenvolvimento do conceito de gestão ética 

como área de estudo, partindo dos fundamentos da ética, que têm origem filosófica. Para isso, 

procurou-se evitar duas armadilhas:

- O excesso de teorias filosóficas, ignorando ou deixando em segundo plano a realidade 

pertinente;

- O receio de cair na primeira armadilha, subestimando a complexidade teórica do tema.

2.1 Ética

Segundo Polo (1996), a Ética não é uma exclusividade de algumas sociedades. Pelo contrário, 

aparece em todas as culturas, porque aborda problemas e soluções universais. Isso significa que 

os grandes princípios que regem o comportamento são compartilhados por toda a humanidade e 

formulados em todos os âmbitos sociais, embora a Ética seja, como ramo da Filosofia, uma 

invenção  grega,  sendo  Aristóteles,  filósofo  grego  do  século  IV  a.C.,  seu  primeiro 

sistematizador.

Polo (op. Cit.) sugere que falta, sobretudo, a integração da ética na vida. Para Kaler (1999), a 

ética estabelece como as pessoas, seres sociais que são, devem viver juntas (p. 210).
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Portanto, é preciso definir ética a partir da filosofia, mas com a consciência de sua característica 

prática e aplicada à vida cotidiana.

2.1.1 Fundamentos filosóficos

Há muitas linhas teóricas no estudo da ética. Serão relacionadas aquelas que aparentemente têm 

mais relevância para o estudo da ética empresarial,  buscando equilibrar a teoria e a prática, 

conforme alerta dado nas armadilhas citadas.

As linhas teóricas apresentadas a seguir não devem ser entendidas como um menu de opções na 

hora de justificar uma ação ou comportamento humanos. Em realidade, pretende-se encontrar 

aquela que pode melhor se aproximar da real natureza da ação humana, que é de fato o objeto 

de estudo da ética.

Para Aristóteles (384 – 322 a.C.), “o bem é o objeto de todas as aspirações do homem”. O 

“bem” para Aristóteles é o meio pelo qual o homem pode ser feliz e se auto-realizar. Esse 

parece ser um motivo suficientemente forte para levar as pessoas a viverem eticamente. Ética 

seria, assim, a ciência de praticar o bem. De certa forma, é o que o senso comum também 

reflete: que o homem dirige suas ações perseguindo aspectos da realidade que se apresentem 

como bens.

Para o filósofo há, no entanto, o bem que apenas tem aparência de bem. O homem de bom 

caráter deseja o bem real e o homem de mau caráter deseja o bem aparente, que apenas lhe 

parece desejável, mas na verdade não é (ARISTÓTELES, Livro III, nº 4). Distinguir entre os 

bens  aparentes  e  os  bens  que  realmente fazem com que o homem desenvolva  toda  a  sua 

potencialidade é uma tarefa que corresponde à razão e à vontade humanas. Pela razão, conhece-

se o bem, e desse conhecimento surgem normas que ajudam a definir o que se deve fazer para 

conseguí-lo. Pela vontade, deseja-se o bem, e ao desejá-lo, desenvolve-se uma série de virtudes 

que ajudem a alcançá-lo. O bem atrai e provoca a busca do homem por ele. As normas e as 

virtudes fazem mais fácil e segura essa busca.

A partir desse raciocínio, serão analisadas as distintas teorias que têm relevância no mundo da 

ética empresarial. Apenas para estabelecer certa organização, as teorias éticas são apresentadas 
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dentro de três grupos: o primeiro, com as visões unilaterais da ética, que só levam em conta 

uma das dimensões propostas (bens,  normas e virtudes).  Em segundo lugar,  as  teorias que 

consideram pelo menos duas das três dimensões,  agrupadas como visões intermediárias.  E, 

finalmente,  uma visão  integradora  que  leva  em conta as  três  dimensões  da ética.  Só  uma 

proposta que contemple, ao mesmo tempo, a perspectiva das virtudes, dos bens e das normas 

pode oferecer uma visão compreensiva do caráter ético da ação humana nas organizações.

Essa proposta de dividir as teorias éticas em três grupos está baseada na obra de Fontrodona et 

al (1998). Outros autores estudaram as mesmas teorias éticas, sem dividí-las dessa maneira.

2.1.1.1 Visões unilaterais

As doutrinas éticas que apresentem visões unilaterais, ou seja, que enfatizem apenas uma das 

três  dimensões  éticas  consideradas  (bens,  normas  e  virtudes)  são  relevantes  para  a  ética 

empresarial pelos princípios gerais que enunciam e não pelo que especificamente dizem sobre 

as organizações.

a) Ética das Virtudes

A ética das virtudes tem sua origem histórica no estoicismo, século IV a.C. Para o estóico, a 

felicidade está na vida virtuosa, que é viver conforme a razão. Assim, o bem é o que aumenta a 

racionalidade do ser humano – a virtude – e o mal, aquilo que a diminui – vício. Para o estóico, 

há uma ordem intrínseca, uma lei natural que deve ser seguida passivamente. Sendo baseada na 

razão,  a  ética  estóica  é  a  ética  do  autodomínio,  em que  é  preciso  lutar  contra  as  paixões 

(FONTRODONA et al., 1998; ARRUDA et al., 2001).

Do ponto de vista das organizações, a virtude estóica é praticada de maneira diferente, já que o 

executivo dificilmente age com a indiferença e a passividade enunciada pelo estoicismo diante 

das  situações  vividas  e  das  dificuldades  encontradas.  Segundo  Aristóteles,  a  virtude  da 

“fortaleza” – que parece ser a mais importante para o estoicismo – tem dois aspectos próprios: 

resistir e atacar. Enquanto o estoicismo parece apoiar-se mais na passividade da resistência (que 

é de fato o significado de fortaleza), a ética das virtudes aplicada ao mundo empresarial ressalta 

mais a postura ativa do ataque (FONTRODONA et al, op. cit.)

Ora, uma disposição efetiva de atacar, sem nenhuma outra limitação, torna evidente que haverá 
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confronto e o surgimento da chamada “moral do mais forte” (Ibid.). Por isso, a ética estóica 

define que ser virtuoso significa buscar o bem, não só de si mesmo, mas também dos demais, e 

isso porque se deseja o bem, não porque seja economicamente rentável.

Alguns críticos da ética das virtudes, como Sowell (1988, apud FONTRODONA et al, 1998), 

dizem que tal comportamento não se sustenta, principalmente no longo prazo, porque não é 

coerente  do  ponto  de  vista  econômico  que  uma  organização  busque  beneficiar  seus 

concorrentes. Dessa forma, é melhor confiar na “mão invisível”5 do mercado, a despeito das 

intenções dos sujeitos. Isso significa que a natureza é o melhor guia do homem e as coisas estão 

dispostas de tal forma que, se os homens forem deixados livres para buscar seus próprios e 

legítimos interesses, eles vão naturalmente agir favorecendo o melhor para a sociedade, com 

intenção ou não de fazê-lo, já que os resultados dependem da ação da mão invisível.

Por outro lado, tais críticas empobrecem a teoria e a prática da ética das virtudes, subestimando 

o  papel  da  racionalidade  e  realizando uma análise  incompleta  das  variáveis  envolvidas  na 

tomada de decisão (FONTRODONA et al, 1998). O objeto da virtude é, em primeiro lugar, o 

sujeito. Além disso, a virtude não diz respeito às intenções, mas sim, à própria natureza do 

homem, que se aperfeiçoa ou não com suas ações. A virtude desenvolve-se com a repetição de 

atos  da  vontade,  gerando  um  hábito  e,  a  partir  dele,  a  aprendizagem.  A  pessoa  decide 

comportar-se  habitualmente  da  mesma  maneira,  desenvolvendo  uma  virtude  moral,  uma 

disposição adquirida e valorizada como uma parte do caráter (FONTRODONA  et al, 1998; 

FERRELL et al, 2001). Ao mesmo tempo, por seu caráter social, o comportamento do homem 

acaba influenciando os demais, mesmo que seja apenas com o exemplo de sua ação. Assim, seu 

aperfeiçoamento depende da consideração de outros (FONTRODONA et al, 1998).

b) Ética de Normas

A ética das normas enfatiza o dever, considerando o comportamento ético como o cumprimento 

das normas. Sua origem está na deontologia, campo das filosofias morais que se concentra nos 

direitos  individuais  e  nas  intenções  associadas  a  um  determinado  comportamento,  não 

considerando suas conseqüências (FERRELL et al, 2001).

Kant (1724 – 1804) buscou caracterizar a chamada ética racionalista por meio do “imperativo 

5 Expressão cunhada pelo escocês Adam Smith (1723-1790) em sua obra A Riqueza das Nações, publicada em 
1776.
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categórico”,  em que  a  ação  humana  é  necessária  em si  mesma,  sem relação  a  nenhuma 

finalidade. Para Kant, a busca do bem é egoísmo e atos egoístas não podem fundamentar os 

valores morais.  A única atitude não egoísta é a “boa vontade”,  ou seja, agir  por obrigação 

(ARRUDA et al, 2001).

As máximas enunciadas pelo imperativo categórico enfatizam a liberdade e a igualdade entre os 

homens (FONTRODONA et al, 1998, p. 29, tradução da autora desta dissertação):

- “Nunca hei de atuar, a não ser de tal maneira que eu possa também desejar que minha 

atitude se torne uma lei universal”;

- “Uma ação pessoal é moralmente reta se, e somente se, ao executar a ação, essa pessoa 

não utilizar os outros meramente como meios para promover seus próprios interesses, 

mas os respeita e possibilita que decidam livremente por si mesmos.”

Para a ética normativa, tudo se reduz ao imperativo categórico – o dever pelo dever – que se 

apóia em si mesmo, uma afirmação categórica. Há, portanto, um subjetivismo sociológico, já 

que o homem considera como dever coisas que podem mudar ao longo do tempo, em função 

das circunstâncias. Assim, “a ética baseada exclusivamente em uma afirmação voluntarista do 

homem pode acabar sendo qualquer coisa” (ARRUDA et al, 2001, p.34).

Além disso,  surgem conflitos entre diferentes normas ou princípios,  como,  por exemplo,  o 

direito à liberdade de expressão versus o direito de não ser difamado ou agredido. O imperativo 

de Kant não ajuda a resolver tais conflitos. Kant apresenta um princípio genérico, não indicando 

princípios éticos particulares.

O  subjetivismo  e  o  relativismo  supostos  na  ética  kantiana  não  consideram  as  infinitas 

circunstâncias  concretas  que  singularizam  as  decisões,  já  que  a  heterogeneidade  dessas 

desvirtuariam o caráter  moral  da ação.  A ética  normativa considera o dever  moral,  mas o 

desvincula da realidade sobre a qual esse dever se aplica.

c) Ética dos Bens

A ética dos bens tem sua origem histórica no hedonismo, do grego hedoné: prazer. Para essa 

doutrina, o único e supremo bem é o prazer e o único mal é a dor (FONTRODONA  et al, 
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1998).

A visão hedonista modernizou-se pela teoria utilitarista, que manteve a perspectiva de que o 

prazer é o sumo bem, porém não mais na dimensão individual tratada pelo hedonismo, mas 

ampliando-o ao bem-estar e à utilidade da sociedade.

O utilitarismo considera as conseqüências da ação humana, tratando como éticas aquelas ações 

que resultem em maior utilidade social, ou seja, que produzam o maior benefício para todos os 

afetados pela ação ou decisão. As alternativas são avaliadas em uma comparação sistemática de 

custos e benefícios (FERRELL et al, 2001).

Para os utilitaristas, as normas devem ser seguidas desde que proporcionem a maior utilidade 

possível. No entanto, a violação da norma justifica-se se trouxer um benefício maior a um maior 

número de pessoas. Distingue-se, portanto, o utilitarismo da ação, do utilitarismo da norma. 

“Subornar é errado” é uma diretriz geral aceita pelos utilitaristas, já que o suborno em si não 

favorece a sociedade, pois o interesse individual se sobrepõe ao interesse da sociedade.  No 

entanto,  em uma situação  particular,  o  utilitarista  da  ação  poderia  argumentar  a  favor  do 

suborno. O gerente de vendas de uma empreiteira, por exemplo, só fechará um grande contrato 

se pagar propina ao funcionário da Prefeitura. Ao mesmo tempo, se o contrato não se realizar, a 

empresa terá que dispensar centenas de operários. Assim, o pagamento da propina, a despeito 

da norma geral  enunciada,  é  um custo que se  justificaria  pelo benefício  alcançado.  Salvar 

centenas de postos de trabalho teria maior utilidade do que obedecer à lei (FERRELL et al, op.  

cit.).

Portanto, a ética dos bens aceita a norma, não por seu valor ético, mas simplesmente porque tem 

utilidade.  As  virtudes  não  são  desenvolvidas,  uma  vez  que  importantes  são  os  prazeres 

imediatos, efêmeros, enquanto as virtudes são estáveis, visando ao futuro.

Por outro lado, a influência da teoria utilitarista na ciência econômica e na atividade empresarial 

é notória. A adaptabilidade do discurso da maximização do prazer para a maximização do lucro 

aproxima muito a  ética  dos  bens  da  empresa.  Quando a  idéia  de  maximização torna-se o 

objetivo da empresa,  a eficiência  converte-se no critério  ético para a atividade  empresarial 

(FONTRODONA et al, 1998). Assim, em decisões empresariais, a análise utilitarista baseia-se 

na relação custo-benefício e a situação é considerada ética se os benefícios superarem os custos 
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(PEERY JR., 1995).

É preciso tomar cuidado com essa justificação,  uma vez que nem tudo que traz eficiência 

econômica é ético. As alternativas para a solução de problemas, analisadas apenas pelo retorno 

financeiro, podem não contemplar dimensões importantes para a ética. 

2.1.1.2 Visões intermediárias

Enquanto as visões unilaterais privilegiam, apenas, uma das três dimensões éticas consideradas 

(as virtudes, as normas, os bens), as visões intermediárias realizam uma análise mais completa 

ao considerar pelo menos duas delas. Serão apresentadas quatro teorias a seguir.

a) Ética Dialógica

A ética dialógica é também chamada ética comunicativa ou discursiva. Parte do pressuposto de 

que só se pode decidir quais normas são morais ou não pelo diálogo entre as partes envolvidas e 

afetadas pela decisão.

A origem dessa corrente está nas idéias dos filósofos Karl Otto Apel6 e Jürgen Habermas7. Para 

ambos, o dever kantiano subordina-se ao consenso. A ética discursiva defende a integridade da 

pessoa, mantém o imperativo categórico de Kant, mas o coloca no contexto do grupo. “Uma 

norma ética é válida, justificada, quando puderem ser aceitas consensualmente, sem coação, 

todas as conseqüências que podem advir de sua observância. Essas conseqüências precisam ser 

antecipadas,  analisadas  e  aceitas  por  todos  que  pautarem  seu  comportamento  por 

ela.” (AGUIAR, 2005, p. 55).

Há, na ética dialógica, dois tipos de racionalidade envolvidas no convencimento das partes: a 

comunicativa e a estratégica. Na primeira, os participantes buscam um acordo que satisfaça aos 

interesses de todas as partes, pode haver concordância e aceitação da verdade. Na segunda, há a 

influência de uma parte sobre a outra ou sobre as demais para obter o resultado desejado. Essa 

6 Catedrático de Filosofia da Universidade de Frankfurt, nascido em 1922, amigo e interlocutor crítico de Jürgen 
Habermas. Autor de obras importantes como A transformação da filosofia (Volume 1 – 1994; Volume 2 – 1999). 
Disponível em: http://www.odialetico.hpg.ig.com.br/filosofia/apel.htm. Acesso em 22 fev 2006.
7 Jürgen Habermas  nascido 1929, em Düsseldorf,  na Alemanha.  Em 1983,  transferiu-se para a Universidade 
Johan Wolfgang Goethe, de Frankfurt, aposentando-se em 1994. Algumas de suas obras principais são Teoria da 
Ação  Comunicativa  (2  volumes,  1981)  e  O  Discurso  Filosófico  da  Modernidade  (1985).  Disponível  em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas. Acesso em 22 fev 2006.
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influência se dá por meio de ameaças ou promessas.

Partindo  do  pressuposto  de  que  a  ética  empresarial  deve  ser  regida  pela  racionalidade 

estratégica, com o objetivo de obter a maximização dos resultados, a moralidade encontra-se no 

momento da racionalidade  comunicativa,  que tem certa  pretensão de universalidade  já que 

busca justificar as normas concretas mediante a formação dialógica do consenso. Essa pretensão 

já não existe na racionalidade estratégica, em que se procura antever as jogadas dos outros para 

preparar as próprias e ganhar (FONTRODONA et al, 1998).

Essa característica da racionalidade estratégica coloca a teoria da ética discursiva ao lado da 

Teoria dos Jogos (VON NEUMANN; MORGENSTERN, 1944  apud FONTRODONA  et al, 

1998) que tem sido aplicada desde sua elaboração como modelo de direcionamento estratégico 

nas organizações.

A ética  dialógica  aparece  também em economia,  na Teoria  da Escolha  Pública8 de  James 

Buchanan, prêmio Nobel de 1986: “O político é aquele indivíduo que pede dinheiro aos ricos e 

votos aos pobres, prometendo, se eleito, defender uns dos outros”.

Ainda em relação às manifestações da ética dialógica nas organizações, podem ser citados os 

chamados códigos de conduta, mais comumente chamados códigos de ética. Por definição, tais 

documentos deveriam ser redigidos a partir do consenso de todos os stakeholders. No entanto, 

parece que os códigos ainda estão voltados para os interesses da empresa. Sua qualidade moral 

depende do nível  moral  de quem o redigiu.  Oportunamente  será  detalhado o papel  de tal 

instrumento para a gestão ética da organização.

b) Ética da Justiça

A determinação do que é justo na ética empresarial diz respeito à eqüidade ou à disposição de 

remediar  injustiças  cometidas.  A  justiça  reside  no  tratamento  eqüitativo  e  na  recompensa 

apropriada de acordo com padrões éticos e legais. Diz respeito àquilo que os indivíduos sentem 

que lhes é devido com base em seus direitos e em seu desempenho (FERRELL et al, 2001).

