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RESUMO: Podemos afirmar que ética é algo que a sabedoria popular conhece, ouve falar, mas 

que quando se pede uma explicação científica acerca do que é de fato, poucos conseguem 

responder claramente. Atualmente essa temática vem sendo cada vez mais alvo de grandes 

discussões, estudada e pesquisada num contexto geral. Porém o que mais chama atenção é o 

fato desta estar sendo utilizada no campo das organizações, uma vez que têm como foco 

principal o lucro. Hoje se associa lucro a uma gestão que se utiliza de postura ética na execução 

de suas funções. Temos, então, como fundamentação básica para essa afirmativa que cada área 

de trabalho hoje elabora seus códigos de conduta ética, como exemplo se pode citar a formação 

contábil que possui seu código de ética, a imprensa, a medicina, entre outros. Tais mecanismos 

são elaborados com o intuito de proteger e valorizar os profissionais, no caso específico, aqueles 

que estão ligados a uma organização; esse processo se dá através da fiscalização dos Conselhos, 

cabendo, assim, sanção para quem infligir a conduta ética. A ética pode ser entendida do ponto 

de vista dos costumes, valores, bem como pelo prisma normatizador. Entretanto, não devemos 

interpretá-la como um aprisionamento; é exatamente o contrário, ética é sinônimo de liberdade, 

pois podemos agir de tal forma que acreditamos ser a correta. Nesse sentido, a ética profissional 

aponta o caminho de como se deve proceder nas mais diversas situações. Partindo desses dois 

princípios (costumes, valores) a sanção pode ser oriunda da norma e de Deus. 

 

Palavras-chave: Ética. Organização. Pesquisa 

 

ABSTRACT: We can say that ethics is something that popular wisdom knows, hears, but when 

a scientific explanation is asked about what it is, few can clearly answer. Nowadays this theme 

has been increasingly the target of great discussions, studied and researched in a general 

context. But what is most striking is the fact that it is being used in the field of organizations, 

since they have as main focus the profit. Today, profit is associated with a management that 

uses an ethical stance in the execution of its functions.We then have as a basic basis for this 

assertion that each area of work today elaborates its codes of ethical conduct, as an example 

can cite the accounting training that has its code of ethics, the press, medicine, among others. 

Such mechanisms are designed with the purpose of protecting and valuing professionals, in the 

specific case to which it is linked to an organization, this process is given through the 

supervision of the Councils, thus punishing those who inflict ethical conduct. Ethics can be 

understood from the point of view of customs, values, as well as by the normatizing prism. So 

we should not interpret it as a imprisonment, it is the exact opposite, ethics is synonymous with 

freedom, because we can act in such a way that we believe to be correct. In this sense 

professional ethics points the way of how to proceed in the most diverse situations. Starting 

from these two principles (customs, values) the sanction can come from the norm and from 

God. 
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1- Introdução 

 

 O presente artigo aponta questões sobre a ética no contexto das 

organizações. Podemos então contextualizar partindo de uma visão 

histórica. A ética surgiu no século V a.C. ligada às condições dos problemas 

morais, ou seja, de comportamento, desenvolvendo-se em diferentes 

épocas, através dos filósofos que contribuíram para o entendimento da ética 

ao longo dos tempos. Podemos então nos reportar à idade antiga, na Grécia, 

citando Sócrates, Platão e Aristóteles que muito contribuíram para 

organizar a sociedade partindo de princípios que valorizassem a vida em 

grupo. Seus conhecimentos foram traçados na tentativa de responder às 

inquietações humanas, daí a ética seria uma espécie de manual do 

comportamento em toda situação à qual o homem se defrontasse. A relação 

da ética ao comportamento do indivíduo é gerada pelo convívio, pois, na 

família desde a infância são compartilhados valores morais que 

acompanharão o indivíduo até a vida adulta. Partindo desse convívio com 

a família, os indivíduos passam frequentar outros grupos que os farão 

pautarem-se em outras normas de comportamento, estas são indicadores 

que o levarão a discernir entre o que é certo ou errado, bem ou mal. 

