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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo a importância da ética empresarial nas
organizações. Assunto que vem sendo discutido há muitos e muitos anos, desde a
Grécia antiga mas, permanece atual até os dias de hoje. As regras morais das
organizações são fundamentais, possibilitando uma melhor visão da organização,
estabilidade, harmonia, motivação e propondo relações de respeito e integridade entre
as pessoas. Este artigo proporcionará um entendimento amplo, bem como, um
entrosamento maior a respeito do tema a ética na administração, de tal modo que seja
possível analisar as afirmações dos autores e seu posicionamento, bem como refletir
sobre seus pensamentos e teorias.

Palavras-chave: Ética. Moral. Organização.

ABSTRACT

This article aims at the importance of business ethics in organizations. A subject that
has been discussed for many, many years, since ancient Greece but remains current
to this day. The moral rules of organizations are fundamental, enabling a better view
of organization, stability, harmony, motivation and proposing relationships of respect
and integrity among people. This article will provide a broad understanding as well as
a greater understanding of ethics in management so that it is possible to analyze the
authors' statements and their positioning as well as reflect on their thoughts and
theories.

Keywords: Ethic. Moral. Organization.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo tratar as teorias acerca da matéria. No
primeiro momento, vamos relatar a origem e o significado da ética e seus princípios,
moral, conduta, e também explicar como funciona cada um deles.
A origem da palavra Ética vem do grego “ethos”, que quer dizer o modo de ser,
o caráter. Os romanos traduziram o “ethos” grego, para o latim “mos”, quer dizer
costume, de onde vem a palavra Moral. Tanto “ethos” (caráter) como “mos” (costume)
indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural, o homem
não nasce com ele como se fosse um instinto, mas que é “adquirido ou conquistado
por hábito” (VÁZQUEZ, 2008).
Portanto, Ética e Moral, pela própria etimologia, diz respeito a uma realidade
humana que é construída histórica e socialmente a partir das revelações coletivas dos
seres humanos nas sociedades ondem nascem e vivem.
Ética, enquanto filosofia é o estudo da conduta humana, essencial à vida em
todos os aspectos, seja no pessoal, familiar, social ou profissional. Ela envolve os
estudos de aprovação e desaprovação da ação dos homens, levando em
consideração o valor do que poderia ser real nas ações honestas.
Segundo Elizete Passos (2004):
A ética não é um valor acrescentado, mas intrínseco da atividade econômica
e empresarial, pois esta atrai para si uma grande quantidade de fatores
humanos e os seres humanos conferem ao que realizam, inevitavelmente,
uma dimensão ética. A empresa, enquanto instituição capaz de tomar
decisões e como conjunto de relações humanas com uma finalidade
determinada, já tem desde seu início uma dimensão ética. Uma ética
empresarial não consiste somente no conhecimento da ética, mas na sua
prática. E este praticar concretiza-se no campo comum da atuação diária e
não apenas em ocasiões principais ou excepcionais geradoras de conflitos
de consciência. Ser ético não significa conduzir-se eticamente quando for
conveniente, mas o tempo todo. (PASSOS, 2004, p.14)

Vásquez (1998) aponta que a Ética é teórica e reflexiva, enquanto a Moral é
eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um inter-relacionamento
entre ambas, pois na ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis.
Cortina e Martínez (2005) ao se referirem à ética (ou Filosofia Moral) enquanto
reflexão sobre as questões morais, atribui-lhe a função de explicar o fenômeno moral,
dando conta racionalmente, da dimensão moral do homem. Observa-se, desse modo,
que a ética tem por objeto tanto a conduta humana (seus juízos de apreciação,