Para se avaliar adequadamente a eqüidade envolvida nas relações organizacionais, FERRELL 

8 Para  mais  informação:  http://nobelprize.org/economics/laureates/1986/buchanan-lecture.html.  Acesso  em 22 
fev 2006.
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et al (op. cit.) mencionam três tipos de justiça:

- Justiça  distributiva:  baseada  na  avaliação  das  conseqüências  ou  dos  resultados  da 

relação empresarial.  A avaliação da eqüidade faz-se por meio dos benefícios ou das 

recompensas  recebidas.  Por  exemplo:  empregados  que  executam o  mesmo trabalho 

devem ser recompensados da mesma maneira;

- Justiça processual: baseada nos processos e nas atividades que geram conseqüências ou 

resultados.  Tomando  o  exemplo  anterior:  problemas  de  eqüidade  salarial  têm 

normalmente  origem  em  processos  inconsistentes  de  avaliação  de  desempenho 

formuladas ou aplicadas de maneira não padronizada. A avaliação da eqüidade acontece 

pelos níveis de acesso, abertura e participação dos processos decisórios;

- Justiça nas inter-relações: baseada em uma avaliação do processo de comunicação usado 

nas relações entre os agentes (que podem ser pessoas ou organizações), considerando a 

veracidade e exatidão das informações, o processo de troca e outros dados. A justiça 

fica prejudicada quando há intenções desajustadas nas relações.

c) Ética Conseqüencialista

Na  ética  conseqüencialista  (denominação  atual  para  teleologia),  um  ato  é  considerado 

moralmente certo se produzir algum resultado desejado, como prazer, conhecimento, realização 

profissional, utilidade (FERRELL et al, 2001, p. 52).

O  termo foi  introduzido  por  G.  E.  Anscombe9 para  diferenciá-lo  do  utilitarismo  clássico. 

Enquanto esse se fixa no objeto, a teoria conseqüencialista preocupa-se mais com a estratégia: 

maximização (FONTRODONA et al, 1998).

O  indivíduo  é  responsável  por  todas  as  conseqüências  (desejadas  ou  não)  de  suas  ações, 

devendo, portanto, escolher de modo que os resultados se otimizem.

9 Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (Março 1919 – Janeiro 2001), filósofa britânica. Em 1958, seu artigo 
“Modern  Moral  Philosophy”  introduziu  o  termo  “consequentialism”  (conseqüencialismo)  à  língua  inglesa. 
Também formada em teologia, sua contribuição é extensa para o campo da ética, especialmente para a retomada 
moderna da ética das virtudes. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/G._E._M._Anscombe. Acesso em 22 
fev 2006.
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A racionalidade da ética conseqüencialista é  a posteriori, ou seja, a bondade ou maldade de 

uma ação é determinada pelos resultados que ela provoque, e não de acordo com a avaliação 

prévia dos princípios que a sustentem. Assim, certas distinções de natureza ética ficam sem 

importância Como a conduta é avaliada apenas pelos resultados bons ou maus que produz, não 

há peso moral na distinção entre fazer o mal e permitir que esse mal aconteça, ser o causador 

direto ou indireto das conseqüências avaliadas e intenção e previsão dos resultados.

Dessa  forma,  a  gestão  de  organizações,  pautada  em  princípios  éticos  de  lógica 

conseqüencialista, tende a assumir comportamentos adaptados ao seu entorno, com uma postura 

reativa  aos  eventos,  considerando que  nada  mais  se  pode  fazer  para  mudar  os  resultados. 

(FONTRODONA et al, 1998). Tal racionalidade ignora que o homem é dono de suas ações e 

impossibilita  o  desenvolvimento  das  virtudes,  que  permitiriam a  correção  das  decisões  já 

tomadas,  em busca  de  outros  e  melhores  resultados,  como  de  fato  acontece  na  dinâmica 

organizacional. Deixa renegada a importância do planejamento e da ação proativa da gestão 

estratégica.

Além disso, o papel do gestor e das organizações não se resume a adaptar-se ao ambiente, mas 

ainda a transformá-lo.

d) Ética Comunitarista

A ética  comunitarista  está  bastante  associada  a  ideologias  político-econômicas,  sendo uma 

crítica ao pensamento liberal e ao socialismo.

Os comunitaristas esperam que as pessoas mudem por meio da difusão de uma linguagem 

moral. A linguagem moral muda os hábitos pessoais, o que fará com que a política vigente 

também se altere (FONTRODONA et al, 1998).

O termo “comunitarismo” foi primeiramente associado ao nome de Michael Sandel (1982). O 

autor afirma que as pessoas estão inseridas em contextos político, cultural e social, e que, por 

isso, se pode esperar delas um grau de envolvimento maior do que o defendido pelo liberalismo, 

que tem fundamentos mais individualistas (ROUANET, 2004).

Também nessa linha, MacIntyre (2001) defende uma retomada da ética aristotélica das virtudes 

como uma maneira de enfrentar a crise moral do Ocidente. Contesta o pressuposto de que se 
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possa chegar a padrões universais de conduta, defendendo, em vez disso, o enraizamento em 

valores da comunidade. A moralidade está ligada ao social local e particular, e o que possibilita 

o indivíduo a desempenhar o seu papel é a vida virtuosa (GRADIM, 1996).

Outro de seus defensores, o filósofo escocês David Hume (2001), afirma que se deve combater 

as paixões negativas, estimulando outras paixões mais benéficas, como o amor, a amizade e 

outros. Para Hume, “A razão é e deve ser somente escrava das paixões”.

Algumas  das  críticas  ao  comunitarismo  ressaltam,  por  isso,  sua  forte  carga  emotiva 

(FONTRODONA  et  al,  1998).  Agir  pelos  sentimentos  pode  fazer  ceder  diante  da  menor 

dificuldade. Além disso, há uma ênfase excessiva na solidariedade, laços de sangue, cultura, 

história,  entre  outros  aspectos,  sem  considerar  em  que  medidas  esses  colaboram  para  o 

desenvolvimento das virtudes.

2.1.1.3 Visão integrada

As teorias éticas apresentadas evidenciam três grandes elementos que vão se intersectando: os 

bens, as normas e as virtudes. Mostram que, quando se deixa de considerar uma destas três 

dimensões, os fundamentos ficam incompletos, tanto na sua formulação teórica quanto na sua 

aplicação  prática.  Conclui-se  que  somente  uma  visão  que  integre  os  três  elementos  pode 

formular uma corrente ética que seja consistente na teoria e relevante na sua aplicação prática, 

particularmente na economia e nas organizações (FONTRODONA, 2001).

A ética é a parte da filosofia que estuda a moralidade dos atos humanos, uma ciência prática de 

caráter filosófico. Sendo assim, o conhecer não tem sentido em si, mas sim porque se refere a 

uma ação.

É  evidente  que,  se  a  ação  humana  é  o  objeto  da  ciência  ética,  toda  proposta  ética  tem 

fundamentos antropológicos (Quadro 1). Esses fundamentos,  ou seja a própria descrição de 

quem é o homem, justifica a exigência da tripla dimensão da ética.

Quadro 1 – Fundamentos antropológicos para uma visão integral de ética

(1) O homem é um complexo ser espiritual e corpóreo;
(2)  Há  uma  objetiva  superioridade  da  alma  racional  em relação  ao  corpo,  de  modo  que  as 
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faculdades superiores do homem (inteligência e vontade) exercem uma função de domínio sobre 
as demais faculdades e potências;
(3)  O  homem  é  um  ser  livre,  quer  dizer,  é  dono  de  seus  atos,  e  portanto,  também  do 
desenvolvimento de sua vida e de seu destino (livre-arbítrio);
(4) A pessoa tem uma dignidade que merece ser reconhecida pelos demais.
FONTE:  FONTRODONA  et  al,  1998,  p.  80-81.  Traduzido  e  adaptado  pela  autora  desta 
dissertação.

A natureza humana se realiza e se aperfeiçoa mediante decisões livres, por meio das quais o 

homem desenvolve suas capacidades e vai adquirindo a finalidade humana (felicidade). Pode-se 

definir a ética, então, como a estética da ação humana, na medida em que ajuda a escolher 

aquelas ações que contribuem para o desenvolvimento harmônico e equilibrado das distintas 

potencialidades do homem (FONTRODONA et al, 1998).

A proposta de uma visão integral de ética se dirige, principalmente, ao desenvolvimento das 

virtudes  morais  dos  sujeitos.  Dentro  desta  perspectiva,  não  se  pode  esperar  excelência 

profissional  sem  a  presença  de  virtudes  morais.  Em  outras  palavras,  a  presença  de 

conhecimentos e habilidades técnicas utilizados para resolver problemas humanos.

A contrapartida também é verdadeira. Posturas éticas não justificam ou escondem a falta de 

competência em qualquer esfera da vida humana, inclusive na profissional. Aliás, assumir um 

papel sem possuir ou desenvolver os conhecimentos e habilidades técnicas apropriados poderia 

ser interpretado como uma postura irresponsável e antiética.

2.1.2 Universalidade versus relativismo ético

Um grande desafio às teorias éticas é o que tem se denominado relativismo ético. Enquanto o 

“idealista” aceita a existência de princípios morais universais, o “relativista” a rejeita (VITELL 

et al., 2003).

O relativismo ético é a teoria segundo a qual não há uma maneira de se determinar se uma ação 

é moralmente certa ou errada, a não ser considerando o que a sociedade em questão considera 

como  certo  e  errado,  isso  porque  diferentes  sociedades  têm  diferentes  crenças  éticas 

(VELASQUEZ, 1992).

Os “relativistas individuais” consideram tal relação a partir da dimensão individual, afirmando 
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que o certo e errado são uma questão pessoal. (BEAUCHAMP; BOWIE, 1993).

Em outras palavras, o relativismo ético advoga que não há padrões éticos universais, aceitos por 

todas as sociedades. (Ibid.).

Há basicamente três argumentos contra a teoria do relativismo ético:

a) A primeira crítica ao relativismo ético está na afirmação de que não há padrões éticos 

universais. Tal crítica se sustenta na argumentação de que práticas diferentes podem representar 

crenças similares (VELASQUEZ, 1992; BEAUCHAMP; BOWIE, 1993). Um exemplo dado 

freqüentemente  pela  literatura  refere-se  ao  tratamento  dado  aos  membros  mais  velhos  de 

determinadas sociedades. Em algumas comunidades de esquimós, é moralmente aceitável que 

os mais velhos sejam largados por conta própria em tempos de escassez e dificuldades. Em 

outras sociedades, é uma obrigação moral cuidar de todas as necessidades das pessoas idosas 

por todo o tempo.

Os críticos ao relativismo ético afirmam que uma análise mais cuidadosa de exemplos como 

esse  podem  revelar  padrões  éticos  semelhantes,  no  caso,  o  dever  moral  de  assegurar  a 

sobrevivência  da  comunidade.  Os  esquimós,  sujeitos  a  um  meio-ambiente  extremamente 

ameaçador, não têm como garantir suprimentos suficientes para todos. Abandonar os membros 

mais velhos é a única alternativa de garantir a sobrevivência dos outros membros da família. 

Para  outras  sociedades,  a  única  forma  de  garantir  sua  permanência  é  utilizar-se  do 

conhecimento e da experiência dos mais velhos, que merecem por isso, todo o cuidado.

b) A segunda ressalva ao relativismo aponta para o fato de que, mesmo havendo crenças 

morais diferentes por pessoas diferentes, isso não significa que todas as crenças morais sejam 

igualmente aceitáveis.

Isso quer dizer que quando duas pessoas têm diferentes pontos de vista sobre questões morais, 

uma está provavelmente errada.

c) No entanto, é na terceira crítica que reside o principal argumento contra o relativismo 

ético e no qual se baseia a crença fundamental do presente estudo: refere-se às conseqüências 

inaceitáveis da própria teoria relativista (VELASQUEZ, 1992). Se, de fato, os padrões morais e 
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éticos fossem relativos, então, não faria sentido algum criticar as práticas de outras sociedades 

ou pessoas, já que estariam sempre em conformidade com os seus próprios padrões. Não seria 

aceitável, por exemplo, criticar as sociedades escravistas, nem dizer que o tratamento dado aos 

judeus durante o nazismo foi imoral.

Caso o relativismo fosse correto, não seria moralmente correto criticar práticas dentro da nossa 

sociedade  ou  comunidade,  já  que  a  teoria  defende  que  a  moralidade  é  automaticamente 

estabelecida pela opinião da maioria.

Assim, o problema principal da teoria do relativismo ético é defender a idéia de que os padrões 

morais  de  uma sociedade  são  os  únicos  critérios  pelos  quais  as  ações  e  práticas  daquela 

sociedade podem ser julgadas.  Dá aos padrões éticos de uma sociedade a primazia sobre a 

crítica  de  qualquer  membro  daquela  sociedade  ou  qualquer  outro.  A  teoria  parece  estar 

incorreta. Sabe-se que todas as sociedades possuem padrões morais corretos e incorretos,  e 

reconhecer esse fato dentro da própria sociedade e nas demais já invalida a teoria.

Segundo Velasquez,  (1992,  p.  37),  o relativismo ético  corretamente ressalta  o  fato de que 

diferentes sociedades e culturas têm diferentes padrões morais e que não se deve simplesmente 

desconsiderar as diferenças, mas o relativismo erra ao concluir que os únicos critérios pelos 

quais se pode julgar as práticas em uma sociedade são os padrões predominantes dela mesma.

Além disso, o relativismo levado à ética empresarial permitiria um arcabouço de princípios e 

sistemas morais confuso e corrupto (DONALDSON; DUNFEE, 1994).

Para  fins  deste  trabalho,  será  adotada  a  visão  integrada,  baseada  na  universalidade  dos 

princípios éticos, conforme definições apresentadas. De acordo com Forsyth (1980), os adeptos 

da  universalidade  dos  princípios  éticos  acreditam  que  há  um  comportamento  moralmente 

correto que acarreta conseqüências boas ou positivas. Por isso, ética e responsabilidade social 

estão relacionadas com a obtenção de objetivos da organização e ao seu desempenho no longo 

prazo (VITELL et al., 2003).
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2.2 Ética empresarial

Segundo Goodpaster  e Matthews Jr.  (1982),  é possível  projetar  a moralidade esperada dos 

indivíduos às instituições, tornando plausível a existência da ética empresarial como uma área 

efetiva  de  estudo.  Além disso,  qualificar  o  comportamento  organizacional  de  acordo  com 

princípios  éticos  possibilita  a  inserção desses  princípios  nos  processos  administrativos,  nas 

tomadas de decisão e na elaboração das estratégias de negócios.

Brown  (1993;  2000)  também  considera  que  o  comportamento  das  organizações  pode  ser 

analisado da mesma maneira que se analisa a conduta humana. Isso porque ambos, indivíduos 

ou organizações, são definidos como agentes morais. Envolve a habilidade de considerar cursos 

alternativos de ação, de escolher uma alternativa em detrimentro de outras e de justificar a 

decisão apelando para padrões apropriados de conduta. (BROWN, 1993).

Para Velasquez (1992), os padrões morais que garantem uma sociedade estável, produtiva e 

segura, garantindo que o interesse coletivo tenha prioridade sobre o interesse individual, devem 

ser aplicáveis,  também, aos membros das organizações  empresariais.  Ética empresarial  é o 

estudo de como esses padrões morais se aplicam aos indivíduos envolvidos nas organizações 

pelas quais bens e serviços são distribuídos nas sociedades modernas. Segundo o autor, ética 

empresarial  é,  portanto,  uma forma aplicada  da ética,  que inclui  não apenas  a  análise  dos 

princípios morais e das normas, mas se dedica, igualmente, a aplicar as conclusões dessa análise 

a comportamentos particulares: dos comportamentos das pessoas em organizações empresariais.

Para Fontrodona et al (1998), a ética empresarial é a aplicação dos princípios gerais da ética a 

esse campo específico da ação humana.

Nash (1993,  p.  6)  define ética  nos  negócios  pela  aplicação  de  normas morais  pessoais  às 

atividades e aos objetivos da organização comercial.  Não se trata,  portanto, de um “padrão 

moral separado”, mas sim do estudo de como o contexto organizacional cria situações próprias 

e exclusivas à pessoa moral que atua nesse contexto.

Nesse sentido, FERRELL et al (2001) também afirmam que o estudo da ética empresarial não 

deve ser entendido meramente como um prolongamento da ética pessoal. Os valores pessoais e 
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a moralidade individual são apenas alguns dos fatores que interferem na tomada de decisões 

éticas.

Então, é preciso, em primeiro lugar, desmistificar a visão negativa que leva a pensar que a ética 

só entra em cena quando aparecem problemas, conflitos ou situações delicadas. A verdade é 

que  todos  os  que  trabalham em organizações  enfrentam diariamente  decisões  e  ações  que 

requerem juízos morais.  O ambiente organizacional apresenta freqüentemente situações que 

colocam em questão o desenvolvimento pessoal e de quem rodeia o sujeito envolvido. A busca 

da felicidade pessoal não é alheia ao ambiente organizacional. Por isso, não parece inadequado 

considerar que a ética esteja sempre presente nas organizações.

É certo que o fenômeno da ética empresarial ganhou expressão no final do século passado. “Até 

nossos dias não se havia produzido um debate tão generalizado sobre a ética empresarial, nem 

tantas empresas haviam incorporado códigos de ética ou filosofias empresariais inspiradas em 

critérios éticos”. (FONTRODONA  et al,  1998, p. 14, tradução da autora desta dissertação). 

Segundo FERRELL et al (2001, p. 6), mesmo sendo uma das mais importantes preocupações 

atuais do mundo dos negócios, a ética empresarial talvez seja a mais mal compreendida.

A ética não se reduz a um fator de estratégia empresarial, nem é uma questão de imagem da 

companhia,  nem se limita  à redação de um código de ética.  A concepção clássica de ética 

sempre fez referência à excelência (FONTRODONA  et al,  1998). E nesse caso, refere-se à 

excelência humana no contexto organizacional e sua gestão.

Para Solomon (2006) a palavra excelência, nos negócios, tem se tornado mais um termo de 

marketing do que uma definição de propósitos. Segundo o autor, excelência indica um senso de 

missão, um compromisso que envolve mais do que o lucro. “É uma palavra que sugere ‘fazer 

bem’ mas também ‘fazer o bem’.” (Ibid., p. 253).

Esse padrão de excelência só pode ser estabelecido e exigido uma vez que as expectativas 

sociais em relação à atuação das organizações sejam conhecidas. Estas expectativas, por sua 

vez, estão intrinsecamente relacionadas ao propósito das organizações na sociedade, ou seja, à 

sua responsabilidade social.

Segundo  FERRELL  et  al (1998,  p.  68),  ética  empresarial  e  responsabilidade  social  são 
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conceitos que estão “estreitamente vinculados”. A responsabilidade de uma organização tem a 

ver com o impacto das suas decisões sobre os stakeholders (PEERY JR., 1995; SROUR, 2000; 

FERRELL et al, 2001; PENA, 2004). Ética empresarial é o conjunto de princípios e padrões 

que orientam o comportamento no mundo dos negócios, exercendo, portanto, influência sobre o 

impacto  das  decisões  empresariais,  ampliando  os  efeitos  positivos  e  minimizando  ou 

eliminando os negativos (FERRELL et al, 2001, p. 68).