            São essas referências de valores associados às normas de conduta 

que irão nortear o bom desempenho do profissional no campo das 

organizações, no desenvolvimento de suas funções, uma vez que diante de 

um mercado exigente, como é o nosso na atual conjuntura empresarial, uma 

organização precisa pensar bem antes de ofertar seus serviços, pois do 

contrário, poderá estar vendendo sua imagem de forma negativa, situação 

que contribuirá para uma não aceitação no mercado. Portanto, é preciso que 

os líderes dentro das organizações façam uso rotineiramente, com todos os 

colaboradores internos, de uma prática ética; dessa forma só tem a crescer, 

sendo bem aceita em seu meio e, automaticamente, rompendo com 

estruturas já em desuso.  

            Ao compreendermos a ética num contexto de governabilidade, aqui 

entendida dentro da organização, podemos lembrar Maquiavel e a ética do 

Príncipe, pois até em meados do século XVI a ética era mais pautada em 
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princípios gerais e religiosos, do que propriamente em governar um povo. 

Assim, Maquiavel causou em sua época uma “desorganização” com o 

propósito de organizar para todos, pensando num governo real, 

concretizando a ação, não apenas idealizando algo ou uma política que não 

era possível ser aplicada. Ele passou a pensar não num código de conduta 

ética geral, mas sim em um código particular que fosse voltado para a noção 

de governar um Estado. Assim, podemos trazer à tona uma frase clássica 

de Maquiavel: “Os fins justificam os meios”. O interessante é que muitos 

traduzem essa fala de Maquiavel como algo inescrupuloso, onde, para se 

alcançar o poder, tudo era permitido; a proposta é olhar por outro prisma, 

pois não podemos deixar de lembrar a conjuntura da época, quando se 

estava em meio a uma guerra civil que estava destruindo a Itália, o 

pensamento de Maquiavel foi que se devia, em termos operacionais na 

esfera política, atribuir normas e uma ética própria neste campo, a fim de 

que o Príncipe mantivesse seu poder de governar para todos.  

             Assim, podemos perceber que liderar é algo que exige, além de 

pulso firme, também princípios e valores trazidos lá do berço, ou seja, 

firmeza e flexibilidade devem ser inerentes na postura de quem conduz uma 

organização.  A ética da convicção é uma ética das certezas onde seus 

valores são imperativos na conduta privada e que, partindo desta, segue a 

ética da responsabilidade que orienta as decisões do gestor num campo que 

podemos chamar de público do grupo, pois o que impera é o que se pode 

fazer no contexto organizacional geral, não somente que deseja um líder. 

No decorrer do estudo vamos trabalhar mais esse pensamento, lembrando 

o sociólogo alemão Max Weber. 

 A ética da responsabilidade é típica dos homens de ação, dos 

estadistas, dos políticos, dos empresários, dos administradores, dos 

técnicos, daqueles que põem a mão na massa, exercitam cálculos, 

equacionam custos e benefícios, se comprometem como o funcionamento 

das atividades sociais. 

 Por sua vez, a ética da convicção é típica dos homens de 

contemplação, dos missionários, dos cientistas, mas também, 
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curiosamente, dos burocratas que a convertem em dogmas, mantendo-as 

imaculadas.   

 

2. Metodologia 

 

Tendo em vista o objetivo de investigar a ética como 

problemática que cerca o contexto organizacional na atualidade, 

busca-se compreender sua relação com o lucro uma vez que toda 

organização precisa lucrar para se manter no mercado, porém não é 

só isso, pois não se tem lucro duradouro se não se desenvolver um 

trabalho pautado numa postura ética. Compreende-se, então, que 

lucro e ética são ferramentas fundamentais para o crescimento de 

uma organização. 

 Entendeu-se que a melhor estratégia seria a pesquisa 

exploratória bibliográfica, pois, assim como, tudo que se pode 

encontrar sobre esse tema, estará contribuindo ainda mais com a 

esfera organizacional no Estado do Piauí e vizinhos. 

   Este estudo delimitou-se a observar em qual contexto 

organizacional estamos inseridos, e sua evolução histórica, uma vez 

que o Estado do Piauí ainda engatinha nessa perspectiva de lucro e 

ética, a população deste estudo foi constituída por organizações de 

nível privado e público, que apresentam necessidade de ter em seu 

quadro, profissionais idôneos e comprometidos na execução de um 

trabalho de qualidade e responsabilidade. 

  Os dados foram coletados por meio de pesquisa 

bibliográfica sendo que esta é uma forma de obter informações 

sobre determinado assunto, através da leitura de todo material 

científico encontrado acerca da problemática proposta. 