4

normas/princípios e problemas) quanto a moral propriamente dita (seus valores,
comportamentos e objetos).
Com a economia mundial globalizada e cada vez mais competitiva, hoje uma
empresa que é tradicional e sólida, poderá não existir amanhã, bem como uma
pequena empresa pode se tornar gigante, em um curto período de tempo,
dependendo do cenário e da gestão, 0,de como as pessoas são como profissionais e
estão inseridas nessa “gangorra econômica”, sendo que, muitas vezes as pessoas
não medem esforços e práticas para se promoverem a qualquer custo para buscarem
o status almejado ou o cargo tão sonhado.
A definição de ética, em termos práticos, é a área da filosofia que estuda os
costumes e condutas do ser humano em sociedade e lida com o que é moralmente
bom ou mau, justo ou injusto, certo ou errado perante uma ação.
Contudo, o valor de uma conduta ética não é só esperado e exigido pela
sociedade em que vivemos, mas também pelas organizações, onde a falta de ética
muitas vezes se faz presente. É questão de respeito pela vida, honestidade de retidão
de caráter, patrimônio e bem estar próprio e alheio, e está relacionada com o
sentimento de justiça social. Moral é um conjunto de regras no convívio entre pessoas.
O profissional de Administração deverá seguir e guiar-se pelas leis como
também deve seguir o código de ética. Criado em 06 de Dezembro de 2010, o
Conselho Federal de Administração aprovou pela Resolução Normativa CFA nº 393,
o Código de Ética dos Profissionais de Administração.
A ética dentro das organizações vem para nortear ações na condução de seus
negócios, levando as empresas a excelência de produtos e serviços oferecidos à
sociedade.
As organizações pretendem transmitir aos seus clientes uma imagem ética, ou
seja, que a idoneidade de seus funcionários jamais poderá ser atacada, mas essas
mesmas organizações, como pessoas jurídicas, que são também portadoras de
direitos e deveres, nem sempre cumpridos, no momento de grandes decisões,
priorizam outros interesses. O que seriam empresas éticas? De que forma sua cultura
e seus líderes influenciam para o agir de cada funcionário?
Conforme Srour (2000, p.234), “empresas éticas seriam aquelas que
subordinam suas atividades e estratégias a uma prévia reflexão ética e agem de forma
socialmente responsável”.
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Na cultura organizacional, a ética é fortemente difundida. Conforme Arruda
(2009, p. 57), “a empresa necessita desenvolver-se de tal forma que a ética, a conduta
ética, os valores e convicções primários da organização tornem-se parte da cultura da
empresa”, assim, fazendo com que todos respeitem as leis, superiores hierárquicos,
subordinados e demais colaboradores, para que o ambiente organizacional se torne
mais leve.
Se obtém melhores benefícios no ambiente de trabalho quando há relações
interpessoais, pois, se comparado a um local de trabalho “turbulento”, com muitos
problemas e com uma competitividade acirrada, os funcionários mesmo conscientes
do fato, ainda deparam-se diante de um impasse ético para cumprir seu papel na
busca de seus ideais, dilema esse que está caracterizado pelo agir de forma legítima
e aceita por todos, ou por meios ilegais e não aceitos, principalmente por aqueles que
são os atingidos.
Para uma melhor conscientização nas organizações e principalmente as
pessoas que trabalham nela, é preciso deixar claro que o tema “ética” é necessário e
que todas as considerações auxiliam em um ambiente propício a cooperação entre
todos.
Sendo assim, a conduta da empresa deve estar baseada na ética, e então poder
exigir e estabelecer que seus colaboradores tenham uma conduta aceitável, na esfera
moral.

2 ÉTICA E AS RELAÇÕES DE TRABALHO

Para termos uma melhor compreensão do surgimento da ética e da moral na
sociedade, iremos buscar como era no passado as relações de trabalho para
refletirmos no agora.
Ao longo de sua vida, desde seu nascimento, o homem aprende a viver em
sociedade, e então surgem às relações de trabalho, mas, antigamente só se
trabalhava pelo alimento e, somente quem era mais forte era quem sobrevivia.
Então o tempo foi passando e os conflitos de trabalho marcavam as relações,
até o momento da Revolução Industrial. No período que foi marcado pela chegada
das máquinas, foi aumentando o desemprego e os conflitos, com isso a igreja, os
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trabalhadores e os intelectuais criam o Estado, que antes era só um espectador,
passando a ser um interventor com a intenção de manter a paz social.
Este momento, deu origem as primeiras normas e leis do trabalhador. Sendo
elas: igualdade de oportunidades no trabalho e o combate à discriminação,
fundamentada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, idade, orientação sexual,
estado de saúde, deficiência, obesidade, entre outras.
Com isso, a ética profissional vem a ser essencial para o exercício de qualquer
profissão.
Segundo Sá (1996):
Cada conjunto de profissões deve seguir uma ordem de conduta que permita
a evolução harmônica do trabalho de todos, a partir de conduta de cada um,
através de uma tutela no trabalho que conduza a regulação do individualismo
perante o coletivo. (SA, 1996, p.92)