A  excelência  nos  negócios  pressupõe  o  conceito  de  meritocracia,  “em que  o  mérito  –  a 

excelência – é recompensado no mercado.” (SOLOMON, 2006, p. 253). Se de fato o mercado 

pode recompensar o mérito com rapidez, então a ética empresarial tem de fato relação muito 

próxima ao desempenho organizacional.

2.2.1 Responsabilidade social corporativa

Conciliar  a orientação econômica com a social  é a questão que se busca responder com a 

definição da responsabilidade social das organizações empresariais (CARROLL, 1991).

Segundo Carroll (op. cit.), o conceito de responsabilidade social corporativa deve ser amplo o 

suficiente  para  contemplar  todas  as  “obrigações”  que  as  empresas  têm  ante  a  sociedade, 

incluindo sua responsabilidade econômica. Essa abrangência é também o que pode garantir a 

legitimidade do conceito junto à comunidade executiva. Por isso, a proposta do autor constitui a 

Pirâmide de Responsabilidade Social Corporativa (Figura 1), que determina quatro categorias 

de  responsabilidades  das  organizações  empresariais:  responsabilidades  econômicas, 

responsabilidades  legais,  responsabilidades  éticas  e  responsabilidades  filantrópicas  ou 

discricionárias.
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Figura 1 – A Pirâmide da Responsabilidade Social Corporativa
FONTE: CARROLL, 1991. Adaptado pela autora desta dissertação.

As empresas  são  as  unidades  econômicas  básicas  de nossa  sociedade.  Foram criadas  para 

oferecer  produtos e serviços,  sendo o lucro o incentivo primário para o empreendedorismo 

(Ibid.).

Nas sociedades primitivas, que tinham sua economia baseada nas relações de troca, a ética nos 

negócios era limitada pelas relações de poder entre as partes e pelas necessidades urgentes de 

certos  artigos.  O  lucro  como  a  finalidade  das  atividades  econômicas  representou  uma 

dificuldade para a moral. Ora, na economia de troca, os bens intercambiados assumiam valores 

idênticos e ,por isso, o lucro representava um acréscimo indevido, sob o prisma da moralidade 

(MOREIRA, 1999, p. 28).

Foi Adam Smith10 (1723-1790), no século XVIII, que demonstrou que o lucro não é indevido, 

mas funciona como um elemento de distribuição de renda e de promoção de bem-estar social. 

Mostrou,  pela primeira vez,  a compatibilidade entre ética e a atividade com fins lucrativos 

(Ibid.)

10 Em sua obra A Riqueza das Nações, publicada em 1776.
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Por isso, as responsabilidades econômicas estão na base da pirâmide de Carroll (1991), e as 

demais categorias devem ser consideradas a partir dessa.

A seguir das responsabilidades econômicas estão as responsabilidades de natureza legal. As leis 

e as regulamentações de todos os níveis públicos (federal, estadual, municipal) devem ser o 

pano de fundo para que as atividades empresariais aconteçam, ou seja, o lucro ou os objetivos 

econômicos das organizações devem ser atingidos atuando de acordo com as regras do jogo 

vigentes.

O estágio seguinte da pirâmide, o das responsabilidades éticas, relaciona-se a um padrão de 

conduta organizacional esperado, que não está necessariamente prescrito pelas leis e normas.

É nessa categoria  que o conceito de  stakeholder começa ganhar importância,  uma vez que 

decisões éticas levam em consideração o impacto sobre as partes envolvidas. Evidencia-se uma 

preocupação com os direitos dos outros, cumprir os deveres e evitar o prejuízo a quem quer que 

seja. Passam a ser considerados também a justiça e a retidão ao se equilibrarem os interesses 

dos diversos stakeholders da organização (PEERY JR., 1995, p. 261).

Por fim, as responsabilidades filantrópicas são ações discricionárias, ou seja, originadas pela 

vontade, em resposta às expectativas sociais de que as organizações empresariais devem ser 

bons cidadãos (CARROLL, 1991; PEERY JR., 1995).

Segundo  Carroll  (1991),  a  análise  da  Pirâmide  tem  a  intenção  de  demonstrar  que  a 

responsabilidade social corporativa deve ser considerada em suas diversas dimensões, mas isso 

não significa que sejam elementos mutuamente exclusivos ou mesmo que a responsabilidade 

econômica deva se justapor às demais. A abordagem pretende deixar claro para o tomador de 

decisão  que  ele  deverá  considerar  diferentes  componentes,  que  estão  em  constante  mas 

dinâmica tensão.

A visão chamada tradicional atribui essa tensão ao conflito de interesses existente entre as 

organizações  geridas  com  foco  no  lucro  e  no  seu  desempenho  financeiro,  versus as 

organizações geridas com foco na sociedade. Carroll (op. cit.) indica um reducionismo nessa 

abordagem.  A visão  que  privilegia  a  análise  dos  stakeholders para  a  gestão  dos  negócios 

compreende que essa tensão da responsabilidade econômica em relação às demais faz parte da 
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realidade organizacional e as decisões devem ser tomadas considerando a pirâmide como um 

todo.

Buscando melhorar a representação do escopo de responsabilidades a que estão submetidas as 

organizações empresariais, Schwartz e Carroll (2003) propuseram um modelo tri-dimensional 

de responsabilidades sociais corporativas (Figura 2).

Figura 2 – Modelo Tri-dimensional de Responsabilidade Social Corporativa
FONTE: SCHWARTZ; CARROLL, 2003, p. 509. Traduzido e adaptado pela autora desta dissertação.

Nessa representação,  as responsabilidades  econômicas,  legais  e  éticas  não estão ordenadas, 

nenhuma delas é mais importante que as demais. Além disso, os autores buscaram ampliar a 

abrangência do modelo, demonstrando as possíveis interesecções entre as responsabilidades. As 

atividades de filantropia, por exemplo, são ora atribuídas à responsabilidade econômica, ora à 

responsabilidade ética, refletindo as diferentes possíveis motivações para tais atividades.

Beauchamp e Bowie (1993) enunciam três teorias de responsabilidade social corporativa. Cada 

uma  delas  demonstra,  de  certa  maneira,  a  visão  das  organizações  acerca  da  gestão  das 

responsabilidades da pirâmide, em geral demonstrando certa ênfase em algum de seus níveis.

A primeira, baseada em Milton Friedman (1970), coloca a geração de lucros para os acionistas 

acima de qualquer outra responsabilidade. A segunda, baseada em John G. Simon, Charles W. 

Powers e Jon P. Gunnemann (1972), que advogam a existência de um “mínimo moral”, além 

das regulações governamentais e mercadológicas e, em terceiro lugar, a teoria de Thomas M. 

Mulligan (1992), intitulada “A missão moral dos negócios”, que defende uma postura proativa 
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das organizações em relação ao comportamento moral. 

Na seqüência, apresenta-se a Teoria dos Stakeholders como a teoria de responsabilidade social 

corporativa  alternativa  que  permite  maior  integração  de  princípios  éticos  à  gestão 

organizacional, uma vez que expande a análise dos impactos da atividade empresarial a um 

escopo mais amplo de agentes, os então denominados  stakeholders. Além disso, parece ser a 

abordagem mais  consistente  com o ambiente  de  pluralidade  enfrentado pelas  organizações 

empresariais (CARROLL, 1991).

2.2.1.1 O mercado é o rei: a teoria de Milton Friedman (1970)

De  acordo  com  essa  teoria,  as  verdadeiras  e  únicas  responsabilidades  das  organizações 

(empresariais) são a geração de lucros e a obediência às leis.

O livre mercado e a concorrência são os “moralizadores” do comportamento organizacional. A 

moralidade, a responsabilidade e a consciência residem na “mão invisível” do mercado e não 

nas  organizações  e  muito  menos  nos  administradores  (GOODPASTER,  MATTHEWS JR., 

1982).

De acordo com Beauchamp e Bowie (1993), Friedman sustenta sua teoria com dois argumentos 

principais.

Primeiro,  os  acionistas  (eventualmente  denominados  stockholders ou  shareholders)  são  os 

verdadeiros proprietários dos negócios e dos lucros gerados.  Os gestores são agentes e têm 

obrigação moral de gerir a organização de acordo com o interesse do acionista, que é maximizar 

o valor das ações.

Segundo, o direito sobre os lucros é dado aos acionistas por meio de um contrato com os 

stakeholders da organização. Um produto ou serviço realizado é fruto do esforço produtivo de 

uma  série  de  grupos:  empregados,  gerentes,  clientes,  fornecedores,  comunidade  local  e 

acionistas,  entre  outros.  Cada  um  desses  grupos  de  stakeholders tem  um  relacionamento 

contratual com a organização e recebe, em troca dos serviços prestados, o pagamento devido – 

empregados  e  gerentes  recebem salários,  a  comunidade  local  recebe  em forma de taxas  e 

impostos pagos, fornecedores são pagos de acordo com o contrato estabelecido, muitas vezes 
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tendo uma demanda mínima garantida, e assim por diante.

Depois  de  honrados  esses  pagamentos  e  compromissos,  o  recurso financeiro  remanescente 

constitui o lucro, que pertence, por direito, aos acionistas. Isso porque o acionista é o tomador 

de risco da operação e o lucro é a remuneração apropriada para quem desempenha esse papel.

Para Friedman (1970), esses contratos são voluntários e garantem a liberdade de mercado, que 

é, por sua vez, condição necessária para a liberdade política.

Handy (2002) analisa a colocação de Friedman como uma cultura fundamentada na doutrina do 

mercado como rei,  que privilegia  o  acionista  e  na qual  a empresa é  o principal  motor  do 

progresso. Por isso, deve ter privilégios em decisões de diretrizes políticas. Se tal cultura, por 

um lado, promoveu o desenvolvimento de países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e 

talvez continue a impulsionar o avanço dos chamados países em desenvolvimento, também 

contribuiu para um “declínio do civismo na sociedade e para a erosão da atenção e das verbas 

destinadas a setores não-comerciais, como saúde, educação e transporte” (p. 36). Para o autor, a 

medida mais urgente seria conservar a energia do modelo, remediando suas falhas.

Além  disso,  as  organizações  têm  outros  propósitos,  além  da  geração  de  lucros:  “[…] 

transformar as necessidades dos acionistas num objeto em si é cometer um erro de lógica, é 

confundir uma condição necessária com uma condição suficiente. […] O propósito de uma 

empresa […] não é obter lucros e ponto final. É obter lucros de modo que a empresa possa fazer 

algo  mais,  ou  melhor.  […]  Confundir  meios  com  fins  é  voltar-se  exclusivamente  a  si 

mesmo.” (HANDY, 2002, p. 37)

Handy (2002) afirma ainda que a idéia de que os acionistas são os verdadeiros donos de uma 

empresa  porque  entram com o  capital  é  tão  antiga  quanto  os  primeiros  empreendimentos 

empresariais, um tempo em que o financiador de um negócio era de fato seu proprietário e, 

geralmente, o principal executivo.

Uma outra  teoria  também advoga  que  as  corporações  não  têm responsabilidades  além do 

cumprimento  da  obediência  política  e  legal.  Está  baseada  nos  trabalhos  de  John  Kenneth 

Galbraith. A diferença é que a moralidade para Milton Friedman (1970) é estabelecida pela 

“mão invisível” do mercado. Para Galbraith, a moralidade está na força moral visível do Estado 
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ou Governo. Ambos, porém, atribuem moralidade,  ética, responsabilidade e consciência aos 

sistemas de incentivos e regras a que as organizações estão sujeitas. Ambos rejeitam o exercício 

de  um julgamento  moral  independente  a  ser  feito  pelas  organizações  como atores  sociais 

(GOODPASTER; MATTHEWS JR., 1982).

As teorias consideram também que a empresa está sujeita às leis que regem a propriedade, uma 

verdade há mais de duzentos anos, quando as organizações não eram mais do que um conjunto 

de ativos físicos.

No entanto,  hoje,  o valor de uma empresa é estabelecido sobretudo pelos chamados ativos 

intangíveis: seu capital intelectual, suas marcas e patentes. Parece incorreto considerar que tais 

recursos  sejam  de  propriedade  dos  financiadores,  que  deles  disporiam  a  seu  bel-prazer 

(HANDY, 2002).

Alguns críticos enfatizam ainda a violação do imperativo categórico de Kant em que nenhuma 

pessoa deve ser tratada apenas como meio para satisfazer os interesses de outra. Há, na visão de 

Milton  Friedman  (1970),  uma  primazia  dos  interesses  dos  stockholders  sobre  os  demais 

stakeholders.

2.2.1.2 Assumindo uma posição defensiva: a “moralidade mínima”

Baseada nos trabalhos de John G. Simon, Charles W. Powers e Jon P. Gunnemann (1972), a 

teoria em questão enuncia que todos os indivíduos e instituições devem atender a certo nível de 

padrões morais, denominado por esses autores como “mínimo moral”11. Assim, atingir lucros 

violando  esse  padrão  mínimo  de  moralidade  é  agir  de  maneira  moralmente  irresponsável 

(BEAUCHAMP; BOWIE, 1993).

Segundo os autores da teoria, embora a sociedade não possa impor às organizações ações que 

promovam o bem-estar, podem impor penalidades pelos prejuízos causados. Assim, o propósito 

das empresas é lucratividade para os acionistas atuando em conformidade ao mínimo moral.

Muitos dos críticos da globalização, acreditando que o mal causado pelas empresas globalizadas 

supere o bem por elas proporcionado, procuraram submetê-las a algo semelhante à teoria do 

11 Tradução da autora desta dissertação para o original “moral minimum”.
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mínimo  moral.  Assim,  seriam consideradas  aliadas  do  progresso  no  mundo  inteiro  e  não 

inimigas.

Há autores que argumentam que a obrigação de evitar o “prejuízo” de outros é ainda muito 

forte. A produção e a distribuição de produtos bem como a prestação de serviços quase sempre 

envolvem riscos e tradeoffs entre benefícios e malefícios.

Além disso, as organizações só podem ser responsabilizadas pelos efeitos sob sua influência. 

Por exemplo: uma empresa automobilística não pode ser responsabilizada pelos acidentes que 

acontecem por erro do motorista, por condições precárias do sistema viário ou mesmo pelas 

condições climáticas desfavoráveis.

No entanto, Simon, Powers e Gunnemann (1972) entendem que o princípio de “não prejudicar” 

engloba o não causar o mal,  bem como evitar  o mal.  Assim,  nesse exemplo,  as empresas 

automobilísticas teriam de fato o dever moral de reduzir o número de mortes e ferimentos por 

acidentes causados por erro ou negligência  do motorista,  pelas condições da estrada ou da 

sinalização, bem como do clima.

Os autores propõem quatro condições que limitam a responsabilidade das organizações para 

evitar o prejuízo: necessidade, proximidade, capacidade e a situação em que a ação em questão 

é o último recurso possível.

Porém,  “não prejudicar”  significa  mais  do que cumprir  os  requisitos  legais  em relação  ao 

ambiente natural, às condições e relações de trabalho, ao relacionamento com a comunidade e 

às questões éticas (HANDY, 2002).

“A lei  está sempre defasada em relação à melhor prática.  As empresas precisam assumir a 

liderança em áreas como a sustentabilidade ambiental  e  social,  em vez de estarem sempre 

acuadas, na posição defensiva” (Ibid., p. 39). 

Da mesma maneira, considera Dodd Jr. (1932, apud STARK, 1993), para quem o propósito da 

gestão  ética  é  identificar  e  estabelecer  novos  padrões  voluntariamente,  sem  esperar  pela 

obrigatoriedade legal.
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Isso significa que as organizações,  operando em conformidade com o mínimo moral,  estão 

apenas se defendendo das penalidades, mas não estão agindo em busca da excelência a que se 

refere a ética empresarial.

2.2.1.3 A moralidade e a geração de valor: a missão moral dos negócios

Segundo Thomas Mulligan (1992), as organizações,  especialmente as empresariais,  têm um 

dever  afirmativo  diante  da  sociedade.  Isso  significa,  entre  outras  coisas,  que  não  se  deve 

considerar  as  preferências  dos  consumidores  como  dadas  e  oferecer  produtos  e  serviços 

simplesmente para atender aos seus desejos. As empresas devem usar de suas competências, 

conhecimentos e tecnologia e oferecer à sociedade produtos e serviços realmente necessários.

Criar e oferecer produtos e serviços de valor atribuem um significado igualmente valoroso ao 

trabalhador, que reconhece um bem maior como resultado de seu esforço.

Para Dave Packard (apud HANDY, 2002, p. 40), é errado presumir que uma empresa existe 

apenas para ganhar dinheiro.  Embora seja um resultado importante,  diz  Packard,  é preciso 

encontrar  o  motivo  real  de  sua  existência.  “Ao  investigar  esse  ponto,  inevitavelmente 

chegaremos à conclusão de que um grupo de pessoas se reúne e passa a existir como uma 

instituição a que chamamos de companhia para realizar coletivamente algo que não poderia 

realizar isoladamente – ou seja, dar uma contribuição à sociedade, frase que pode soar banal 

mas é fundamental”.

As organizações devem, portanto, estabelecer um plano coerente que integre a responsabilidade 

social  à  sua  visão  estratégica,  já  que  contribuir  para  o  bem social  é  parte  da  missão  dos 

negócios, segundo Mulligan (1992).

É preciso ser moralmente proativo. Obedecer às leis não é suficiente, considerar o mercado não 

é suficiente, atender às expectativas não-econômicas da sociedade não é suficiente.

O lucro é necessário e merecido às organizações moralmente proativas, já que é esse lucro que 

possibilitará a continuidade do bem proporcionado pela organização à sociedade. No entanto, 

seguir princípios éticos significa assumir um risco maior diante das concorrentes que pautam 

suas decisões apenas em critérios econômicos, já que a moralidade pode estimular uma decisão 
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que deixe passar uma oportunidade de mercado.

Da mesma forma que as penalidades estabelecidas para forçar as organizações a praticar o 

mínimo  moral,  é  preciso,  também,  estabelecer  limites  para  as  obrigações  que  levam  as 

organizações a proporcionar o bem social. 

A obrigatoriedade de assumir e prestar contas de suas responsabilidades sociais e participar da 

solução de problemas sociais pode acarretar sobre as organizações demandas impossíveis. Na 

prática, muitas vezes as exigências sobre as empresas ignoram o impacto que podem ter sobre 

os lucros. Na teoria, carregam de moralidade todas as ações e tornam a vida moral impraticável. 

(BEAUCHAMP; BOWIE, 1993).

Além disso, como estabelecer os problemas sociais que devem ser priorizados? Tal papel deve 

ser desempenhado pelos representantes políticos que, ao serem eleitos, se tornam responsáveis 

pelo gerenciamento das questões sociais.