 

3. Referencial Teórico 

 

 O surgimento da ética aponta para o século V a.C., ao se perceber 

que as condições dos problemas morais de comportamento desenvolvem-
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se em diferentes épocas, e que foram trabalhados inicialmente pelos 

filósofos que contribuíram para o entendimento da ética ao longo dos 

tempos.  

Para Vazquez, (2007 p.24), Ética vem do grego éthos e significa 

analogamente “modo de ser” ou “caráter”, enquanto forma de vida também 

adquirida ou conquistada pelo homem. Assim significa que o 

comportamento do individuo é adquirido e praticado no dia a dia, ou seja, 

já faz parte da sua vida diária.  Assim a relação ética e comportamento do 

indivíduo nascem do convívio, que vai desde a infância evolvendo a 

família, compartilhando valores morais que acompanharão o ser humano 

até a fase adulta/profissional. Após esse convívio com a família, o homem 

passa a integrar com outros grupos que os farão pautar-se em normas de 

comportamento, que são indicadores, do que vem a ser certo, errado, bem 

ou mal. 

 

 Lisboa (2010, p.18) comenta:   

 
Ao nascer, cada pessoa tem seu próprio “berço”, 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 familia à qual 

pertence; a classe econômica da qual faz parte aquela 

familia; a raça da qual faz parte, a religião a que 

pertence; o país onde nasceu (incluídas as diferenças de 

cultura, de leis) etc. 

 

Compreende-se então que ao nascermos seja qual for o grupo 

social que pertencemos temos por natureza nosso próprio “berço”, que não 

quer dizer somente herença material, mas também, refere-se ao que nos é 

repassado como príncípios e valores acerca da vida, nos quais absorvemos 

um conjunto de fatores que se interligam, tais como: familia, classe social, 

raça, até o país, pois nele também estão incluídas as diferenças culturais e 

normatizadoras. 
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A ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam 

o comportamento no mundo dos negócios (FERREL, 2001, p.7). Ainda 

vale ressaltar que na Grécia Antiga as questões éticas também marcavam o 

tipo de organização social vivenciada naquele contexto. Não podemos 

então deixar de associar ética com valores morais e padrões de 

comportamentos definidos através dos costumes, pois ao passo que a 

sociedade se modifica, seus costumes, valores e normas também sofrem 

alterações, o que podemos então concluir que a ética acompanha todo esse 

movimento histórico, em consequência as organizações também vão 

assumindo posturas diferenciadas. Podemos então esclarecer tal afirmativa, 

ao ler o que o sociólogo alemão “Max Weber (1864-1920)” citado por 

(VALLS, 2004, p.15), enfatizando que a ética não era tão simples e nem 

tão evidente para todos, pois de um lado estava os protestantes (calvinistas), 

que sua máxima era o trabalho e a riqueza isso era então atribuídos por eles 

como sua ética própria, já para a corrente do catolicismo o que era levado 

em consideração o espírito e o sacrifício, isso seria a mais alta escala ética 

da religião católica. 

           Nossa proposta neste trabalho é apontar qual a relação e o sentido da 

ética na organização, portanto temos que buscar compreender o que seria 

então ética profissional numa visão mais global. A ética profissional como 

o próprio nome sugere está voltada para as profissões, ou seja, para pessoas 

que exercem diferentes cargos em diferentes organizações. A organização 

precisa ter muito claramente sua ética própria e permitir que tais convicções 

sejam conhecidas por quem dela faz parte, proporcionando assim que tenha 

sua cultura própria e que integre valores e lucros. . 

 Uma ação é moralmente correta para uma pessoa se e somente se, 

ao agir, essa pessoa não usar outras pessoas simplesmente como meio para 

avançar em seus próprios interesses, e também tanto respeita quanto 

desenvolve as capacidades destas outras pessoas para escolher livremente 

por elas próprias (LIGTH, 1996, p.13). 

A evolução do conceito de ética na organização, parte dos debates 

ocorridos no mundo especialmente na Alemanha na década de 60, a ideia 

era promover o trabalhador à condição de participante, integrante na sua 
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plenitude das decisões, deliberações que ocorressem na organização. Esse 

tema primeiro ganhou espaço nas universidades onde se discutia 

amplamente a importância desta questão aliado a empresa ou organização. 