A ação produtiva de bens materiais e serviços é a atividade profissional. Em
virtude do desenvolvimento e da expansão da atividade profissional foi gerado a
necessidade de organização do trabalho.
Para Santos (1997, p.15), “ética profissional é a reflexão sobre a atividade
produtiva, para dali extrair o conjunto excelente de ações, relativas ao modo de
produção”.
Atividade produtiva tem hábitos e costumes próprios, tem também acordos que
asseguram a produção de justiça mínima no decorrer de seu exercício e constituem,
ambos, o objeto da ética profissional.
Uma compreensão mais precisa a respeito da relação ética geral e profissional
pode ser encontrada na citação que segue:
A ética profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades
profissionais; a pessoa tem que estar imbuída de certos princípios ou valores
próprios do ser humano para vive-los nas suas atividades de trabalho.
(CAMARGO, 2003, p. 31-32)
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Buscando aprofundar a questão, continua Camargo, (2003):
De um lado, ela exige a deontologia, isto é, o estudo dos valores específicos
que orientam o agir do ser humano no seu campo profissional; de outro, exige
a diciologia, isto é, o estudo dos direitos que a pessoa tem ao exercer suas
atividades. (CAMARGO, 2003, p. 32)

2.1 Princípios da ética e moral

Alguns filósofos gregos contribuíram de forma significativa para os fundamentos
dos princípios ético. Destacam-se, os principais.
Sócrates (470-399 a. C) não deixou livros, seus diálogos foram eternizados por
Platão (seu aluno). A principal característica humana é a razão. Seus provérbios
“Conhece-te a ti mesmo” e, “Sei que nada sei” são célebres. Para ele o saber era
fundamental. O vício, a ignorância do bem. Ele usou o diálogo para ensinar e criou a
Academia, hoje é a Universidade. Ele criou uma nova lógica. O mal era somente uma
falta, uma ausência do bem, para os filósofos gregos. Ele foi reconhecido como o
homem mais sábio de Atenas, mas ele disse: Eu sei que nada sei.
Segundo Platão (427-347 a. C) discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles.
Para ele, a alma era imortal, separada do corpo. O lugar da razão é a cabeça, a
medula faz a ligação da cabeça e do corpo. Segundo ele, a ideias existem apenas
quando são percebidas pela razão. Como exemplo: Um círculo feito a lápis pode ser
apagado com a borracha, mas a ideia do círculo perdura para sempre. Deus é a ideia
do bem, a ideia mais alta a que todas as outras se subordinam como meios, isso para
Platão.
Já os ensinamentos de Aristóteles (384-322 a. C), que foi aluno de Platão e o
primeiro a criar uma profunda lógica e uma sistemática ética orientada para razão,
diferentemente de Platão, orientada para o bem. Ele criou também silogismo, que é o
conjunto de três proposições nas quais a terceira é a conclusão verdadeira desde que
a primeira e a segunda sejam também verdadeiras. Exemplo: 1ª Ricardo é jogador de
futebol; 2ª Todo jogador é ser humano; 3ª Ricardo é humano.
Sócrates não deixou nada escrito. Com base no que vimos acima, seus
pensamentos foram retransmitidos pelos discípulos das escolas socráticas entre eles
Platão e Aristóteles. Sócrates nasceu em Atenas em 470 a. C e morre condenado em
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399 a. C. Mesmo sem haver nada escrito, Sócrates emitia frases de homem sábio que
se conservaram na memória popular. “[...] para Sócrates, bondade, conhecimento e
felicidade se entrelaçam estreitamente”. (VÁZQUEZ, 2008, p.270).
Nascia em 384 a. C em Estagira, cidade grega, Aristóteles. Ele foi aluno de
Platão, pertencente a uma nova geração, seguindo as doutrinas de Sócrates e dando
continuidade as inovações de Platão.
Platão nasce em Atenas em 427 e morre em 347 a. C, e como discípulo de
Sócrates, passou a defender e seguir as doutrinas de seu mestre. Ele foi o que mais
retransmitiu seu pensamento.
Surgiram novos filósofos no século XVI que, cooperaram com conceitos mais
modernos referente a ética, sendo eles, Renné Descartes, Voltaire, Thomas Hobbes
e Baruch de Spinoza.
Fundador do racionalismo francês, Renné Descartes (1596-1650). Ele conciliou
religião e ciência, é autor da frase “Cogito, ergo sun” (penso, logo existo). Era
matemático e físico. Sua principal obra, Discurso do método, definiu quatro regras
aplicáveis também às pesquisas sobre ética e outros aspectos: 1ª Jamais acolher algo
como verdadeiro, que não se conheça como tal. 2ª Dividir cada uma das dificuldades
em tantas parcelas quantas forem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. 3ª
Conduzir os pensamentos por ordem, começando pelos objetos mais simples até
atingir os mais complexos. 4ª Fazer enumerações tão completas até ter certeza de
nada omitir.
Já Voltaire (1694-1778), pertenceu ao movimento iluminista e era muito liberal.
Introduziu a mecânica de Newton e a Psicologia de Locke, dando início ao Iluminismo
(movimento filosófico do século XVII que se caracterizava pela confiança no progresso
e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de
pensamento). Escreveu 99 volumes e erigiu uma capela em Farney, de acordo com
sua fé em Deus (uma divindade).
De acordo com Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo e político inglês,
acreditava que entre a anarquia e despotismo, a monarquia era a melhor organização
do Estado. O mesmo, pontificou: “O método dedutivo com premissas verdadeiras leva
conclusões indiscutíveis, o método indutivo só dá probabilidades”.
Os ensinamentos de Baruch de Spinoza (1596-1650) judeu holandês de origem
portuguesa. Que foi expulso como ateu porque considerava Deus e a Natureza, a
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mesma realidade. Ele acreditava que tudo estava em Deus, tudo vive e se move em
Deus.
Uma paixão sem razão é cega, e uma razão sem paixão é morta. Suas obras
são: Ética em forma de geometria e Princípios da filosofia de Descartes.