2.2.1.4 Teoria dos stakeholders

Uma  alternativa  para  estabelecer  as  responsabilidades  sociais  dos  negócios  (ou  das 

organizações) é considerar os sujeitos que afetam ou são afetados pelas decisões,  definidos 

como stakeholders. Gerenciar sob essa perspectiva é equilibrar os interesses dos stakeholders 

primários da organização, como: empregados, acionistas, clientes, e comunidade, entre outros.

Segundo Carroll  (1991) o desafio  da gestão é  identificar  quais  grupos de  stakeholders são 

importantes e devem ser considerados num determinado processo de tomada de decisão. Assim, 

a gestão focada em stakeholders é dada num processo pelo qual os gestores buscam conciliar 

seus próprios objetivos com as expectativas e exigências dos grupos priorizados.

Mesmo entre  os  adeptos  da  teoria  dos  stakeholders há  algumas  divergências  importantes. 

Alguns,  como Willian  Evan e R. Edward Freeman (apud BEAUCHAMP; BOWIE,  1993), 

consideram que os interesses de todos os grupos devem ser tratados de maneira equivalente. 

Outros,  como Kenneth  E.  Goodpaster  (1991),  consideram que  os  gestores  têm obrigações 

especiais com os acionistas que eles não têm com nenhum outro grupo de stakeholders, uma 

vez que as obrigações  com esse grupo são de caráter  financeiro.  Assim,  se o interesse de 
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nenhum outro stakeholder está ameaçado ou sendo desrespeitado, os interesses dos acionistas 

devem ser privilegiados.

Segundo Goodpaster (1991), essa visão se diferencia da visão clássica de Friedman uma vez 

que o acionista não pode exigir que os administradores violem os princípios morais a que estão 

submetidos.

Há, no entanto, grande similaridade com a teoria de Friedman (1970), que encerra seu artigo 

com o seguinte comentário:

“Há uma e apenas uma responsabilidade social dos negócios – usar seus recursos e realizar  

atividades que visem ao aumento dos lucros desde que obedeçam às normas do jogo, ou seja,  

praticar a concorrência aberta e livre sem decepção ou fraude.” (Traduzido pela autora desta 

dissertação).

Para Goodpaster (1991), contudo, a empresa não é uma organização meramente econômica: as 

obrigações  financeiras  vão  além  do  curto  prazo  e  estão  sujeitas,  em  qualquer  caso,  aos 

princípios éticos. Além disso, o simples cumprimento da lei pode ser limitado e mesmo injusto.

Outros autores, como Carroll (1991) defendem que Friedman (1970) contemplou três das quatro 

dimensões  da  Pirâmide  de  Responsabilidade  Social  –  responsabilidades  econômicas, 

responsabilidades  legais  e  responsabilidades  éticas  –  deixando  de  lado  apenas  a 

responsabilidade  filantrópica  das  organizações,  à  medida que definiu o papel  da gestão da 

seguinte maneira:

“[...]  fazer  tanto  dinheiro  quanto  possível  em  conformidade  com  as  normas  básicas  da 

sociedade, tanto as normas estabelecidas pela lei, quanto aquelas estabelecidas pelo costume  

ético.” (Friedman, 1970, apud CARROLL, 1991 – traduzido pela autora desta dissertação).

Na  prática  se  observa  que  ações  e  investimentos  sociais  discricionários  por  parte  das 

organizações empresariais (ou seja, atos originados pela vontade, e não por obrigatoriedade) já 

estão  incorporados  aos  negócios.  Aliás,  parece  que  a  filantropia  não  apresenta  grandes 

obstáculos para adesão no mundo dos negócios, apesar de ser muitas vezes um instrumento para 

auto promoção (CARROLL, 1991). Além disso, Ferrell et al (2001) sugerem que as dimensões 
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econômica e filatrópica estão estreitamente relacionadas, uma vez que quanto mais lucrativa for 

a empresa, mais ela pode pode investir em obras filantrópicas.

Para Solomon (2006) a grande virtude do conceito de stakeholder é o seu sentido de holismo. 

Holismo, segundo o autor, é a consideração do todo, não de suas partes isoladas. Assim, não se 

justificam “falsas dicotomias e falsos antagonismos” (Ibid., p. 289), entre ética e negócios, entre 

valores  pessoais  e valores  organizacionais,  entre lucro e filantropia  social,  por exemplo.  O 

holismo estimula uma análise mais geral, mais abrangente. 

O grande desafio da teoria dos  stakeholders é determinar, com maior precisão, quais são os 

direitos  e  deveres  de  cada  grupo  considerado e  indicar  maneiras  pelas  quais  os  possíveis 

conflitos de interesse podem ser solucionados (CARROLL, 1991).

Contudo, a análise dos  stakeholders não deve tratar cada interesse ou grupo isoladamente. A 

responsabilidade social dos negócios é cumprir o propósito de “enriquecer tanto a sociedade 

quanto os bolsos daqueles que são responsáveis por tal enriquecimento” (SOLOMON, 2006, p. 

290). Assim, cada decisão empresarial deve ser submetida ao contexto abrangente em que os 

negócios estão inseridos.

2.2.2 Os fundamentos filosóficos e a ética empresarial

A atividade gerencial é caracterizada por uma racionalidade instrumental dos conhecimentos e 

habilidades técnicas e por uma racionalidade especial  que pondera o contexto em que está 

inserido o sujeito que toma decisões e atua (FONTRODONA et al, 1998).

Esse processo baseado na racionalidade caracteriza a sabedoria prática. Assim, ao tomar uma 

decisão, o indivíduo realiza um processo de análise das circunstâncias particulares da situação e 

confronta-as com os princípios gerais, sintetizando as alternativas possíveis e escolhendo entre 

elas a mais adequada (Ibid).

A ética estabelece como objetivo da existência humana a busca dos bens honestos, que são os 

que contribuem para o desenvolvimento integral das potencialidades humanas. As organizações 

existem com o objetivo de oferecer os bens deleitáveis, que são os que satisfazem os sentidos.
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Assim, para que a ética seja, realmente, aplicável à atividade empresarial, é imprescindível que 

os  objetivos  organizacionais  contemplem,  além  de  aspectos  econômicos  e  sociológicos, 

aspectos que contribuam para o desenvolvimento do indivíduo,  como usar  corretamente os 

recursos, proporcionar um ambiente de trabalho digno, ser solidário com outras empresas ou 

instituições sociais, entre outros.

A visão integral da ética proposta neste estudo considera, em primeiro lugar, o desenvolvimento 

das  virtudes  morais  dos  sujeitos,  que  contribui  para  a  sabedoria  prática  a  tomar  melhores 

decisões. Além de serem decisões melhores e corretas, predispõem o indivíduo para as decisões 

futuras.
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2.3 Inserção de princípios éticos na gestão e estratégias das organizações

2.3.1 Princípios éticos na gestão

É possível perceber que a ética empresarial e a responsabilidade social estão intrinsecamente 

relacionadas.  A  ética  empresarial  compreende  princípios  e  padrões  que  orientam  o 

comportamento no mundo dos negócios. Nesse caso, o comportamento é resultado das decisões 

individuais ou grupais, que serão consideradas certas ou erradas pelos indivíduos, dentro e fora 

da organização. Esses juízos de valor influenciam a aceitação ou a rejeição pela sociedade da 

instituição em questão. A responsabilidade social empresarial é, por sua vez, a obrigação da 

empresa de maximizar seu impacto positivo sobre os vários  stakeholders e de minimizar o 

negativo (FERRELL et al, 2001).

Para  Velasquez  (1992),  as  organizações  empresariais  existem  apenas  em  função  do 

consentimento do sistema social ao qual pertencem, sendo de fato subsistemas desse. Assim, a 

sociedade permite que as empresas usufruam de seus direitos, poderes, privilégios e concessões 

desde que possam atingir o propósito para o qual foram criadas.

Para Handy (2002), as empresas podem ser impulsionadas pela competição e estimuladas a 

oferecer um retorno adequado aos que arriscam seus recursos financeiros e sua carreira. Mesmo 

assim,  seus  objetivos  ou  propósito  podem se  tratar  de  uma causa  nobre:  “Ao criar  novos 

produtos, difundir tecnologias e elevar a produtividade, melhorando a qualidade e aprimorando 

serviços, as empresas sempre foram agentes ativos do progresso. Elas ajudam a tornar as coisas 

boas da vida disponíveis e acessíveis a uma parcela cada vez maior da população” (p. 40).

Discutir o propósito e a responsabilidade social dos negócios é relevante, uma vez que é o 

equilíbrio entre esses elementos que vai direcionar a estratégia organizacional. Além disso, é 

sobre o propósito claro que se constrói o comportamento ético (BLANCHARD; PEALE, 1988).

Segundo Andrews (1989),  uma estratégia  empresarial  adequada deve incluir  objetivos  não-

econômicos.  A estratégia  econômica  da  organização  consiste  em oferecer  seus  produtos  e 

serviços aproveitando as melhores oportunidades do mercado, utilizando com eficiência seus 

44



recursos  e  competências  distintas.  Essa  estratégia  econômica  é,  no  entanto,  humanizada  e 

possibilitada pela decisão do tipo de organização que se pretende ser – seu caráter, valores e 

tipo de tratamento dado aos stakeholders.

Assim,  função econômica é necessariamente um dos valores  organizacionais,  mas se for o 

único, dificilmente serão desenvolvidos princípios éticos, já que se confia na mão invisível do 

mercado  para  moderar  questões  morais  (ANDREWS,  1989),  o  que  demonstra 

incompatibilidade  da  visão  clássica  de  Milton  Friedman  (1970)  com  o  conceito  de  ética 

empresarial considerado neste estudo.

Stark  (1993)  sugere  que  ética  empresarial  significa  agir  nos  negócios  por  razões  não 

relacionadas com os negócios (nonbusiness reasons). Nesse sentido, alguns autores como R. 

Edward Freeman e Daniel R. Gilbert (1988, apud STARK, 1993), consideram que a ética só é 

possível  numa  organização  que  consegue  banir  de  seus  funcionários  qualquer  elemento 

motivacional que lhes seja externo. Ou seja, assegurar que os projetos e tarefas em que os 

funcionários  estão  envolvidos  sejam  compatíveis  com  seus  projetos  pessoais.  Para  esses 

autores,  fazer uso da autoridade,  do poder,  de incentivos e da liderança para se atingir  os 

objetivos gerenciais são formas camufladas de coerção e, por isso, moralmente erradas.

De fato, o comprometimento com objetivos de qualidade – entre os quais, a observância das leis 

e dos padrões éticos  elevados – é um propósito organizacional,  inspirado muito mais  pelo 

orgulho do que pelo lucro, que certamente o orgulho proporciona. (ANDREWS, 1989, p. 104)

No entanto, a gestão organizacional tem um papel fundamental para assegurar que o clima ético 

seja mantido. Clima ético é a percepção compartilhada dos empregados sobre os padrões éticos 

– valores, práticas e procedimentos – da empresa, e como eles são aplicados no relacionamento 

entre  os  indivíduos  dentro  da organização  e  na interação  dessa com os  seus  stakeholders. 

(JOBIM, 2005, p. 95).

Primeiro, porque as “pessoas farão o que elas são recompensadas para fazer” (Ibid., p. 101). 

Segundo, porque decisões éticas dependem não só da experiência, inteligência e integridade do 

tomador de decisão, mas também do processo pelo qual a decisão é tomada (Ibid., p. 100).
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O centro do trabalho de Chester Barnard12 (apud GABOR, 2001) está exatamente na tensão 

entre a obtenção dos objetivos organizacionais, denominada pelo autor como “efetividade”, e o 

processo que  chamou de “eficiência”,  relacionado com a  necessidade  de os  indivíduos  de 

alcançarem seus objetivos  pessoais.  O autor também atribui  à  gestão o desafio  de obter  a 

cooperação de grupos e indivíduos para alcançar os objetivos da organização, afirmando que a 

disposição regular dos funcionários para trabalhar pelos objetivos organizacionais depende das 

satisfações asseguradas àqueles que contribuem para alcançar o propósito.

Segundo  Fontrodona  et  al (1998),  a  integração  da  ética  com  a  gestão  vai  além  das 

responsabilidades sociais da organização, referindo-se antes a fatores que modelem a estratégia 

e influam na sua formulação, como são a missão, a visão, e outros elementos que possibilitem 

sua implementação, como a cultura e a liderança.

Assim, para possibilitar a ação organizacional direcionada para a estratégia estabelecida, são 

necessários uma estrutura de decisão interna, um sistema de normas que determine as relações 

de  poder  e  autoridade  e  que  especifique  os  comportamentos  aceitos  pela  organização 

(GOODPASTER; MATTHEWS JR., 1982).

Na atividade gerencial são desenvolvidos instrumentos que podem assegurar a observância dos 

padrões éticos pretendidos: sistemas de avaliação de desempenho individual, de remuneração e 

recompensas, estrutura organizacional, sistemas internos de controle, as prioridades na pesquisa 

e  desenvolvimento,  levantamento  das  necessidades  de  treinamento  e  capacitação, 

institucionalização do monitoramento do mercado consumidor, da satisfação do público interno 

e da comunidade.

Pode-se afirmar que tais mecanismos gerenciais são pré-condições necessárias para a gestão: 

“[…] não possuindo um conjunto de pré-condições que possa guiar o comportamento do grupo 

rumo a uma resolução aceitável, reagimos instintivamente como indivíduos.” (McCOY, 1983). 

Nem sempre um dilema ético tem uma resposta definitiva, mas é preciso que os gestores ou 

responsáveis cheguem a um acordo a respeito do processo pelo qual o dilema será tratado.

12 Em seu clássico trabalho The functions of the executive, publicado em 1938.
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2.3.1.1 O papel da liderança na gestão ética

Tendo em vista a importância da gestão para a manutenção do clima ético, deve-se ressaltar o 

papel da liderança, não só pelo uso adequado das ferramentas gerenciais no processo rotineiro 

das atividades ou das decisões que tomam, mas especialmente no que se refere ao exemplo 

dado quanto à postura ética na vida organizacional.

Andrews (1989)  sugere  que o desenvolvimento da ética  empresarial  tem três  aspectos que 

devem ser considerados:

- o desenvolvimento do executivo como uma pessoa moral;

- a influência da organização como um ambiente moral e

- as ações necessárias  para manter a conduta da organização econômica e eticamente 

orientada.

Em tese, o papel da formação moral do indivíduo está na família, na igreja e na educação que 

recebe. São influências muito anteriores ao ingresso da pessoa em qualquer organização.

No entanto, o que se observa na prática é que as mudanças do mundo moderno alteraram tanto 

esses grupos de influência mencionados, quanto seu papel na formação do caráter.

A participação crescente da mulher no mercado profissional, a revolução da televisão e seu 

papel na rotina de crianças e jovens, e o fim da reunião familiar na hora do jantar são algumas 

das mudanças que parecem vir ocorrendo no núcleo familiar. Não se pode esperar, contudo, que 

a lacuna moral deixada por essa nova convivência com os membros da família seja superada 

pela escola.

A prática das religiões também se alterou: dificilmente há alguma comunidade que seja ainda 

coagida a agir de acordo com os princípios de uma religião oficial. A crescente secularização 

das sociedades, o surgimento de inúmeras seitas, a divergência entre as igrejas tradicionais e o 

estilo  de vida vigente,  o  fundamentalismo,  são indicadores  de que uma instrução religiosa 

uniforme garante a integridade dos futuros membros das empresas e outras organizações.
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Dessa forma, não importa quanto as Faculdades de Administração e as escolas de negócios 

invistam em instrução moral. Muito da educação em ética empresarial, assim como em todos os 

outros aspectos da atividade empresarial,  será proporcionada nas organizações  nas quais  as 

pessoas passarão grande parte de suas vidas (ANDREWS, 1989)

Uma vez definido o propósito organizacional e tomada a decisão de gerenciar as intenções e o 

desempenho ético, os líderes de uma organização devem determinar a política corporativa e 

comunicá-la explicitamente a todas as áreas. Os códigos de ética como forma de documentar 

essa política têm se tornado bastante comuns. Seu papel será discutido oportunamente.

O que se percebe, no entanto, é que o modo como o líder realiza julgamentos morais tem mais 

influência no comportamento de outros membros da organização do que a política escrita. “A 

política  está implícita  no comportamento”,  afirma Andrews (1989,  p. 102).  Para o autor,  a 

influência do CEO13 sobre seus subordinados diretos, e desses sobre os seus, é o primeiro passo 

para a formação moral da organização. A determinação da política ética vem em seguida.

Acaba por formar-se um círculo – espera-se – virtuoso. A organização é um agente moral na 

sociedade (GOODPASTER; MATTHEWS JR., 1982), por um lado. Por outro, a conduta ética 

da organização depende da atuação ética e moral de cada indivíduo que a compõe.

Partindo da premissa de que as bases para o sucesso de uma organização são os seus membros, 

uma pesquisa realizada pela Organização Gallup junto a mais de um milhão de funcionários de 

diversas  empresas,  indústrias  e  países,  concentrava-se  na  pergunta:  “O  que  empregados 

talentosos esperam e necessitam de seus empregadores?”. A descoberta mais importante foi que 

os empregados talentosos precisam de “gestores excelentes”.  (Buckingham e Coffman,  apud 

KOFMAN, 2001).

A  continuação  da  pesquisa  mostrou  que  as  experiências  dos  funcionários  dependiam 

principalmente da sua relação com seu gestor e não das políticas e práticas corporativas. Não 

que tais elementos, entre outros, não fossem importantes para a criação de um ambiente de 

trabalho promissor, mas o papel do gestor é, ainda, mais importante.

13 CEO significa  Chief  Executive  Officer,  expressão  que  se  refere  à  figura  do principal  executivo  de  uma 
corporação.
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“O exemplo demonstrado pelos dirigentes da organização cala mais fundo nos funcionários de 

uma organização do que qualquer declaração de seu presidente, por mais acertadas que sejam 

suas palavras e conselhos.” (ARRUDA, 2002, p. 3).

Assim, é clara a necessidade de se investir na formação e aperfeiçoamento moral do líder (ou do 

gestor), se a organização quiser garantir elevados níveis de desempenho econômico e ético.

Não importa muito distinguir  entre líder  e gestor,  como normalmente a literatura  faz,  para 

efeitos de análise da moralidade. Ambos exercerão sua influência moral, mesmo que por meios 

de  reconhecimentos  diferentes.  Seja  pelo  carisma  ou   autoridade  reconhecida,  seja  pela 

autoridade garantida pela formalidade, ambos devem estar capacitados e preparados a agir e 

responder com elevado padrão ético.

2.3.1.2 Clima ético

A percepção de que as organizações são responsáveis pelo comportamento ético ou antiético de 

seus  empregados  é  crescente  (VICTOR;  CULLEN,  1988).  Por  isso,  cresce  também  a 

importância  de  se  compreenderem  e  gerenciarem  sistemas  normativos  das  organizações, 

destinados a orientar o comportamento ético dos funcionários (Ibid.).