Ao sair do espaço acadêmico chega-se então no mercado de trabalho 

empresarial, onde se percebeu a necessidade de se implantar códigos de 

conduta a fim de qualificar os serviços, agregando colaboração mútua, 

valores e como consequência o lucro. O Código de ética é um mecanismo 

que se fundamenta em princípios, visão e missão da organização, este é 

formado por um conjunto de políticas específicas que deve abranger todo o 

funcionamento da organização, são inúmeros os tópicos que devem conter 

tal código, porém é imprescindível a questão do respeito às leis do país e 

entre outras a sanção a qualquer prática de corrupção.  

Nas duas primeiras décadas do segundo milênio em alguns países 

do mundo, as instituições, organizações e Partidos Políticos passaram a 

conviver  com o modus operandus da corrupção abertamente, dia-a-dia.  O 

Brasil, passa por esse grande mal, o que em nada contribui em benefício 

para a população, o que só agrava a condição de vida do ser humano com 

a falta da prestação de serviço nas áreas da Saúde, Educação, Segurança 

entre outras áreas o que deve do Estado como elemento básico para garantia 

do bem estar dos cidadãos. Tudo isso, se deve a falta de compromisso com 

responsabilidade Social. 

A respeito da administração e a política interna de uma 

organização, podemos nos questionar onde especificamente a ética estaria 

envolvida. A resposta seria então na dialética “funcionário/empresa”, qual 

a obrigação e o compromisso de cada um para o crescimento de ambas as 

partes, partindo deste pressuposto podemos então perceber, que ambos 

devem participar das decisões nas quais a organização está envolvida, uma 

vez que sempre na rotina de uma organização decisões são tomadas 

rotineiramente e que inevitavelmente as questões éticas estão envolvidas.  

Partindo da visão ética no campo administrativo político, vamos 

encontrar todo um sistema de valores, dos quais os códigos de ética 

norteiam o comportamento e permitem que o indivíduo possa perceber se 

sua conduta está de acordo com seus valores e também de acordo com a 
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norma, uma vez que valores e normas são algo inseparável, pois a norma 

surge de um conjunto de costumes e valores de um povo.  

Para exemplificar essa relação de valores, não podemos deixar de 

considerar as contribuições de Confúcio, Aristóteles e Kant. 

Confúcio (Kung-fu-tzu) 551 a.C., possivelmente de família nobre, 

porém humilde. Conhecido como um jovem educado, cortês e justo. Na 

sua formação oriental, acreditava numa relação virtuosa, ou seja, devemos 

tratar bem o outro para que também sejamos bem tratados, é o que ele 

chamou de princípio da reciprocidade, também conhecido em outras 

culturas como de Regra de Ouro, que se baseia exatamente na ideia de fazer 

o bem para que se receba o bem. Ele partia da ideia de que se deve trabalhar 

duro, valorizar suas virtudes e o mais interessante, que na atualidade é muito 

falado é o fato de desenvolver suas habilidades pessoais, outro aspecto 

apontado era só devíamos gastar o necessário, isso conseguiríamos com o 

aprimoramento da paciência e a perseverança. Com isso, podemos concluir 

que para Confúcio o valor das coisas e pessoas estava no que elas são e nas 

suas praticas, partindo daí não tinha como sua conduta ética profissional ser 

manchada pela corrupção, uma vez que se recebo o bem, devo retribuí-lo, 

criando assim uma corrente que se propagaria, onde o bem prevaleceria 

sobre o mal. 

Em Aristóteles, já no ocidente, aponta o questionamento que seria 

o que buscamos para nossa realização pessoal e profissional, daqui 

podemos então perceber qual o lugar que a ética ocupa no espaço do nosso 

cotidiano. Para ele a felicidade é um dos fins do ser humano, pois diz 

respeito à virtude e ao bem-estar das pessoas. Portanto no campo da 

organização tomando por base tal filósofo, virtude e razão constituem então 

os mecanismos primordiais de equilíbrio para o alcance da felicidade, onde 

envolve ações e emoções, assim sendo obtida não significa lucro 

propriamente dito para a organização, porem significa um trabalho bem 

realizado que resulta no prazer e felicidade de quem o realiza, o lucro seria 

então consequência de algo realizado com satisfação.  