2.2 Surgimento da ética e moral

A Ética possui uma origem específica, nasceu na Grécia, no século V a. C, com
o surgimento dos sofistas, que nascem em um momento cultural e político específico
da cultura e história grega, no entanto Sócrates manteve um posicionamento
contrário.
Ao nascer, nós indivíduos já nos deparamos com regras de conduta moral, às
quais nos adequamos por meio da educação. Normalmente não avaliamos essas
regras, simplesmente as aceitamos ou recusamos.
Falar de ética e moral é muito complexo, o que para muitas pessoas pode ser
imoral e antiético, para outras não faz diferença.
Depois de tantos avanços científicos e conquistas tecnológicas, a ética ainda
se revela por ser um tema atual e intrigante.

2.3 Função da ética

Como é de se esperar, as modificações no modo de agir representam um
aspecto prático no cotidiano das pessoas, elas não ocorrem sem razões que as
sustentem e representam um aspecto conceitual relacionado com a justificação das
crenças e valores que cada pessoa teve da vida.
Lembrando ainda que, o ser humano, ao mesmo tempo em que se mostra
racional, a ponto de refletir sobre sua vida, modificando o rumo até então dado à
mesma, ele carrega uma carga muito grande de sentimentos, que podem conduzi-lo
à irracionalidade.
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Pegoraro (1995):
[...] são princípios subjetivos que orientam a vontade de qualquer pessoa
razoável ganhando, por isso, o estatuto de leis práticas

objetivas. Portanto,

a simples máxima, de início, é meramente subjetiva e ainda sem valor moral.
Quando ela se traduz em atitudes concretas, torna-se também objetiva: tornase uma lei prática. Em síntese, as máximas são regras do agente que ele se
dá como normas de sua vontade e age segundo a representação das
mesmas. (PEGORARO, 1995, p.58)