O  clima  ético  da  organização  é,  neste  contexto,  uma  das  formas  possíveis  de  serem 

estabelecidas tais normas de comportamento, auxiliando na tomada de decisão diária (Ibid.).

Antes,  porém,  o  clima  ético  é  resultado  da  cultura  corporativa.  Se  os  comportamentos  e 

objetivos desejados não estiverem definidos com clareza, a cultura tende a evoluir de maneira 

“autônoma”, chegando a permitir e até a recompensar comportamentos antiéticos (FERRELL et 

al., 2001). 

É responsabilidade da alta administração proporcionar um “mapa” do que deve ser a cultura 

corporativa  (REIDENBACH;  ROBIN,  1989,  p.  92),  incluindo  padrões  de  comportamento, 

valores, normas e rituais estimulados e compartilhados (FERRELL et al., op. cit.).

As  culturas  corporativas  podem permanecer  “as  mesmas”  por  um considerável  período de 

tempo, mesmo com entradas e saídas de membros que as integram (SOLOMON, 2006, p. 219). 
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O que mantém uma cultura coesa são valores partilhados, uma história e uma estrutura (Ibid.). 

Entre essas estruturas estão as exigências da ética.

Ferrell et al. (2001) propõem um modelo estrutural para compreender as tomadas de decisão 

ética  na empresa.  Esses  autores  consideram que  as  intenções  da  ética  na organização  são 

constituídas pela cultura da organização,  por fatores individuais  (basicamente pelo nível de 

desenvolvimento  cognitivo  moral,  isto  é,  estágios  pelos  quais  os  indivíduos  passam  no 

desenvolvimento do seu pensamento moral) e pela gravidade da questão ética (Quadro 2):

Figura 3 – Modelo estrutural de decisão ética 
FONTE: FERRELL et al., 2001, p. 93

O que os autores chamam de intenções da ética na empresa pode ser interpretado, a partir das 

definições apresentadas, como o clima ético da organização.

No  próximo  capítulo  será  estudado  como  os  códigos  de  ética  servem  de  instrumentos 

normativos  de  grande  valor  para  garantir  a  manutenção  da  cultura  e  clima  éticos  das 

organizações.

2.3.1.3 Os códigos de ética

Uma das iniciativas primeiras e mais comuns das organizações que pretendem investir num 

programa de ética é a criação de um Código de Ética.

Muitos executivos ainda estão atentos apenas aos benefícios mercadológicos dos códigos, que 
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tendem as melhorar a imagem da organização, mesmo que por um curto espaço de tempo. No 

entanto, outros realizam um esforço considerável para criar um instrumento de gestão que seja 

verdadeiramente  vantajoso  para  todos  os  stakeholders,  dando-lhes  norte  para  sua  conduta 

moral.

Em geral, os códigos deixam claro o que a organização entende por conduta ética, procurando 

especificar o comportamento esperado de seus membros. Alguns trazem especificadas as ações 

disciplinares que seriam aplicadas em caso de descumprimento do código, mas em geral, as 

sanções coincidem com o que é previsto em lei.

Quando a ética está puramente a serviço do lucro, o código torna-se um instrumento de defesa, 

protegendo a empresa de empregados mal intencionados e de críticas dos demais stakeholders, 

postura muito relacionada com o “mínimo moral” tratado anteriormente.

No  entanto,  a  análise  dos  códigos  de  ética  criados  no  Brasil  é  animadora:  mostram uma 

motivação para compreender as necessidades específicas de cada organização.  Mais do que 

conteúdo, parecem buscar uma estrutura lógica de documentos orientados aos stakeholders, não 

apenas de cumprimento legal. Predomina o caráter construtivo. (ARRUDA, 2002).

Para que a adesão ao código seja voluntária e consciente, os gestores devem proporcionar um 

tempo  de  reflexão  para  seus  funcionários.  Assim,  utilizar-se  de  programas  de  educação 

corporativa tem se mostrado uma medida apropriada para as organizações que estão, de fato, 

investindo tempo e recursos em um programa de ética.

A redação dos códigos deve ser específica, dando orientação suficiente ao empregado para que 

evite os riscos associados à sua linha especial de negócios. (FERRELL et al, 2001).

A contribuição dos demais  stakeholders para o clima ético da organização dá-se, geralmente, 

por meio de sua participação num programa de  compliance14, que garanta o cumprimento do 

código.  Dessa forma, os contemplados pelo código – acionistas,  empregados,  fornecedores, 

clientes, agentes governamentais e comunidade – colaboram de maneira concreta e específica 

para a elevação do clima ético da organização.  É pelo fortalecimento desse relacionamento 

entre a organização e seus  stakeholders que o código de ética se torna um instrumento que 

14 Acompanhamento e avaliação (ARRUDA, 2002).
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adiciona valor e que a ética contribui para o desempenho e sustentabilidade dos negócios.

2.3.2 Princípios éticos nas estratégias

A estratégia de uma organização é o ponto de partida para uma gestão eficiente. Deve cumprir, 

basicamente, três funções principais: definir o campo de atuação da organização, dar a direção 

ou orientação para o crescimento e estabelecer as regras para as tomadas de decisão.

A  visão  tradicional  define  a  estratégia  empresarial  sob  o  ponto  de  vista  da  eficiência 

operacional,  preocupando-se com a determinação dos objetivos e metas organizacionais e a 

alocação dos recursos necessários para que esses se concretizem. Chandler (1962, p. 13) define 

estratégia como as metas e objetivos de uma empresa, determinados para o longo-prazo, bem 

como as  ações  e  alocação  de  recursos  necessários  para  atingí-los.  Semelhantemente,  para 

Andrews (1967, p. 14), estratégia é o padrão de objetivos, propósitos e metas organizacionais e 

as políticas e planos principais para atingí-los.

De acordo com Ansoff  (1977;  1990),  estratégia  é  um dos  vários  conjuntos de regras  para 

orientar a tomada de decisão empresarial.

Para definir estratégia, Khauaja e Pfannemüller (2005) propõem uma síntese, a partir da análise 

de diversos pontos de vista. De acordo com as autoras, a estratégia de uma organização:

- é um padrão de decisões coerente, unificador e integrativo;

- determina e revela o propósito da organização em termos dos objetivos de longo prazo, 

programas de ação e prioridades para a alocação de recursos;

- seleciona os negócios nos quais a organização deseja competir;

- procura alcançar uma vantagem competitiva sustentável no longo prazo em cada um dos 

negócios, ao responder, adequadamente, às oportunidades e ameaças do ambiente e às 

forças e fraquezas da organização;
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- consegue o comprometimento de todos os níveis da organização (alta administração, 

gerência e nível funcional) e

- define a natureza das contribuições financeiras  e não financeiras  que a organização 

pretende fazer para seu público de interesse.

O processo de formular  e implementar estratégias  evoluiu ao longo dos anos (KHAUAJA; 

PFANNEMÜLLER,  2005).  No  início  do  século  passado  era  suficiente  manter  apenas  um 

controle de gastos e receitas, no chamado planejamento orçamentário, com a principal premissa 

de que o passado se repete. A maior necessidade da gestão era manter o controle sobre as 

atividades executadas pela organização e melhor gerenciamento do fluxo de caixa e dos custos. 

Com o crescimento do mercado, adotou-se um pensamento de longo prazo, mas ainda com a 

premissa da repetição das tendências passadas. 

O planejamento estratégico surgiu a partir das décadas de 1960 e 1970, quando as inferências 

feitas a partir do passado já não atendiam às descontinuidades do mercado, e o processo de 

formulação e implementação de estratégias começou a exigir ajustes periódicos. Nessa etapa, o 

planejamento passou a ser formal, incluindo as definições da missão e visão organizacionais, 

análises  interna  e  externa,  formulação  de  estratégias,  elaboração  de  programas  de  ação, 

alocação de recursos, definição de medidas de desempenho e orçamento.

A ênfase no planejamento estratégico estava no próprio processo. Procurando dar ênfase ao 

pensamento estratégico que pudesse acompanhar as mudanças tecnológicas e ambientais, surgiu 

a proposta da administração estratégica. Essa procura utilizar sistemas de gestão que integrem 

as decisões operacionais e estratégicas. Para isso, a administração estratégica utiliza valores e 

crenças  corporativas,  e  prescreve  as  competências  organizacionais  necessárias  às  novas 

responsabilidades de todos, mesmo da instituição.

A  administração  estratégica  exige  da  organização  respostas  rápidas  diante  das  constantes 

alterações no ambiente de negócios. É proativa e orientada para o futuro, com consciência de 

que as empresas são agentes de transformação social (KHAUAJA; PFANNEMÜLLER, 2005).

Diante da realidade imprevisível e de rápidas alterações nos mercados, as organizações têm 

buscado estar  preparadas para aproveitar  as oportunidades adequadas e fazer sua vantagem 
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competitiva durar o máximo possível. 

Assim, uma organização que investe no desenvolvimento de um programa de ética poderá agir 

com mais coerência diante da turbulência dos negócios, mantendo uma conduta íntegra, digna 

de confiança por parte de seus stakeholders.

Além  disso,  os  responsáveis  pela  formulação  das  estratégias  nas  organizações  são, 

freqüentemente,  os  que  têm  o  poder  de  determinar  o  clima  ético,  estabelecendo  os 

comportamentos aceitáveis (KITSON; CAMPBELL, 1996). As decisões estratégicas têm um 

caráter integrativo e diretivo para as demais áreas da organização, e estabelecem e comunicam 

os princípios éticos para as outras funções. 

A criação de um ambiente ético permite  que a  organização compreenda e implemente um 

conceito de responsabilidade social  integrado à sua visão estratégica.  Isso quer dizer que a 

organização passa a ter consciência e a assumir as responsabilidades de sua gestão nos diversos 

níveis  da  Pirâmide  de  Responsabilidade  Social  Corporativa,  apresentada  anteriormente 

(CARROLL, 1991; SCHWARTZ; CARROL, 2003; PERAZZO, 2006?).

Pena (2004) afirma que a estratégia é um instrumento da gestão e a ética não é uma necessidade 

do modelo de administração estratégica, mas sim uma contingência de um momento em que 

consumidores e instituições em geral passam a exigir a atuação responsável das organizações 

empresariais. Para o autor, atender a essa demanda, como algumas empresas têm feito, é uma 

questão  de  estratégia  empresarial,  associada  ao  gerenciamento  da  reputação,  da  imagem 

corporativa e de seu marketing.

Kanitz (2003) define ambição e ética da seguinte forma: “Ambição é tudo que você pretende 

fazer na vida. São seus sonhos, suas resoluções para o novo milênio. […] Já,  ética, são os 

limites que você se impõe na busca de sua ambição. É tudo que você não quer fazer na luta para 

conseguir realizar seus objetivos.” (p. 3-4). Segundo o autor, o grande problema do mundo é 

que as pessoas costumam determinar sua ambição antes de estabelecer sua ética, quando o certo 

seria o contrário. Uma vez que uma pessoa estabeleceu o seu objetivo, será difícil impor-se uma 

ética que poderá frustrá-lo. O que acontece é que, diante da dificuldade, afrouxa-se o rigor 

ético, mas não se reduz a ambição.
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Tal  colocação  ainda  faz  sentido  ao  se  considerarem  as  estratégias  como  a  ambição  da 

organização. De acordo com a definição de estratégia proposta por Khauaja e Pfannemüller 

(2005),  elaborar  estratégias  sem ter os princípios  éticos  firmes e estabelecidos,  pode dar à 

organização oportunidades de agir  de maneira antiética,  comprometendo, como se pretende 

defender neste estudo, a sustentabilidade de seu desempenho.

Para  Judge  e  Krishnan  (1994  apud HUSTED;  ALLEN,  2000),  a  estratégia  representa  a 

abordagem da organização para a gestão dos stakeholders.

Segundo Husted e  Allen  (2000),  as  atividades  realizadas  pela  empresa na gestão  dos  seus 

stakeholders são vistas como o reflexo de seus valores e princípios éticos. Para esses autores. a 

estratégia  de uma organização refere-se a um conjunto de planos e ações que devem criar 

competências únicas. Essas competências servem para alavancar as rotinas organizacionais e 

constituem fontes de vantagem competitiva e desempenhos mais sustentáveis.

Esse conceito – competências únicas – parece estar relacionado à visão integral de ética, que 

propõe basicamente que a excelência profissional seja aliada ao desenvolvimento de virtudes 

morais, ou em outras palavras, aliada a princípios éticos.
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2.3.3 Gestão ética e desempenho organizacional

Mesmo não sendo o lucro o propósito principal de uma organização, espera-se que a gestão 

ética proporcione um desempenho organizacional superior e sustentável. Isso, porque a conduta 

ética  atribui  confiabilidade  à  atividade  organizacional,  intensificando  e  qualificando  o 

relacionamento  da  organização  com seus  stakeholders.  Essa  relação  garante  investimentos, 

clientes fidelizados e uma marca valiosa diante da comunidade, entre outros benefícios.

A confiança é parte importante da ética empresarial. É a virtude que leva à predisposição de ter 

confiança nos outros, assumindo o risco de que o comportamento esperado não ocorra. Quando 

há confiança, tornam-se dispensáveis atividades de fiscalização, possibilitando a economia dos 

custos associados a tais atividades. (FERRELL et al, 2001).

Stephen  R.  Covey15 (apud FERRELL  et  al,  2001),  aconselha  que  as  empresas  avaliem o 

impacto da confiança nos indicadores importantes para determinar o sucesso da organização, 

como lucros, valor da ação entre outros. O autor sugere que baixa confiança faz a organização 

entrar em decadência, deteriorando os relacionamentos. Disso originam-se manobras políticas, 

lutas internas e ineficiência geral.  Fraquejando no comportamento ético,  a empresa perde a 

lealdade  do  empregado,  vê  a  qualidade  de  seus  produtos  e  serviços  comprometida,  perde 

clientes e funcionários talentosos.  Pode-se esperar dessa reação em cadeia  que investidores 

fiquem receosos de colocar seus recursos em uma organização que não é digna de confiança e 

que o governo e a sociedade imponham sobre ela severas restrições.

Assim, aparentemente ainda há resistência para se adotarem programas de ética, especialmente 

em  organizações  empresariais,  porque  seus  gestores  acreditam  que  lucros  e  ética  são 

incompatíveis.

FERRELL  et al (2001) afirmam que uma empresa não pode ser uma boa pessoa jurídica e 

desenvolver um clima ético, se não conseguir o desempenho financeiro adequado em termos de 

lucros. De fato, a ética, por si só, não gera melhor desempenho financeiro; mas contribui para 

moldar e manter a cultura que reverterá em benefício de todos os seus stakeholders (Ibid.).

15 Autor de The seven habits of highly effective people, 1989, bestseller.
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Por outro lado, não é preciso gastar energia tentando resolver o falso dilema “lucros ou ética”. 

Brown (2000) afirma que o “Lucro não tem que ser um rival da ética empresarial. […] Nós 

precisamos colocar o lucro no lugar correto […]. Se nós lembrarmos que negócios, assim como 

as pessoas devem comer para viver, e não viver para comer, então o lugar do lucro numa ética 

compreensível será menos misterioso.” (tradução da autora desta dissertação).

Tudo isso reforça o papel da postura ética no que se refere à sustentabilidade do desempenho 

organizacional.  De fato, investir num programa de ética pode trazer, no curto prazo, custos 

relevantes, uma vez que pode significar uma alteração profunda na cultura e no modelo de 

gestão de uma organização. Quando o foco do gestor está no lucro, seu foco é muito imediatista 

e, por isso, não se percebem os benefícios proporcionados pela ética empresarial.

Figura 4 – O papel do clima ético para o desempenho organizacional
FONTE: FERRELL et al., 2001, p. 215. Adaptado pela autora desta dissertação.

Se,  no  entanto,  houver  equilíbrio  entre  os  objetivos  econômicos  e  não-econômicos  que  a 

organização deve perseguir,  então se torna possível  avaliar  os impactos da gestão ética  no 

desempenho global  da  organização.  Isso  tende  a  acontecer  no  médio  e  longo  prazo,  mas 

também é provável que os resultados alcançados estejam alicerçados sobre fundamentos muito 

mais sólidos, que garantirão sua sustentabilidade, seja em relação ao tempo e à tensão envolvida 

nos relacionamentos dos quais depende sua atividade, seja em relação à recompensa financeira 

pela gestão virtuosa.

“Por isso se ouve a idéia de que ’a ética é a sobrevivência das organizações’. Agir de forma 

diferente implica incorrer num risco incomensurável.” (ARRUDA, 2002, p. 13).
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3 METODOLOGIA

Nesse capítulo, detalha-se o planejamento da pesquisa, descrevendo o seu tipo quanto aos fins e 

quanto aos meios, apresentando os procedimentos técnicos utilizados para a coleta, análise e 

apresentação dos dados.

3.1 Classificação do tipo de pesquisa

Há várias classificações possíveis para diferentes tipos de pesquisas. Vergara (1998) classifica 

os tipos de pesquisa utilizando dois critérios: os fins e os meios.

Segundo essa taxonomia, quanto aos fins, uma pesquisa pode ser:

- Exploratória:  é  realizada  em áreas  com pouco  conhecimento  consolidado  e 

sistematizado.

- Descritiva: expõe características de uma situação, grupo ou indivíduo específico, 

contando  ou  não  com  hipóteses  iniciais  a  respeito  dessas  características. 

Pesquisas  descritivas  não  se  comprometem  em  explicar  os  fenômenos  ou 

características que descreve, apesar de servir de base para tal explicação.

- Explicativa: tem como principal objetivo dar clareza de entendimento ao objeto 

de estudo. Em geral, suas explicações partem da pesquisa descritiva.

- Metodológica: desenvolve um estudo metodológico que se refere à construção 

de instrumentos para captação ou manipulação da realidade. Está associada a 

procedimentos e caminhos para se chegar a determinado fim.

- Aplicada: tem finalidade prática, motivada pela necessidade de se resolverem 

problemas concretos, ao contrário da pesquisa pura, que é motivada basicamente 

pela curiosidade intelectual do pesquisador.
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- Intervencionista:  tem como finalidade  intervir  na realidade  para  modificá-la. 

Difere da pesquisa aplicada porque se compromete a ir além da proposição de 

resoluções  de  problemas,  mas  também de  resolvê-los  com efetividade  e  de 

maneira participativa.

Selltiz et al (1975) definem o objetivo de um estudo exploratório como “familiarizar-se com o 

fenômeno ou  conseguir  nova  compreensão  desse,  freqüentemente  para  poder  formular  um 

problema mais preciso de pesquisa ou criar novas hipóteses” (p. 59). Dessa forma, a estrutura 

da pesquisa deve ser suficientemente flexível, permitindo a consideração de muitos aspectos 

diferentes de um fenômeno.