Immanuel Kant, este também fez uso da chamada Regra de Ouro, 

citada aqui por Confúcio, utilizando a moral como justificativa para 
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estabelecer uma conduta correta, para Kant responsabilidade social parte de 

um comportamento bom, ou seja, aceitável para os outros, se assim for 

todos serão beneficiados não havendo uma conduta desviada. 

Passando por estes filósofos podemos então perceber, segundo 

Maximiano que existe uma ética relativa e outra absoluta, uma seria no 

campo do que se poderia fazer sem ferir muito as regras estabelecidas, a 

outra seria determinada o que realmente deve ser o que não quer dizer que 

a ética relativa está errada, apenas deve-se relativizar a ação humana dentro 

da organização para que as perdas sejam mínimas possíveis.     

 No campo da responsabilidade social, cada cidadão deve 

comporta-se de maneira a preservar os interesses da comunidade a que 

pertence. Se cada pessoa comportar-se de maneira socialmente 

responsável, todos serão beneficiados. Conforme se questiona Maximiano: 

“será certo ou errado se a empresa estimular o comportamento para 

promover uma espécie de pagamento adicional não atribuído?  E o que 

acontece quando um vendedor faz a oferta de um preço menor, desde que 

o comprador não exija nota fiscal, promovendo a sonegação?” no nível 

social da ética questões como essas não constam ou não aparecem na lei ou 

código de ética, são praticadas de acordo com as conveniências de cada 

organização, não pretendemos aqui dizer se estão corretas ou não, apenas 

queremos demonstrar que uma conduta ética parte de algo muito mais que 

simples códigos ou normas, e que por vezes relativizar não seria algo tão 

absurdo assim. 

 Uma pessoa não pode ser humana sozinha.  Do mesmo modo, uma 

pessoa não pode ser competente sozinha.  A qualidade de seu trabalho nas 

organizações não depende apenas dela – define-se na relação com os 

outros, na partilha de experiências, e assim na resolução de fatos que só no 

dia a dia vão surgindo e desafiando o profissional na sua prática. 

 A crise ética atinge todos os homens, todas as classes sociais e 

profissões em todas as épocas, e o profissional inserido numa organização 

não fogem a regra.  O comportamento ético sempre se encontra aquém e 

além do bem e do mal. Essa problemática hoje surge como inquietação em 

trabalhos científicos, uma vez que com um processo de globalização cada 
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vez mais acelerado, problemas como o desemprego, o aumento do 

consumismo e a exigência desses consumidores, têm chamado atenção dos 

gestores tanto no campo privado como no público, os levando a pensar e 

valorizar mais quem deles procuram. 

 Tal afirmativa podia ser percebida nos anos 50 e 60, onde as 

empresas gozavam ainda de uma relativa aceitação social, os atuais 

levantamentos indicam que sempre mais pessoas estão convencidas que as 

empresas e seus gestores maiores apresentam deficiências morais e correm 

sem escrúpulos atrás do lucro. Partindo dessa mentalidade medíocre de 

algumas empresas, em que cada dia mais profissionais, busca a qualificação 

profissional afim de não caírem em um campo minado. 

 No ano de 1776, Adam Smith publicou a monumental obra: 

Pesquisa sobre a Natureza e as causas das Riquezas das Nações, filósofo 

moral do século XVII, e como tal ele tinha perfeito conhecimento das 

fraquezas morais das pessoas.  Assim diz Smith: 

 
O comércio, que, por sua natureza deveria na verdade ser um 

laço de união e de amizade entre os povos como entre os 

indivíduos, passou a ser entre uma fortíssima fonte de 

desunião e de iniquidade...   a incalculável ambição dos 

comerciantes e empresários. É verdade que a violência e 

injustiça dos poderes da humanidade são um mau antigo, 

contra o qual, conforme eu receio, a natureza do agir humano 

dificilmente poderá encontrar um remédio, mas a mera 

cobiça e espírito de monopólio de comerciantes e, 

empresários, que nem são potentados da humanidade nem o 

desejariam ser, embora não tenham sido extirpadas, pelo 

menos foram levemente impedidas de perturbar a paz e a 

tranquilidade de outras pessoas, alemã da própria (1976). 