Há uma preocupação para que haja uma maior conscientização dos valores na
vida social, nos segmentos familiares, de trabalho, nos escolares e também
manifestações, para que a sociedade possa conhecer, compreender, mas
principalmente por em prática tornando essa questão fundamental para sociedade,
que atualmente tende a viver com maior harmonia.
A ética tem como sua função essencial a tarefa de investigar a realidade de
cada momento da história, como foi vivenciado e explicar os valores que conduziram
a um determinado tipo de comportamento, ou seja, um determinado tipo de moral que
naquele momento foi aceito.
Pegoraro (1995):
Por isso a vida moral começa por libertar-se do reino da sensibilidade que,
reduzido à particularidade, nunca poderá fornecer um princípio de moral
universalmente válido. A moralidade está na esfera da razão. (PEGORARO,
1995, p.57)

2.4 Ética e valores

Cada pessoa tem seu próprio "berço" ao nascer, que lhe serve como primeiras
referências na vida e sobre a vida, e é representado pelo conjunto de condições que
o cercam, entre as quais encontramos: a família à qual pertence; a classe econômica
da qual faz parte aquela família, a raça da qual faz parte, a religião a que pertence, o
país onde nasceu (incluídas as diferenças de cultura, de leis), etc.
A quantidade de relacionamentos existentes entre os membros de determinada
sociedade, da mesma forma que entre vários outras, torna complexa a vida em
comum. Em princípio, essa complexidade reside no fato de uma mesma pessoa fazer
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parte de várias sociedades, que podem buscar atingir objetivos opostos. Segundo
Pergoraro (1995, p.58), "as regras são princípios determinantes da existência,
comparáveis às virtudes que traçam a orientação fundamental à vida humana".
A participação de cada pessoa na sociedade tanto pode acontecer por escolha
própria (como o torcedor para um time específico de futebol), como pode advir de um
fato relacionado à natureza (como as pessoas que formam determinada família), ou
ainda por uma imposição, normalmente de caráter legal (como o grupo formado pelos
soldados das forças Armadas no Brasil).

3 DESENVOLVIMENTO DA ÉTICA EMPRESARIAL

A evolução da ética empresarial se obteve com o próprio desenvolvimento
econômico que só começou a ganhar maior relevância na segunda metade do século
XX. Inicialmente, na sociedade primitiva a ética era limitada, hoje a ética nas empresas
é o agir de conformidade com os princípios morais e as regras do bem pela
coletividade. Dentro das organizações o agir com ética passou a ser a chave do
negócio, uma garantia de lucro e respeito entre colaboradores e, acima de tudo,
credibilidade perante seus clientes.
Empresas que atuam de maneira antiética comprometem consideravelmente o
desempenho da mesma e, ainda sim, incorrem sobre custos maiores, do que aquelas
que adotaram condutas éticas. Pois, além de custos maiores, a falta de ética nas
organizações ainda poderá causar:
 Falta de comprometimento;
 Falta de trabalho em equipe;
 Falta de confiança;
 Falta de credibilidade;
 Falta de estímulos.

Conforme Moreira (2002, p.31) “Os procedimentos éticos facilitam e solidificam
os laços de parceria empresarial, quer com clientes, quer com fornecedores, quer,
ainda, com sócios efetivos ou potenciais”.
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Atualmente a ética empresarial vem assumindo uma importância significativa,
pois além do crescimento, fortalece a imagem da empresa perante seus clientes,
acionistas, fornecedores e toda a comunidade. A empresa que age com ética tem um
ambiente de trabalho mais agradável e mantém seus funcionários mais satisfeitos.

3.1 Por que ser ético?

Porque estamos falando sobre as normas que norteiam o comportamento
humano, o comportamento dos indivíduos em uma sociedade, e até mesmo o
comportamento de membros de uma organização. As organizações são entidades
que produz um bem e/ou um serviço, para a obtenção de lucro.
Segundo Moreira (2002, p.31), o comportamento ético é “a única forma de
obtenção de lucro com respaldo da moral”.
Pois, o agir com ética dentro das organizações, nada mais é do que buscar
manter a reputação de integridade, honestidade e lealdade em suas atividades
desenvolvidas, seja com seus funcionários, clientes, fornecedores e/ou concorrentes.
Nesse sentido, a ética empresarial tornou-se um complemento exigido pela
sociedade, sendo ferramenta essencial para observar as condutas e os
comportamentos empresariais.