Mattar (1996) divide as pesquisas em dois tipos: exploratórias e conclusivas. De acordo com 

esse autor, as pesquisas exploratórias são úteis quando se busca um entendimento ou maior 

conhecimento sobre o tema de pesquisa, as possíveis hipóteses e as variáveis relevantes. Assim, 

os métodos são pouco estruturados e bastante flexíveis. As pesquisas conclusivas, por outro 

lado, têm objetivos muito bem definidos. Seus métodos são formais, estruturados e dirigidos 

para a solução de problemas ou avaliação de alternativas.

De maneira semelhante, para Cooper e Schindler (2003), um estudo será classificado como 

exploratório ou formal, de acordo com o grau de cristalização das questões de pesquisa. Os 

estudos exploratórios trabalham, em geral,  com estruturas mais flexíveis, com o objetivo de 

elaborar hipóteses ou questões para pesquisas futuras. O estudo formal começa onde termina o 

exploratório, trabalhando com procedimentos específicos para testar uma hipótese ou responder 

à questão de pesquisa. Quanto ao objetivo do estudo, pode-se identificar dois tipos de pesquisa: 

as  descritivas  e  as  causais.  As  primeiras  não  estabelecem  inter-relações  entre  variáveis  e 

respondem a perguntas como:  quem, o que, onde, como, quando  ou quanto. Se o objetivo é 

entender por que, então trata-se de um estudo causal.

Para Vergara (1998), os tipos de pesquisa não são mutuamente excludentes. Sendo assim e de 

acordo com os autores supra citados, o presente estudo pode ser classificado como exploratório 

e  descritivo.  Procura-se,  dessa  forma,  uma  maior  compreensão  do  processo  pelo  qual  as 

organizações inserem princípios éticos na gestão e estratégias de seus negócios, partindo da 

descrição de casos reais, o que pode permitir até a formulação de hipóteses ou mesmo questões 
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de pesquisa mais específicas para estudos futuros.

3.1.1 Método de pesquisa

Ainda de acordo com a taxonomia de Vergara (1998), quanto aos meios, pode-se classificar 

uma pesquisa como:

- Pesquisa de campo: investigação empírica, realizada no local de ocorrência do 

fenômeno ou situação estudada. Inclui entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não.

- Pesquisa  de  laboratório:  experiência  realizada  em  local  ideal,  dada  a 

impossibilidade de realizá-la em ambiente real.

- Telematizada:  pesquisa  que  busca  informações  através  dos  recursos  de 

tecnologia, como computador e telecomunicações (pesquisas pela Internet).

- Documental:  realizada em documentos conservados em arquivos públicos  ou 

pessoais.

- Bibliográfica: estudo sistematizado com base em material publicado em forma 

de livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, entre outras, disponíveis ao acesso 

público.

- Experimental: investigação empírica em que o pesquisador controla e manipula 

variáveis  independentes,  observado  seus  efeitos  sobre  outras  variáveis 

(dependentes).

- Ex post  facto:  aplica-se a situações  em que o pesquisador não pode exercer 

influência sobre as variáveis  do estudo, seja porque o fenômeno estudado já 

ocorreu, seja por que as variáveis são de fato incontroláveis.

- Participante: nessa modalidade de pesquisa, a fronteira entre o pesquisador e os 
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sujeitos pesquisados torna-se mais tênue, já que ambos interagem e participam 

da situação estudada.

- Pesquisa-ação: tipo particular da pesquisa participante, que supõe intervenção na 

realidade social (sendo, portanto, intervencionista quanto aos fins).

- Estudo de  caso:  com caráter  de  profundidade  e  detalhamento,  destina-se  ao 

estudo de uma ou poucas unidades, como uma pessoa, um grupo, um produto, 

uma organização ou mesmo uma comunidade ou um país.

A primeira decisão a respeito do uso de técnicas qualitativas ou quantitativas está associada à 

natureza da variável pesquisada,  aspecto identificado a partir de uma correta elaboração do 

problema de pesquisa. Assim, métodos qualitativos para coleta e análise de dados são utilizados 

porque alguns fenômenos não podem ser observados ou medidos diretamente.

Além disso, a flexibilidade permitida na coleta de dados por meio desses métodos aumenta a 

projeção de emoções, necessidades, motivações, atitudes e valores nas respostas obtidas, muitas 

vezes importantes para a compreensão do fenômeno estudado, de natureza social e que não 

tende à quantificação. Usa para tanto um método não-estruturado, de difícil tabulação e análise, 

carregado de subjetivismo (MALHOTRA, 2001)

Há, basicamente, três processos de pesquisa qualitativa: as entrevistas individuais ou em grupos 

(chamados de Grupos de Foco), os estudos de caso e as técnicas projetivas.

Normalmente, as entrevistas e os estudos de caso são abordagens diretas ou não-disfarçadas da 

pesquisa qualitativa,  ou seja,  os  objetivos da pesquisa são revelados  ao respondente.  Já  as 

técnicas projetivas são abordagens indiretas, em que os objetivos do projeto são disfarçados dos 

respondentes (MATTAR, 1996).

Para Yin (2005),  o que deve ser levado em consideração para a escolha da “estratégia  de 

pesquisa” são três condições relevantes. A primeira refere-se à forma da questão de pesquisa: 

como,  quem,  o que,  por que e assim por diante. A segunda condição está na abrangência do 

controle do pesquisador sobre eventos comportamentais. E a terceira diz respeito ao grau de 

enfoque em acontecimentos contemporâneos ou históricos.
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O estudo de caso é a estratégia mais adequada à pesquisa proposta, que tem seu objetivo geral 

enunciado pela pergunta:

Como  as  organizações  empresariais  inserem  princípios  éticos  na  elaboração  de  suas  

estratégias e na gestão de seus negócios, mantendo-se competitivas?

Permite,  também,  maior  profundidade  na  análise  do  fenômeno  estudado  e  sob  o  qual  o 

pesquisador não possui nenhum grau de influência. 

Além disso, trata-se de uma “investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2005: p.32), que deve ser uma contribuição relevante 

para os estudos de Administração, demonstrando a aplicabilidade dos princípios éticos no que 

se refere à gestão e à elaboração de estratégias de organizações.

Segundo French e Granrose (1995), o estudo de caso na área de gestão ética pode estimular e 

desenvolver os seguintes aspectos, entre outros:

- imaginação moral, como a habilidade de se colocar na posição do outro para 

melhor compreensão da realidade;

- identificação e priorização moral, considerando as questões relevantes em ordem 

de prioridade numa determinada situação, facilitando uma análise objetiva;

- integração e relação da competência gerencial e competência moral.

Tais fatores corroboram para a decisão tomada quanto ao procedimento metodológico.

De acordo com Yin (2005), o presente estudo é um projeto holístico de caso único (p. 61). Isso 

significa que a empresa selecionada para o estudo será tratada como uma unidade única de 

análise.

Na presente dissertação, a escolha do caso único parece justificar-se pelo fundamento lógico 

que define o estudo de caso representativo (ou típico). Parte-se do princípio de que as análises e 

conclusões  do  caso  servem  de  exemplo  para  organizações  (ou  pessoas)  em  situações 
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semelhantes (YIN, op. cit., p. 63).

O Apêndice 1 traz o roteiro de entrevistas sugerido a partir das reflexões teóricas realizadas 

neste  estudo.  Justifica-se  a  proposição  de  cada  pergunta ou  grupo de  perguntas  à  luz  dos 

objetivos propostos.

3.2 Critérios de escolha do caso

Sendo limitado o número de casos passíveis de estudo (Petigrew, 1988 apud EISENHARDT, 

1989), deve-se selecionar, prioritariamente, aqueles casos que possam contribuir efetivamente 

para os objetivos do estudo, seja para refutar, seja para comprovar uma teoria.

A seleção do caso para o presente estudo não segue a lógica da amostragem, já que isso exigiria 

o conhecimento do universo ou do grupo inteiro dos respondentes em potencial e a seleção dos 

respondentes seria feita através de métodos estatísticos (YIN, 2005, p. 71). 

Segundo  Vergara  (1998),  há  dois  tipos  de  amostra:  as  probabilísticas,  baseadas  em 

procedimentos estatísticos, como o descrito no parágrafo anterior, e as não-probabilísticas, que 

podem ser selecionadas por acessibilidade – que considera de fato a facilidade de acesso às 

unidades  que se deseja pesquisar  – ou por tipicidade,  em que o pesquisador  seleciona,  da 

população, aquelas unidades que considera representativas.

Para Cooper e Schindler (2003), as amostragens não probabilísticas podem ser por conveniência 

do  pesquisador,  que  escolhe  a  amostra  com  total  liberdade,  ou  intencionais,  em  que  o 

pesquisador escolhe a amostra de acordo com alguns critérios estabelecidos.

A organização selecionada para estudo nessa dissertação foi o BankBoston. Essa seleção foi 

intencional,  já  que  a  empresa  possui  iniciativas  que  buscam incorporar  princípios  éticos  à 

gestão e elaboração de estratégias de seus negócios.  Essa informação é fundamental para a 

realização da pesquisa, que espera descrever, por meio do caso, o processo pelo qual essas 

iniciativas  são efetivadas.  A seleção seguiu,  também, o critério  de acessibilidade,  já que a 

facilidade do pesquisador em acessar documentos e pessoas é igualmente imprescindível para a 
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validade do estudo.

3.3 Método de coleta e análise de dados

Os dados foram coletados por meio de:

- Pesquisa documental: o que foi permitido realizar na organização escolhida e 

outros documentos de domínio público.

- Pesquisa  de  campo:  entrevistas  semi-estruturadas  com  os  executivos  ou 

profissionais que podiam contribuir para o objetivo da pesquisa.

Pela  característica  do  estudo,  a  análise  dos  resultados  foi  feita  com base  nos  documentos 

pesquisados e nas entrevistas realizadas, de maneira consolidada.

3.4 Limitações da pesquisa quanto ao método

Algumas limitações  desse estudo advêm das próprias  características  do método qualitativo. 

Entre elas, lembra-se que a pesquisa qualitativa (AAKER, 2001):

- não dá uma conclusão para o problema de pesquisa, já que o seu resultado é não-

representativo;

- comumente apresenta ambigüidade de resultados;

- possibilidade  maior  de  influência  pessoal  do  pesquisador  na  análise  dos 

resultados;

- muitas vezes, apresenta dificuldade por parte do entrevistado para externalizar 

questões subconscientes.
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Em relação ao método de pesquisa – estudo de caso – as dificuldades e limitações apresentadas 

foram:

- dificuldade de generalizações feitas a partir dos resultados de estudos de caso;

- limitação  em  função  da  seleção  dos  entrevistados,  já  que  foi  impossível 

entrevistar todos os executivos envolvidos nas iniciativas de gestão ética, nas 

diversas unidades de negócios da organização;

- limitação dada a dispersão geográfica de documentos e pessoas, uma vez que o 

BankBoston é uma organização de grande porte e ainda era,  por ocasião da 

realização  dos  estudos,  uma empresa  multinacional  com matriz  nos  Estados 

Unidos;

- limitação  com  respeito  à  pesquisa  documental.  Não  foi  possível  obter  a 

autorização para o acesso e a divulgação de todos os documentos pertinentes à 

pesquisa e

- finalmente, a limitação relativa à dificuldade inerente ao método de análise.
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4 ESTUDO DE CASO

4.1 Características da organização estudada: BankBoston

Presente no Brasil  desde 1947, o BankBoston tem uma atuação em todos os segmentos do 

mercado e presença nas principais cidades brasileiras. 

A partir  de sua fusão com o Fleet  Financial  Group, em 1999, o BankBoston incorporou o 

melhor de cada um dos Bancos envolvidos, com uma escala adicional de investimentos em 

áreas  fundamentais,  como  tecnologia,  gerenciamento  de  informações,  desenvolvimento  de 

produtos e serviços e treinamento profissional.

Em abril de 2004, o BankBoston passou a fazer parte de um conglomerado financeiro, resultado 

da fusão entre o Bank of America Corporation e o FleetBoston Financial Corporation.

O Bank of America Corporation é uma das maiores instituições financeiras do mundo. Atende a 

38 milhões de clientes apenas nos Estados Unidos e presta serviços a pessoas e empresas em 

outros 150 países, tendo escritórios em 31 deles.

Na América Latina, está presente no Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela. 

Em  2005,  no  Brasil  havia  85  agências  (crescimento  de  quase  40%  em  relação  a  2004), 

distribuídas em 13 Estados. Foram investidos US$ 45 milhões (dólares) visando ã expansão do 

Banco no país.

A organização tem 4629 funcionários e abriu 691 novas posições em 2005. Dessas, 37% foram 

preenchidas por recrutamento interno.

Em  01  de  maio  de  2006,  o  Banco  Itaú  Holding  Financeira  S.A.  (ITAÚ)  e  a  Itaúsa  – 

Investimentos  Itaú  S.A.  (ITAÚSA)  comunicaram  a  assinatura  com  o  Bank  of  America 

Corporation envolvendo a aquisição das operações do BankBoston no Brasil pelo ITAÚ através 

da  emissão  de  68.518  mil  ações  preferenciais,  correspondendo  à  participação  acionária 

aproximada de 5,8%, mais o direito de exclusividade para adquirir as operações do BankBoston 

no  Chile  e  no  Uruguai  e  outros  ativos  financeiros  de  clientes  da  América  Latina.  Maior 
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transação já realizada no mercado financeiro brasileiro envolvendo troca de ações.

Os resultados consolidados, a seguir,  representam a situação do BankBoston como parte do 

Bank of America Corporation e não contemplam a transição ou o resultado da incorporação dos 

negócios pelo Itaú. Mesmo que a marca BankBoston deixe de existir e que algumas das práticas 

de gestão mencionadas neste estudo sejam descontinuadas, o valor das lições apreendidas da 

experiência  BankBoston  permanece,  assim como a  relevância  dos  conceitos  desenvolvidos 

nesta Dissertação.

4.2 Resultados consolidados da análise documental e das entrevistas

Além de documentos consultados, foram realizadas entrevistas com executivos do BankBoston 

das  áreas  de  Compliance,  Desenvolvimento  Organizacional  (Recursos  Humanos)  e  com 

membros  (inclusive  Presidente)  do  Comitê  de  Ética.  Serão  apresentados  os  resultados 

consolidados  de  toda  a  pesquisa  documental  e  das  entrevistas  realizadas,  uma vez  que  as 

informações  são  mais  completas  ao  se  considerar  o  resultado  final  da  coleta  de  dados. 

Oportunamente,  serão  inferidas  observações  que  remetam  os  fatos  ao  referencial  teórico 

adotado.

O BankBoston possui várias práticas, normas e iniciativas relacionadas com a ética. A própria 

história  da  organização  demonstra,  desde  1784,  na  fundação  do  Massachusetts  Bank,  sua 

vocação para o exercício dos negócios de maneira duradoura e sustentável. A moeda de troca 

ainda não estava consolidada nos Estados Unidos e o Banco passou a emitir sua própria moeda, 

denominada “dólar”, que gozou de plena aceitação no mercado. Confiabilidade era fundamental 

para um Banco que tinha como missão “servir o público em geral e particularmente as pessoas 

que trabalham com o comércio”.

Há na organização duas declarações de visão: uma do Bank of America, uma do BankBoston 

no Brasil.  A missão é única,  sendo apenas para a filial  brasileira.  A declaração de valores 

também é única, mas vale para a corporação no mundo todo.

Visão Bank of America
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Be the world’s most admired company.16

FONTE: Documentos internos do BankBoston

Visão BankBoston Brasil

Be Brazil´s most admired and solution driven bank for targeted segments.17

FONTE: Documentos internos do BankBoston

Missão BankBoston Brasil

To acquire,  retain and support  profitable  clients  for  Bank of  America through a highly  

competitive  value  proposition  which  maximizes  our  operational  efficiency,  maintains  a 

disciplined risk/reward management approach and attracts highly talented and motivated  

associates.18

FONTE: Documentos internos do BankBoston

Nossos Valores

Fazer o certo

Temos a responsabilidade de fazer o certo para os nossos clientes, para a nossa comunidade e 

para nós mesmos.

Confiança mútua e trabalho em equipe

Confiamos  uns  nos  outros  e  alcançamos  o  sucesso  juntos.  Assumimos  coletivamente  a 

responsabilidade pela qualidade da experiência que nossos clientes têm ao interagir conosco.

Meritocracia inclusiva

Preocupamo-nos uns com os outros, somos focados em obter resultados e ajudamos todos os 

nossos  colaboradores  a  desenvolver  seu  pleno  potencial.  Respeitamos  e  valorizamos  as 

diferenças entre nós.

16 Ser a empresa mais admirada do mundo. (Tradução da autora desta Dissertação).
17 Ser no Brasil o Banco mais admirado e mais voltado para soluções para os seus segmentos-alvo. (Tradução da 
autora desta Dissertação).
18 Adquirir, reter e suportar clientes rentáveis para o Bank of America por meio de uma proposta de valor 
altamente competitiva que maximize nossa eficiência operacional, mantenha uma abordagem disciplinada na 
gestão do risco/retorno e atraia funcionários talentosos e motivados. (Tradução da autora desta Dissertação).
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continuação

Sucesso

Somos  movidos  pela  paixão  de  atingir  resultados  e  o  sucesso,  em benefício  dos  nossos 

clientes, dos nossos colegas de equipe, da nossa comunidade e dos nossos acionistas.

Liderança

Seremos líderes inquestionáveis em todos os níveis, transmitindo a nossa visão e agindo para 

construir um futuro melhor.

FONTE: Relatório Social do BankBoston, 2005

A missão de uma organização é uma declaração de propósito que a distingue das demais, que 

identifica o escopo de suas operações, que inclui a filosofia dos negócios e reflete a imagem que 

a organização almeja projetar. A missão é uma ferramenta imprescindível para direcionar a 

atividade empresarial.  (TOFTOY; CHATTERJEE, 2004). Nesse sentido, a missão elaborada 

para o BankBoston no Brasil parece ser satisfatória.

O  conjunto  da  missão  com  a  visão  (nacional  e  mundial),  mais  a  declaração  de  valores, 

constituem o ponto inicial para a criação de um ambiente ético, que deve permitir a integração 

da visão estratégica com os diversos níveis de responsabilidade social, conforme a Pirâmide de 

Responsabilidade Social  Corporativa, apresentada anteriormente, ou mesmo do Modelo Tri-

dimensional de Responsabilidade Social Corporativa (PERAZZO, 2006?).