 

 Podemos observar especialmente que em nosso país, a composição 

da população em sua maioria é a massa que é trabalhadora formada pelas 

classes de criados, diaristas e trabalhadores informais, de modo que uma 

melhoria de suas condições de vida certamente jamais poderá ser 
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considerada como uma desvantagem para o todo.  E é absolutamente certo 

que não pode florescer nem prosperar uma nação cuja população continue 

a viver na pobreza e na miséria.  

          Além do mais, nada mais reto e justo que aqueles que alimentam, 

vestem e fornecem habitação para que todos vivam do resultado do próprio 

trabalho, de modo que eles próprios possam alimentar-se, 

convenientemente vestir-se e morar decentemente (LESINGER, 2001, 

p.44). 

 Um elevado pagamento pelo trabalho estimula o homem simples 

a uma maior diligencia, que com toda qualidade humana aumenta na 

medida em que é estimulada.  Onde os salários são altos encontramos 

também os trabalhadores que sempre são mais diligentes, mais 

conscienciosos e também mais rápidos do que onde os salários são baixos. 

 Dos indivíduos que constituem o sistema social isto exige virtudes 

criticas (por exemplo), coragem civil, capacidade de conflito, disposição 

para assumir responsabilidades e uma capacidade para avaliação 

responsável dos bens; Uma moral aberta situa a empresa em situação de 

permanente comunicação com seu contexto social, desta forma 

envolvendo-a com credibilidade e mantendo-a permanentemente viva é 

uma das mais importantes tarefas dos que têm a missão de gerir as empresas 

ou organizações. 

 

4. Discussão e Resultado: A Ética nas Organizações contábeis 

 

 Nos tempos modernos podemos observar que quem trabalha passa 

maior parte do seu tempo dentro de uma organização, portanto esta deve 

promover o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores, 

permitindo que este adquira autonomia, favorecendo um nível de alto 

estima e satisfação elevado para que alcancem as metas que lhe são 

propostas, e desta forma criando-lhes os espaços livres que não apenas 

favorecem criatividade e a motivação como também a qualidade ética de 

suas ações. 
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 A ética dos princípios e a ética da responsabilidade foram assim 

diferenciadas por Weber, citado por Lesinger: 

 
Temos que deixar claro que todo agir eticamente orientado 

pode estar subordinado a duas máximas basicamente 

diversas e extremamente oposto: pode orientar-se pela ética 

“dos princípios” ou pela ética “da responsabilidade”.  Não 

que a ética de princípios se identifique com 

irresponsabilidade a ética da responsabilidade com falta de 

princípios... Mas existe uma profunda oposição entre o agir 

sob a máxima dos princípios – religiosamente falando: O 

cristão age corretamente, e entrega o resultado a Deus – ou 

agir sob a ética da responsabilidade: temos que assumir a 

responsabilidade pelas consequências (previsíveis) do nosso 

agir...   O ético dos princípios só se sente responsável por não 

se apagar a chama do principio puro, por exemplo, a chama 

do protesto contra a injustiça da ordem social (LESINGER, 

2001, p.166).   

 

 No contexto organizacional, a ética dos princípios ou ética da 

convicção pode ser equiparada a uma ética dos resultados comerciais de 

curto prazo onde é regida por normas e  valores, onde agregam e 

consolidam todos os meios e mecanismos que contribuem para o 

crescimento financeiro e reconhecimento de tal organização no espaço 

social do qual está inserida.  O agir de uma empresa na ética da 

responsabilidade analisa os efeitos que podem surgir para o meio ambiente, 

para as pessoas e para o mundo futuro, incluindo-os numa responsável 

avaliação de bens, onde se busca a felicidade e o despertar altruísta dos que 

nela estão inserido afim do alcance da felicidade, podemos então traduzir 

que seria uma felicidade dentro da organização que naturalmente sem 

imposição de superiores todos trabalham satisfeitos, gerando assim um 

clima de harmonia, ética e bem estar geral, e que somando a isso o lucro 

seria uma consequência natural. O leitor a quem se dedica esse trabalho 

poderia então se questionar que tal felicidade é uma utopia, ousamos dizer 
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que não uma vez que esse tipo de política organizacional vem crescendo e 

que é algo que é incondicionalmente exigido hoje pelo próprio consumidor, 

que está mais conectado com as ofertas, que tem mais escolha na hora de 

decidir o que vai querer, portanto falar de autonomia é falar de liberdade 

tanto para quem oferece quanto para quem compra. 