Questões básicas como:


Cumprir seus compromissos e/ou acordos;



Ser comprometido com a sociedade;



Ser competente no que faz;



Se comprometer com seus funcionários;



Respeitar o meio ambiente entre outros.

Estas, são questões importantes para manter a ética empresarial e também
fazem toda a diferença, principalmente na hora do cliente optar por um determinado
produto e/ou serviço.
As empresas que agem de forma ética e legal conseguem adquirir mais
vantagens perante as outras, pois conseguirão manter seus funcionários, aumentar
suas vendas, seus lucros e ainda fidelizarem seus clientes e assim, reduzirem custos.
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Uma organização deve ter claramente definido no seu código de ética, seus
propósitos e critérios éticos.
Keneth Blanchard apud Stukart (2003, p.31), cita 5 pontos para o poder ético
numa empresa (5pês): Propósito, pundonor (brio, decoro), paciência, persistência e
perspectiva.

3.2 Código de ética

O código de ética estrutura e sistematiza as exigências éticas de todos os
profissionais no tríplice plano: de orientação, de disciplina e de fiscalização. Também
fazem parte do sistema de valores que orientam o comportamento das organizações
e seus administradores.
Cada organização estabelece um sistema de valores, explícito ou não, para que
haja uma homogeneidade na forma de conduzir questões específicas e relativas e
seus stakeholders, ou seja, todos os públicos que de forma direta ou indireta
contribuem para o bom desempenho da empresa (ARRUDA, 2001, p.64): acionistas
ou proprietários, empregados, clientes, fornecedores e distribuidores concorrentes,
governantes e membros da comunidade em que está inserida a empresa.
O código de ética das empresas, assim como o código dos profissionais, tem
como obrigação ser regulamentador. Não deve necessariamente contemplar os
ideais, a missão, a visão da empresa, embora se alicerce nelas, mas sim deixar claro
o que é uma afirmação genérica e o que é uma afirmação de caráter regulamentador,
à qual carece de punição.
De acordo com Sá (1996):
Quando a consciência profissional se estrutura em um trigono, formado pelos
amores à profissão, à classe e à sociedade, nada existe a temer quanto ao
sucesso da conduta humana; o dever passa então a ser uma simples
decorrência das convicções plantadas nas áreas recônditas do ser, ali
depositadas pelas formações educacionais básicas. (SÁ, 1996, p.136)

O código de ética fornece critérios e/ou diretrizes para que as pessoas
descubram a forma ética de conduzir. Seria mais para orientar do que solucionar os
dilemas da organização. Na maioria dos códigos são abordados temas como: conflitos
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de interesse, conduta ilegal, segurança dos ativos da empresa, honestidade nas
comunicações dos negócios da empresa, denúncias, suborno, entretenimento e
viagem, propriedade de informação, contratos governamentais, responsabilidade de
cada stakeholder, assédio sexual, uso de drogas e álcool.
Deverá ser fruto de consenso entre as pessoas envolvidas. O que não poderá
ser elaborado por um único indivíduo, mas sim por um determinado grupo de pessoas,
para que posteriormente possam exigir o cumprimento dele. Quando pessoas
envolvidas tem o mesmo consenso sobre o código, a vivência e a postura ética se
tornará uma realidade visível na empresa. Geralmente o código resulta do clima ético
de cada organização.