Esses três elementos dão aos funcionários e aos demais stakeholders o propósito e o rumo da 

organização. Especialmente a declaração de valores tem muita correlação com a manutenção do 

clima ético, uma vez que impõe, de certa forma, os limites para a busca da visão (KANITZ, 

2003). Essa declaração consolida o engajamento dos funcionários, unificando as regras para o 

cumprimento da missão da empresa e seus objetivos.

Espera-se, também, que essa identidade organizacional, criada por essas três definições, tenha 

influência positiva sobre o desempenho organizacional. Segundo Toftoy e Chatterjee (2004, p. 

43),  é  possível  mais  eficiência  e  eficácia  em equipes  engajadas  numa  causa  comum que 

beneficia a todos.

Para esses autores, no entanto, a missão só é útil se puder ser implementada apropriadamente. 
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Assim, os gestores e líderes organizacionais devem garantir  que isso aconteça em todos os 

níveis.

No BankBoston, o alinhamento da estratégia com os compromissos éticos expressos pela visão 

e declaração de valores se dá por meio de comitês. No momento de realização desta pesquisa, 

haviam oito comitês no Banco: Comitê Executivo, Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem 

de  Dinheiro,  Comitê  de  Crédito,  Comitê  de  Riscos,  Comitê  de  Investimentos,  Comitê  de 

Tesouraria, Comitê de Responsabilidade Social e Comitê de Ética.

O Comitê de Ética foi criado em 2005 com o papel de “consolidar, discutir, analisar os casos de 

violação do Código [de Ética] e, ao mesmo tempo, identificar oportunidades de prevenção de 

futuras ocorrências.” (Relatório Social do BankBoston, 2005).

Para os executivos entrevistados, as organizações empresariais existem para gerar valor para 

seus acionistas, clientes, funcionários, parceiros comerciais e comunidade. Para acionistas, por 

meio de retornos consistentes e crescentes sobre o capital investido. Para clientes, por meio da 

oferta de produtos e serviços que atendam e superem suas necessidades e expectativas. Para 

funcionários ou colaboradores, propiciando seu desenvolvimento pessoal, social e profissional 

em um ambiente  de  trabalho  adequado e  com uma compensação financeira  justa.  Para  os 

parceiros  comerciais,  por  meio  de  relacionamentos  sustentáveis  de  ganhos  mútuos  e 

duradouros. E, por fim, para a comunidade em geral, cumprindo seu papel de entidade jurídica 

responsável,  atuando de acordo com a legislação e recolhendo seus tributos,  colaborando e 

influenciando  nas  políticas  públicas  e  promovendo  o  desenvolvimento  socioeconômico  e 

cultural “dentro de suas possibilidades”.

Remetendo  tal  colocação  às  teorias  de  responsabilidade  corporativa  consideradas  nesta 

dissertação, parece haver grande concordância com a teoria dos stakeholders. Primeiro, porque 

o lucro e o retorno aos acionistas é um dos objetivos organizacionais, sem sobrepor-se à outras 

responsabilidades  organizacionais.  Segundo,  a  empresa  reconhece  seu  papel  no 

desenvolvimento social sem descartar ou substituir a atuação pública. Terceiro, o BankBoston 

considera em seu modelo de negócios que  os objetivos devem ser formulados levando-se em 

conta sempre três perspectivas: a dos acionistas, a dos clientes e a dos funcionários, utilizando 

para isso uma metodologia desenvolvida pelo Bank of America e adaptada à instituição no 

Brasil.  Essa  metodologia  permite  um foco  muito  maior  em objetivos  não  exclusivamente 
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relacionados  com o  ganho  financeiro  no  curto  prazo,  mas  também com o  relacionamento 

duradouro com esses três principais stakeholders.

Percebe-se,  nessa  metodologia,  a  ausência  de  duas  partes  importantes:  a  comunidade  e  o 

governo. Contudo, não se deve precipitadamente considerar que o BankBoston pratique um 

modelo  de  negócios  negligente  quanto  ao  investimento  social  ou  ao  monitoramento  das 

políticas públicas. A metodologia de planejamento considera apenas os públicos para os quais 

são  elaborados  objetivos  estratégicos.  De acordo com algumas  teorias  de  responsabilidade 

social corporativa defendidas nesta dissertação (como a teoria dos  stakeholders), as emrpesas 

não podem substituir a esfera governamental em decisões de natureza política ou pública, ou a 

priorização dos problemas sociais.

Especificamente em relação à comunidade, a estratégia de ação social do BankBoston se dá 

principalmente com a Fundação BankBoston, uma organização sem fins lucrativos de interesse 

público criada em 1999, com a “missão de contribuir para a melhoria da qualidade de educação 

de crianças e jovens no Brasil”19.

A Fundação BankBoston está dividida em duas coordenações de projetos,  responsáveis por 

desenvolver e gerenciar os projetos e apoios institucionais e uma coordenação do programa de 

voluntariado  interno,  o  Programa  Participação  Cidadã,  responsável  por  mobilizar  os 

funcionários e familiares para o trabalho voluntário no âmbito nacional. Essas coordenações 

também são responsáveis por sistematizar e avaliar os projetos que administram, corroborando 

com um dos  valores  da  instituição:  disseminar  experiências  de  sucesso  e  o  conhecimento 

acumulado.  Os  projetos  são  desenvolvidos  sempre  por  meio  de  parcerias  com  outras 

organizações governamentais e não governamentais, empresas e organismos internacionais.

As normas,  políticas  corporativas  e  códigos  de conduta,  normalmente,  são elaborados  pela 

matriz e implementadas no Brasil com algumas adaptações.

O Banco também possui áreas e estruturas organizacionais totalmente dedicadas à gestão da 

ética. As estruturas variam no tempo para refletir a configuração da matriz. No momento de 

realização das entrevistas, assegurar o cumprimento de princípios éticos estava na missão da 

área de Compliance Risk Management (CRM): “Implementar a cultura de compliance em toda a 

19 Disponível em http://www.bankboston.com.br/fundacao/asp/conheca_fundacao.asp. Acesso em 14 jun 2006.
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organização, aperfeiçoando o cumprimento das leis e regulamentações dentro dos mais altos 

padrões éticos em benefício de clientes, funcionários e acionistas”.

O Bank of America estabeleceu seu programa de ética baseado na disseminação da Cultura de 

Compliance.  A  empresa  desenvolveu  e  registrou  uma  metodologia  que  trabalha  a 

responsabilidade pela conduta ética como uma atribuição de cada funcionário.

Isso significa que a análise dos riscos inerentes ao negócio,  bem como a conformidade às 

políticas e normas organizacionais não são responsabilidades exclusivas da área de Compliance 

ou mesmo de Auditoria, mas sim, de cada unidade de negócio, partindo de cada profissional.

O conceito de clima ético não é parte do vocabulário da organização, mas percebe-se que o 

programa de disseminação da cultura de compliance está relacionado à criação e manutenção do 

clima ético, que é a percepção compartilhada sobre os padrões éticos da empresa e como eles 

são aplicados, conforme definição apresentada anteriormente.

O código de ética também se insere nesse contexto. É um instrumento de gestão que norteia a 

conduta moral dos funcionários em seus relacionamentos internos e externos. Para isso, conta 

com capítulos específicos sobre “Conduta pessoal” e “Conduta corporativa”, abrangendo uma 

série de situações bastante específicas.

O código  “brasileiro”  tem um complemento  ao  código  da  matriz,  que  dá  orientações  aos 

funcionários em relação a situações particulares ao sistema brasileiro, como manipulação de 

reembolsos,  valores  de presentes  e  formas de administrar  os  contatos  com a mídia  e  com 

representantes do poder público, entre outras.

Os executivos entrevistados entendem que o BankBoston é um pequeno extrato da sociedade, 

contemplando em seu quadro de funcionários a mesma diversidade de características (gênero, 

raça, escolaridade, entre outras).

Dessa forma, o código deixa claro o que a organização entende por conduta ética, procurando 

especificar o comportamento esperado de seus membros, neutralizando as diferentes percepções 

que a diversidade cultural pode trazer.
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Isso é verdade não só para a gestão da empresa no Brasil,  mas também para a corporação 

multinacional. O Bank of America foi construído ao longo dos anos através de aquisições e 

incorporações de outras empresas, dentro e fora dos Estados Unidos (organização presente em 

150 países, com escritórios em 31 deles). Isso significa que o programa de ética deve lidar com 

uma diversidade cultural ainda maior do que uma sociedade especificamente. A organização 

deve considerar as diversas culturas e sistemas morais que podem ser muito diferentes entre si.

Por isso,  faz sentido desenvolver programas corporativos de ética  baseados no conceito de 

universalidade dos princípios éticos.  O relativismo ético advoga que não há padrões éticos 

universais, aceitos por todas as sociedades. (BEAUCHAMP; BOWIE, 1993). A aplicação dessa 

teoria  à  ética  empresarial  inviabilizaria  um programa de ética  multinacional  como o que é 

desenvolvido no Bank of America.

E se a universalidade dos princípios éticos não fosse de fato aplicável à ética empresarial, seria 

pouco provável que empresas multinacionais pudessem manter sua imagem e confiabilidade ao 

redor do mundo, como tantas que se pode mencionar: Coca Cola, McDonalds, Disney, Wal-

Mart, Nestlé, Johnson & Johnson, entre outras.

Todos os funcionários do Bank of America devem assinar o termo de reconhecimento de que 

leram  e  concordam  com  as  disposições  do  código  de  ética  no  processo  de  integração. 

Anualmente,  devem formalmente reconhecer que conhecem o conteúdo e participar  de um 

treinamento que desenvolve a aplicabilidade do código em situações do dia-a-dia. Esse processo 

anual é chamado de “Acknowledgment Process”. Essa política tem como objetivo garantir que 

as atualizações do código e das políticas corporativas sejam acompanhadas pelos funcionários, 

bem como manter os conceitos do código de ética presentes.

Buscando  desenvolver  a  adesão  voluntária  e  consciente  ao  programa  de  ética,  a  área  de 

Compliance e  de  Recursos  Humanos  têm desenvolvido  conjuntamente  ações  de  educação 

corporativa.  Em 2005,  quando aconteceu pela  primeira  vez o  Acknowledgment  Process do 

Código de Ética importado e adaptado do Bank of America, o Banco levou um professor de 

ética empresarial para realizar uma palestra, aberta a todos os funcionários, para aproximar o 

tema da rotina daqueles profissionais. Foi distribuído um calendário de mesa e, na folha de cada 

mês, era comunicado um dos princípios da cultura de Compliance, para que cada profissional 

pudesse entender o seu papel para a conduta ética da organização.
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O Bank of America possui um Ethics & Compliance Helpline – Linha Direta para Assuntos de 

Ética  e  Cumprimento  de  Normas.  Qualquer  funcionário  pode  recorrer  ao  serviço, 

anonimamente,  para esclarecer  dúvidas e analisar  melhor a aplicabilidade dos conceitos do 

Código  de  Ética  em  alguma  situação  específica,  bem como  denunciar  algum  evento  que 

considere inadequado de acordo com os princípios éticos estabelecidos. O serviço é mantido 

por  uma  empresa  independente  –  The  Network  Inc.  –  para  garantir  o  anonimato  e  a 

confidencialidade. A ligação é gratuita de qualquer lugar do mundo.

O principal instrumento de diagnóstico e monitoramento do nível de satisfação e engajamento 

dos  funcionários  realizado  até  agora  no  BankBoston  foi  a  pesquisa  mundial  do  Bank  of 

America, a Associate Survey. Essa pesquisa tem o objetivo de mapear o que o Bank of America 

chama de Voice of the Associate, identificando necessidades e a opinião dos seus funcionários 

para, então, trabalhar ações de melhoria, tanto em práticas de gestão e políticas já existentes 

quanto a possíveis oportunidades ainda não aproveitadas. Cabe destacar algumas perguntas que 

extrapolam a relação organização – funcionário:

- Como você classifica o desempenho do BankBoston na busca de  excelência em 

todos os aspectos dos negócios?

- Como você classifica  o desempenho do BankBoston em relação  ao foco na 

comunidade (investindo e servindo)?

- O BankBoston criou um ambiente no qual pessoas com diferentes backgrounds 

(experiência profissional, formação etc.) podem ter êxito?

O índice geral de satisfação dos funcionários, resultado dessa pesquisa, é de 93%. Isso pode 

assegurar à organização o comprometimento com objetivos de qualidade. Segundo Andrews 

(1989),  tal  comprometimento é  inspirado muito mais  pelo  orgulho do que pelo lucro,  que 

certamente o orgulho proporciona.

Além disso, não há, na empresa, nenhuma métrica ou indicador que associe o desempenho dos 

negócios aos princípios éticos valorizados e praticados, apesar de haver entre os executivos 

entrevistados a forte crença de que essa correlação existe e é positiva. Pode-se esperar que o 
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índice de satisfação declarado pelos funcionários se converta numa relação de confiança delees 

com a empresa. De acordo com o referencial teórico adotado, a confiança gerada pelo clima 

ético  é  a  base  para  um  desempenho  organizacional  superior  no  relacionamento  com  os 

stakeholders. Com os funcionários, isso significa lealdade e orgulho, colaborando para a gestão 

de recursos humanos na retenção dos talentos. Também implica na manutenção da qualidade 

organizacional,  criando e  mantendo a  reputação da empresa  ante  os  investidores,  governo, 

clientes e comunidade (FERRELL et al, 2001).

De outra maneira, o clima ético e a confiança por ele proporcionada permite à organização uma 

certa economia dos custos associados às atividades de controle e fiscalização (FERRELL et al, 

2001). Mesmo não sendo objeto de estudo desta dissertação, é relevante a informação de que, 

no  momento  de  transição  vivido  pelo  BankBoston  com  a  compra  pelo  Itaú,  os  gestores 

intensificaram os mecanismos de controle sobre suas equipes para garantir com mais segurança 

a  manutenção  do  clima  ético.  Isso  significa  que  os  intervalos  entre  as  reuniões  de 

acompanhamento diminuíram, assim como a periodicidade para a emissão de alguns relatórios. 

Isso porque a relação de confiança entre funcionários e empresa foi abalada no momento em 

que a operação no Brasil foi negociada. O Comitê de Ética do Banco entende que a transição 

deixa as pessoas inseguras,  e a gestão menos comprometida pode permitir  comportamentos 

antiéticos.

Outro instrumento de gestão de clima que vem sendo utilizado pela organização desde 1999 é a 

pesquisa “Melhores Empresas para se Trabalhar” realizada pela revista EXAME em parceria 

com o Great Place to Work Institute. Em 2006, a pesquisa passou a ser feita pela revista em 

parceria com a Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo – FIA-USP.

Da antiga versão do questionário (até 2005), destacam-se as seguintes perguntas:

- Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho;

- Os chefes confiam no bom trabalho das pessoas sem precisar vigiá-las;

- Eu me sinto bem com a forma pela qual a empresa contribui para a comunidade;

- Este é um lugar psicológica e emocionalmente saudável para trabalhar;
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- As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua idade, sexo, cor, 

orientação sexual, raça ou se serem portadoras de deficiências físicas;

- Os chefes cumprem o que prometem;

- Os chefes agem de acordo com o que falam;

- Se eu for tratado injustamente, acredito que serei  ouvido e acabarei  obtendo 

justiça;

- Os chefes são honestos e éticos na condução dos negócios;

- Os chefes mostram interesse sincero por mim como pessoa e não somente como 

Empregado;

- A empresa me dá oportunidade de participar em atividades de ação social ou 

comunitária.

A versão 2006 da pesquisa,  elaborada de acordo com a metodologia  da FIA-USP também 

possui algumas questões relacionadas com princípios éticos na gestão dos negócios:

- Esta  empresa  contribui  positivamente  com  a  comunidade  e  com  o  meio 

ambiente;

- Tenho confiança naquilo que meu chefe diz;

- Nesta empresa os chefes agem de acordo com o que dizem;

- Considero que esta empresa atende de forma equilibrada as necessidades de 

fornecedores, funcionários e acionistas;

- As pessoas  de qualquer  idade,  raça,  cor  e  opção sexual  são tratadas  com a 

mesma justiça e respeito nesta empresa;
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- Nesta empresa os chefes cumprem o que prometem.

As pesquisas mencionadas têm grande relevância para o programa de ética da organização, já 

que acompanham indicadores fundamentais do compromisso e do orgulho dos funcionários 

quanto ao relacionamento da empresa com seus diversos públicos (ou stakeholders).

Segundo  a  teoria  adotada  neste  estudo,  um  programa  de  compliance também  permite  a 

contribuição dos demais stakeholders para o clima ético da organização.

No  BankBoston,  no  entanto,  clientes,  acionistas  e  mesmo  a  comunidade  em  geral  estão 

envolvidos de forma passiva com o programa de ética da organização.

Os  clientes  tomam conhecimento  das  ações  que  possuem relação  com a  conduta  ética  da 

organização  por  meio  de  publicações  corporativas  como  o  Relatório  Social  e  por  alguns 

conteúdos da Internet.  O BankBoston não adota a  prática  de divulgar  ostensivamente para 

clientes  suas  práticas  de  responsabilidade  social  e  conduta  ética.  Para  os  entrevistados,  o 

procedimento ético da organização  tem valor  para os  clientes  porque reforça  a  relação  de 

confiança  e  a  solidez  da  instituição.  O  relacionamento  contínuo  do  dia-a-dia  é  que  deve 

promover a imagem de conduta impecável.

Já  os  acionistas  tomam conhecimento  do  programa de  ética  principalmente  pelo  Relatório 

Financeiro Anual (Annual Report) e pelo Relatório Social. Os acionistas reconhecem o valor de 

um programa de ética uma vez que parece existir uma forte correlação entre a conduta ética e os 

riscos da operação. Ao saber que os aspectos éticos dos negócios estão sendo estimulados e 

monitorados  de  forma  consistente  e  estruturada,  os  acionistas  ficam  mais  “tranqüilos”  e 

percebem que os riscos inerentes ao negócio estão sob controle.

A comunidade em geral  tem acesso ao Relatório Social,  ao Relatório Financeiro e a outras 

publicações corporativas pontuais. O valor para esses demais públicos está na percepção de que 

a organização é sólida e confiável para se fazerem negócios e contribui para o desenvolvimento 

da sociedade como um todo.

Além da atuação da área de  Compliance, é possível destacar outras maneiras pelas quais os 
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princípios éticos são inseridos à formulação de estratégias e à gestão. Por exemplo, o principal 

instrumento de documentação, controle e acompanhamento da estratégia utilizado no Banco é o 

Hoshin Plan, dentro da metodologia Hoshin-Kanri também conhecida por Policy Deployment, 

Management  by  Policy  (no  Brasil,  Gerenciamento  por  Diretrizes)  ou  Hoshin  Planning.  O 

Hoshin Plan procura assegurar que todos, na empresa, estejam trabalhando efetivamente pelos 

mesmos  objetivos,  oferecendo  uma  comunicação  clara  e  sem  ambigüidade  das  normas  e 

políticas  organizacionais  e  que  sejam aplicáveis  e  compreensíveis  por  aqueles  a  quem se 

destinam.

Um  Hoshin Plan no BankBoston é um documento de três páginas. Na primeira página são 

descritas as estratégicas gerais (visão e missão) e as estratégias de acordo com cada uma das 

perspectivas: clientes, funcionários e acionistas. Na página 2, para cada estratégia são descritas 

as  táticas,  ou  ações  concretas  que  serão  feitas  em  um  período  de  um  a  dois  anos  com 

responsabilidades individuais. Na página 3 são detalhadas as métricas e metas derivadas das 

estratégias e táticas para o controle e o acompanhamento das ações.

O processo de gestão de desempenho também contempla as três dimensões (acionistas, clientes 

e funcionários) e está interligado com a documentação da estratégia feita no Hoshin Plan. A 

gestão do desempenho considera dois aspectos com igual importância: o what (o quê deve ser 

feito) e o  how (como deve ser feito).  Os profissionais  recebem duas avaliações  distintas e 

igualmente relevantes.

A avaliação do what é a das entregas, metas e objetivos alcançados em comparação com o que 

foi contratado com o gestor no início do período, e contempla as três perspectivas: acionistas, 

clientes e funcionários. 

A  avaliação  do  how contempla  diversos  comportamentos  de  acordo  com  o  modelo  de 

competência e liderança estabelecido.  Os profissionais  são avaliados  pelos comportamentos 

esperados como trabalho em equipe, foco no cliente, gerenciamento de conflitos entre outros, e 

também  quanto  à  conduta  inadequada.  Esses  são  alguns  exemplos  de  comportamentos 

inadequados para gestores de nível sênior:

- Não  apresentar  resultados:  não  se  responsabiliza  e  não  delega  aos  outros 

responsabilidade pelos resultados. Promete muito e cumpre pouco;
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- Trair a confiança: diz uma coisa e faz outra;

- Apresenta desculpas ou culpa os outros. Oculta, gerencia,  retém informações 

para promover seus interesses pessoais ou profissionais;

- Ser exclusivo ao invés de inclusivo: não compreende e não leva em conta as 

perspectivas dos outros.  Desvaloriza as opiniões e sugestões dos outros.  Não 

consegue engajar pessoas que tenham perspectivas ou qualidades diferentes das 

suas.

O  BankBoston  busca  alinhar  e  relacionar  claramente  a  gestão  de  desempenho  com  a 

compensação  financeira  dos  seus  funcionários.  Como  descrito,  o  modelo  de  gestão  de 

desempenho do Banco considera não apenas as metas e entregas do período, mas também como 

essas  metas  foram alcançadas.  Assim,  o  comportamento  ético  é  estimulado  por  meio  dos 

comportamentos esperados e por uma preocupação com a perenidade dos resultados e não 

apenas com as metas de curto-prazo.

No BankBoston, esse modelo de gestão de desempenho tem uma correlação mais forte com a 

parcela variável da remuneração total, e vale tanto para os principais executivos da organização 

como  para  os  níveis  mais  baixos.  Isso  acontece  também  graças  aos  desdobramentos 

incentivados  pela  metodologia  Hoshin-Kanri,  que  amplia  a  abrangência  dos  objetivos 

estratégicos como responsabilidade de todos os níveis.

No entanto, é importante ressaltar que a observação dos princípios éticos contemplados nas 

políticas  corporativas  e  no  código  de  ética  institucional  é  básica  da  atuação  de  qualquer 

funcionário, e que, portanto, o cumprimento dessas determinações é condição fundamental para 

que ele continue parte da equipe. O não cumprimento pode resultar em medidas disciplinares e 

até a demissão por justa causa.

Dessa forma, o modelo de remuneração que parte da contratação de metas individuais e que 

recompensa o desempenho avaliado da maneira descrita é um importante instrumento de gestão 

para assegurar o clima ético da organização.
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4.3 Conclusões do estudo de caso

Os executivos do BankBoston entrevistados compartilham da visão de que as sociedades se 

agrupam em torno das instituições ao longo da história. Nos tempos modernos, parece evidente 

que tal agrupamento acontece nas organizações empresariais.

Assim, as empresas não são apenas o mais importante foro de interação social dos indivíduos 

(como consideram alguns autores mencionados na introdução desta dissertação). Acabam por se 

tornar co-responsáveis pelo desenvolvimento e progresso das sociedades e dos indivíduos.

A  ética  como  foco  de  um  programa  institucional  tem  espaço  em  organizações  como  o 

BankBoston porque a visão descrita acima é compartilhada por seus líderes e gestores. Mesmo 

o  modelo  de  gestão  mais  adequado  aos  princípios  da  ética  empresarial  estaria  fadado  ao 

fracasso se não houvesse o comprometimento dos executivos responsáveis.

O objetivo geral desta dissertação foi contemplado pelo estudo de caso, no qual se descreveu e 

analisou como os princípios éticos estão inseridos na formulação de estratégias e na gestão dos 

negócios de uma organização empresarial.

Para  isso,  foram  atendidos  os  objetivos  específicos,  identificando  o  conceito  de  ética 

empresarial predominante na organização estudada a partir da sua declaração de valores, visão e 

mesmo  da  opinião  compartilhada  pelos  executivos  entrevistados  de  que  o  papel  social 

representado pelas organizações empresariais está além de suas responsabilidades econômicas e 

financeiras.

Além disso, foram descritos vários instrumentos que possibilitam a inserção de princípios éticos 

na gestão da organização. Destacam-se os seguintes:

- A declaração de visão e valores do Bank of America como primeiro elemento 

estratégico  que  reflete  o  compromisso  ético  da  organização  diante  dos 

stakeholders;
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- A utilização dos Comitês, inclusive do Comitê de Ética, para manter a liderança 

envolvida e responsável pelos temas na gestão de suas equipes;

- A estratégia de atuação e investimento social adotada pelo Banco com a criação 

da Fundação BankBoston;

- A diversidade  do quadro  de  funcionários  apontada  pelo  Relatório  Social.  A 

participação  das  mulheres,  negros  e  portadores  de  deficiências  ou  de 

necessidades especiais no quadro geral e em posições de liderança são alguns 

dos  indicadores  de  diversidade  constantemente  monitorados.  Para  esses 

indicadores, entre outros, são também propostas ações específicas para que a 

organização atenda às exigências sociais de eqüidade e justiça;

- A  atuação  da  área  de  Compliance  Risk  Management e  o  trabalho  de 

disseminação da cultura de compliance;

- O Código de Ética (mundial) e a assinatura anual do termo de reconhecimento;

- A Ethics & Compliance Helpline, como um dos canais de comunicação com os 

funcionários para o esclarecimento de situações delicadas ou dúvidas quanto às 

normas e aos procedimentos adequados;

- As pesquisas de clima utilizadas no monitoramento da satisfação e engajamento 

dos funcionários – a Associate Survey e a pesquisa "As melhores empresas para 

se trabalhar" da Revista Exame;

- A metodologia utilizada para a documentação da estratégica, o Hoshin Plan;

- A gestão do desempenho atrelada ao  Hoshin Plan,  permitindo a avaliação e 

conseqüente  remuneração  dos  profissionais  em relação  ao  o  quê (what)  foi 

entregue como resultado e como (how) foi entregue;

- A publicação  do  Relatório  Social  como forma  de  comunicar  e  envolver  os 

demais stakeholders no programa de ética da organização, bem como servindo 
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de ferramenta para a governança corporativa.

Foram feitas as observações relevantes quanto à adequação dos instrumentos relacionados com 

o referencial teórico adotado. De maneira geral, nota-se grande aderência dos instrumentos de 

gestão do BankBoston às recomendações dos diversos autores considerados nesta Dissertação 

para o desenvolvimento de um programa de ética corporativo, especialmente no que se refere a:

- Utilização  desse programa como forma de promover  o desenvolvimento das 

competências profissionais,  atrelando o modelo de remuneração e da própria 

gestão  de  carreira  à  observância  de  princípios  éticos.  Isso  está  bastante 

relacionado  ao  conceito  de  excelência  apresentado,  em  que  competências 

técnicas  e  habilidades  específicas  não  podem  estar  descoladas  do 

desenvolvimento das virtudes morais dos sujeitos. A existência de um elemento 

(competência e ética) não compensa a ausência do outro;

- Aplicação do conceito de universalidade dos princípios éticos, uma vez que a 

matriz  exporta o  modelo  de  gestão  da  ética,  bem  como  as  normas, 

procedimentos,  políticas  e  o  próprio  Código  de  Ética.  Isso  para  manter  a 

identidade e padrões organizacionais a despeito das diferenças culturais.

É possível destacar do caso estudado algumas recomendações gerais importantes para outras 

organizações interessadas em estabelecer um programa de ética corporativo.

Um primeiro passo para se elevar o compromisso ético da organização é o comprometimento da 

liderança e o envolvimento dos executivos do mais alto escalão da organização nas iniciativas 

do programa de ética. Importante notar que o fato de ser um modelo imposto pela matriz não 

invalidou a importância da atuação marcante dos executivos diante de suas equipes.

A criação dos comitês parece ser uma boa estratégia,  desde que as discussões realizadas e 

eventuais decisões tomadas nesses fóruns tenham condições de implementação. Mas, de fato, a 

identidade organizacional, dada pela sua missão, visão e mesmo a declaração de valores é que 

vai permitir que a ética seja incorporada no modelo de negócios e nas estratégias.

Outra importante recomendação extraída do exemplo do Banco é a disseminação da cultura de 
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compliance como assunto de todos. A gestão da ética e de seus instrumentos específicos (como 

o código de ética e outras iniciativas na área de comunicação, como boletins informativos e 

helpline) podem ser atribuições de uma área específica, mas o comportamento ético (ou anti-

ético) acontece em cada unidade de negócio, nas decisões e ações de cada profissional. Por isso, 

o nível de compromisso ético da organização é estabelecido de cima para baixo, mas deve ser 

incorporado à cultura organizacional.

Como conseqüência disso, é preciso monitorar com freqüência os indicadores de clima ético da 

organização, até como forma de medir a eficácia das ações do programa de ética.

Mesmo  não  havendo  tais  indicadores  no  BankBoston,  recomenda-se  que  o  desempenho 

organizacional seja medido também em função do seu nível de comprometimento ético.

Por fim, é relevante ressaltar que o estudo de caso fornece evidências de que a ética empresarial 

necessita de uma visão integrada e multidisciplinar.

No  referencial  teórico  desta  dissertação,  as  correntes  éticas  apresentadas  culminaram  na 

chamada visão integrada  de ética.  De acordo com essa visão,  o homem dirige  suas  ações 

perseguindo aspectos da realidade que se apresentam como bens. A racionalidade envolvida 

nesta busca permite a criação de normas que orientem as ações humanas. As virtudes, por sua 

vez, são desenvolvidas para aproximar o homem de seu objetivo.

O caso  BankBoston  indica  que  os  objetivos  organizacionais  também estão  sujeitos  a  esse 

esquema. As aspirações da empresa, expressas de maneira mais ampla nas suas declarações de 

missão  e  visão,  devem  ser  combinadas  às  normas  e  políticas,  e  ao  modelo  de  gestão 

predominante.

Observou-se que a empresa procurou envolver todos os funcionários no programa de ética, 

demonstrando que não se trata apenas de uma questão de imagem, mas que a cultura ética deve 

estar incorporada à cultura organizacional, como parte da filosofia de negócios.

A  própria  característica  holística  descrita  na  teoria  dos  stakeholders reforça  a 

multidisciplinariedade que um programa de ética deve ter em uma empresa. Solomon (2006) 

defende que “a própria noção de ética dos negócios como uma disciplina especializada dentro 
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do campo da administração de empresas está fadada a ser um desastre tanto para os negócios 

quando para a ética” (p. 296). As organizações não são isoladas, e a análise holística leva a 

considerar todo o contexto, expandir a análise dos negócios abrangendo a natureza humana e a 

sociedade, não apenas lucros, custos e vendas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação abordou o tema da ética com um rigoroso em relação a determinados assuntos. 

Não foram desenvolvidos temas como governança corporativa e cidadania empresarial  nem 

foram aprofundados  conceitos  como responsabilidade  social  corporativa,  sustentabilidade  e 

desempenho organizacional.

Portanto, uma primeira recomendação para futuras pesquisas é estabelecer a relação entre ética 

empresarial  e cada um dos temas citados. Isso é particularmente importante para reforçar o 

papel estratégico da gestão ética e sua inerência às organizações empresariais modernas.

Outra  limitação  importante  está  no  tipo  de  organização  estudado.  A  abordagem  desta 

Dissertação  está  focada nas  organizações  empresariais.  Isso  não  significa  que o tema seja 

exclusividade  dessa  natureza  de  instituições.  Pelo  contrário,  também  se  faz  premente  a 

aplicação  de  princípios  éticos  na  gestão  das  instituições  públicas  e  das  instituições  não-

governamentais, chamadas  sem fins lucrativos, dentro das especificidades de cada setor. Na 

área pública, seja na gestão de órgãos públicos ou na política, o tema da ética tem sido bastante 

recorrente. No entanto, trabalhos e pesquisas que busquem desenvolver a gestão específica das 

organizações do terceiro setor, não-governamentais ou sem fins lucrativos, como mencionadas 

anteriormente, são ainda valiosos por se tratar de um setor emergente no Brasil e no mundo.

A  respeito  das  conclusões  feitas  no  estudo  de  caso,  sugere-se  que  trabalhos  futuros 

desenvolvam e proponham métricas e indicadores objetivos, que associem o desempenho da 

organização  ao  seu  comprometimento  ético.  Tal  tema  parece  relevante  para  continuar  o 

convencimento de executivos e empresários de que ética e lucro são compatíveis e igualmente 

necessários para a sustentabilidade das organizações e sociedades.

A pesquisa desta Dissertação poderá ser ampliada, ainda, com o posterior estudo de caso do Itaú 

e realizando a análise cruzada com o estudo de caso do BankBoston. Especificamente para o 

BankBoston, propõe-se a continuidade da pesquisa focando a implicação do programa de ética 

desenvolvido para o período de transição para a gestão do Itaú.

No  campo  teórico,  há  oportunidade  de  estudar  a  ética  num sistema  integrado  de  gestão, 
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comprovando a apropriação da visão integrada de ética para os negócios.  O holismo como 

característica da gestão ética parece ser um campo ainda pouco explorado pela teoria e que 

talvez possa contribuir para aproximar o tema ao universo empresarial,  demonstrando ainda 

mais sua aplicabilidade e importância para a gestão e o desempenho das organizações.
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APÊNDICE 01 – ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS

Sugestão de Roteiro para as Entrevistas na Organização selecionada para o estudo de caso:

PERGUNTA JUSTIFICATIVA
Na sua opinião, qual o principal propósito das 
organizações (empresariais) na sociedade?

Identificar  o  propósito  da  organização  dá 
indícios de como sua responsabilidade social é 
administrada.

Sua  organização  desenvolve  hoje  algum 
programa de ética? Como surgiu a iniciativa?

Pergunta  objetiva,  que  pretende  mapear  a 
principal iniciativa de ética na organização.

O  que  se  espera  do  programa  de  ética?  É 
diferente do que é praticado na matriz?

Para entender a visão de ética  trabalhada na 
organização.

Como se assegura o cumprimento do Código 
de Ética? (a pesquisa documental já terá dado 
outras informações sobre o Código, como data 
de criação, conteúdo etc.)

Para  averiguar  a  existência  de  programa  de 
compliance – monitoramento do Código.

Qual  é  o  seu  papel  no  cumprimento  e 
comunicação  do  programa  de  ética  da 
organização?

Papel da liderança na gestão ética, que a teoria 
considera de grande importância para o clima 
ético da organização.

Você  e  os  demais  líderes/  gestores  são 
avaliados  e  recompensados  por  observar 
princípios éticos em suas decisões diárias e na 
gestão de suas equipes?

O quanto a liderança está comprometida com a 
gestão ética.

Quais são os canais que os funcionários têm 
para tirar dúvidas a respeito de dilemas morais 
diários?

Pretende verificar a ampliação do conceito de 
ética  além  das  situações  conflituosas  ou 
problemáticas e próximo às decisões diárias.

Há,  na  agenda  de  treinamentos  da 
organização,  algum  módulo  específico  para 
ética nos negócios?

A educação para a ética é fundamental para a 
comunicação da intenção ética da organização.

A pesquisa de clima realizada periodicamente 
identifica  o  compromisso  ético  da 
organização?
As pessoas são recompensadas por observar as 
diretrizes  éticas  em  seus  afazeres  diários? 
Como?

Identificar  políticas  de  administração  de 
pessoas  que  demonstrem  orgulho  dos 
funcionários  em  relação  à  conduta  da 
organização  como fator  estratégico:  retenção 
de talentos retém também o capital intelectual 
da organização

Há, nos objetivos estratégicos da organização, 
referências  a  dimensões  de  desempenho  da 
organização  que  não  sejam  meramente 
econômicos? Se sim,  como são monitorados 
os resultados?

Descrever  como  os  princípios  éticos  são 
inseridos  no  processo  de  formulação  de 
estratégias e de seu monitoramento.

Você considera que as orientações de conduta 
ética  dos  negócios  limitam  a  atuação 
estratégica da organização diante do mercado 
e dos concorrentes?

Importante reconhecer se os princípios éticos 
são  considerados  como restritores  ou  se  são 
vistos  como elementos  de  estratégia,  já  que 
garantem  a  integridade  da  organização  e  a 
confiança nos relacionamentos?
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(continuação)

Pode-se dizer que uma organização que atua 
com princípios éticos bem definidos pode ter 
desempenho superior?

Pergunta que pretende descrever a percepção 
de  confiança  gerada  pela  conduta  ética  nos 
negócios.

Como  os  clientes  tomam  conhecimento  do 
programa de ética da organização? Tem valor 
para eles?
Como os acionistas tomam conhecimento do 
programa de ética da organização? Tem valor 
para eles?
Além  dos  funcionários,  a  quem  mais  se 
comunica as iniciativas do programa de ética e 
seus resultados? Tem valor para eles?

Conjunto  de  perguntas  com  as  quais  se 
pretende  identificar  como  são  administrados 
os  diversos  stakeholders da  organização  em 
relação à sua conduta ética e seu papel como 
agente moral.

É possível, no seu setor, atuar de maneira ética 
no Brasil e ainda manter resultados positivos?

Pergunta de caráter  geral  e  abrangente,  para 
explorar a opinião de executivos a respeito do 
assunto – pode dar  subsídios  para pesquisas 
futuras e mesmo para conclusões do presente 
estudo.
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