4 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Para um desenvolvimento saudável na organização é importante o equilíbrio no
comportamento dos colaboradores, nas suas ações e reações.
Pode ser definido como as reações dos indivíduos e as respostas que este
apresenta a dado estímulo, sendo determinado pelo conjunto de características
ambientais (adquiridas) e hereditárias (genéticas), com absorção de pressões
exercidas no meio ambiente, estando constantemente em estado de adaptação.
Pontuou Chiavenato (1999):
Ambientes onde há um clima organizacional ruim, onde predominam a
desmotivação da equipe, a ausência de integração de pessoas e
departamentos, os conflitos entre chefias e pessoas, a ausência de objetivos
individuais e coletivos, a falta de comprometimento das pessoas com o
negócio, a falta de respeito do ser humano, a ausência da transparência na
gestão, a comunicação deficiente, a rotatividade elevada, são enormes
geradores de problemas e de custos invisíveis para o negócio.
(CHIAVENATO, 1999, p.87)

Porém, entender o comportamento na organização é essencial, que o fator
humano esteja vinculado a toda tarefa realizada, e assim, sendo um impulsionador do
sistema organizacional e da sociedade como um todo.
Para considerar o processo de desenvolvimento organizacional, é importante
desenvolver nos dirigentes e subordinados uma reflexão sobre os valores, as normas,
os padrões estabelecidos e as regras presentes da organização. Com isso, o
agrupamento estará associado à educação no sentido em que os indivíduos que
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fazem parte da organização deverão aprender a essência de suas condutas, dos
comportamentos e dos processos cognitivos e emocionais envolvidos em sua ação
no contexto sócio profissional.
Sebrae (2006):
O resultado da adoção das práticas éticas é a constituição do ambiente de
trabalho saudável e propício a satisfação profissional das pessoas, aumento
da capacidade organizacional de recrutar e manter talentos, fidelização dos
clientes e agregação de valor à imagem da empresa. A adoção da postura
clara e transparente e que diz respeito aos objetivos e compromissos éticos
da empresa fortalece a legitimidade social e suas atividades, refletindo-se
positivamente no conjunto de suas relações. (SEBRAE, boletim nº 16, 2006)

Também vale ressaltar que a emoção é uma reação automática. O agir
impulsivamente normalmente traz resultados negativos. Então, é importante conhecer
suas próprias emoções para que se tenha mais capacidade de decisão, pois, saber
lidar com a mesma para livrar-se de ansiedades e irritabilidades e, saber reconhecer
as emoções nos outros, ou seja, ter empatia, a fim de conseguir reconhecer os sinais
sociais que indicam do que os outros precisam ou o que querem.
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5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste artigo possibilitou uma melhor e maior observação e
entendimento sobre a ética e a moral e também como são importantes para as
organizações definirem seu diferencial no mercado.
Para uma melhor compreensão da ética, este caso propôs orientar e apresentar
uma nova visão de entendimento, possibilitando uma formação de projeção para a
própria aplicação dentro do mercado de trabalho. Empregando de forma coerente o
ser ético, seu objetivo é orientar e dividir ideias pensamentos de uma nova geração
de administradores.
Na questão da ética dentro de uma empresa repensar não se torna uma tarefa
fácil, pois os envolvidos são pessoas e cada uma apresenta sua individualidade, bem
como os valores humanos que desde a infância trazem consigo.
Por outro lado, conviver sem ser ético torna-se superficial, e traz perturbações
à moral de qualquer indivíduo. As pessoas reconhecem a importância da ética no
trabalho, ao mesmo tempo que vivenciam as inúmeras situações cotidianas dentro
das empresas, e veem os profissionais antiéticos interagindo com os outros.
O valor da relação da ética e da moral para os profissionais de administração é
de extrema importância, pois o cada um irá levar consigo o conhecimento adquirido,
com intenção de aplicar na sua vida pessoal e profissional, tendo a capacidade de
distinguir entre o bem e o mal, o certo e ao errado.
Muitas vezes com o anseio de vencer na vida, o ser humano acaba esquecendo
que não pode sobreviver sem regras morais.
O resgate da ética deve preservar a moral, os bons princípios, as virtudes,
retomar regras, práticas, normas, e uma visão de mundo com um olhar voltado para
o bem, para o respeito mútuo, a boa convivência e o crescimento de uma cultura
organizacional de caráter.
O presente trabalho pontua considerações importantes sobre a questão da ética
nas empresas. Desta forma, uma empresa que valoriza a ética e moral entre seus
funcionários, clientes e prestadores de serviço, mostra uma credibilidade e confiança
em seus diversos seguimentos de mercado. Pois, zelar pela integridade ética da
empresa torna-se fundamental, possibilitando a conversão dos consumidores em
clientes fidelizados.
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