 Com o objetivo de proteger a democracia e bem estar de um clima 

organizacional, atualmente é necessário que se evite cancelar de forma 

unilateral partes essenciais do contrato social, sejam as prestações sociais, 

sejam reduzindo a proteção aos colaboradores em caso de doença ou 

demissão. Sabemos que o comportamento empresarial sofre constantes 

intervenções governamentais e que por esse motivo nem sempre sua 

política interna se desenvolve de forma genuína, ou seja, como de fato 

deveria para uma melhoria em nível igualitário. 

 Conforme Leisinger (2001, p.186) os princípios básicos para os 

adiantados são: 

  
Clientes: 

A empresa tem que empenhar todos os esforços para 

não apenas não por em risco a saúde e a segurança de 

seus clientes, mas também conservá-la e favorecê-la.  

Da mesma forma não deve a empresa, com seus 

produtos por em risco a qualidade do mundo 

ambiente em que seus clientes vivem, mas ajudar a 

preservá-la e corrigi-la. 

Empregados: 

Todos os empregados têm direito de serem 

respeitados em sua dignidade humana e a terem seus 

interesses preservados.  Por isso, a responsabilidade 

moral de uma empresa para com seus colaboradores 

consiste em: 

Criar e conservar vagas de trabalho, bem como pagar 

salários que melhores as condições de vida dos 

empregados; 
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Comunicar-se com sinceridade com os empregados, 

compartilhar as informações com eles abertamente, 

sem outras limitações que não sejam os deveres legais 

e competitivos de sigilo; 

Estar francamente aberta as 16 idéias, propostas, 

sugestões, perguntas e queixas dos empregados ouvi-

los, e, quando possível, agir de acordo com isto; 

Negociar fielmente com os empregados e suas 

associações quando ocorrem conflitos: 

Ao admitir nem praticar discriminação por razão de 

sexo, idade, raça religião e outras diferenças. 

 
 

Vale ressaltar as duas matrizes éticas (SROUR, 2000,p.64) 

 
No plano mais abstrato da teoria operam a ética da 

convicção e a ética da responsabilidade.  “O partidário 

da ética da convicção não se sentira responsável” 

serão pela necessidade de velar sobre a chama da pura 

doutrina, a fim de que ela não se extinga; velar, por 

exemplo, sobre a chama que anima o protesto contra 

a injustiça social  Seus atos só podem e devem ter um 

valor exemplar, mas que, considerados do ponto de 

vista, do objetivo eventual, são totalmente irracionais, 

só podem ter único fim: reanimar perpetuamente a 

chama de suas convicção. 

 

 Vejamos, agora, o caso exemplar de um homem de princípios, que 

nunca hesitou e que permaneceu inquebrantável diante das piores ameaças. 

 Condenado a morte pela Assembleia Popular Ateniense, Sócrates 

não se curvou nem fez concessões.  Os preceitos ditados pela sua razão o 

levaram a não aceitar a culpa nas acusações que lhe fizeram: não reconhecer 

os deuses do estado, corromper a juventude introduzir novas divindades.  

Preferiu a morte para não abdicar de suas convicções ou trair sua 

consciência.  “A única coisa que importa”, disse Sócrates, e viver 
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honestamente, sem cometer injustiças, nem mesmo em retribuição a uma 

injustiça recebida, bebeu a cicuta, sublinhando a dupla felicidade que o 

animava: a fidelidade de si mesmo e aos compromissos assumidos 

(PESSANHA, 1999, p.5). 

 Na ética da convicção, a moda de Kant, sendo a veracidade um 

dever absoluto, não se admitem mentir em circunstância alguma.  Ética da 

convicção insurge-se contra isso, que um mal não poder remédio para outro 

mal. Condenar um inocente para salvar a humanidade seria uma ignomínia 

para pensadores como Kant, Dostoievski, Bérgson, Camus.  A vida do 

homem perderia o valor se a justiça desaparecesse (SROUR, 2000). 

 De forma dialética, a ética da convicção acaba sendo a preferida 

para ser divulgada a massa dos membros das organizações. Devido as suas 

codificações, bem a sustentação da ordem estabelecida, ao respeito, a 

disciplina e a hierarquia assim como o cultivo de prescrições que assegurem 

a perpetuidade das instituições.  Quando as morais que dela derivam são 

introjetadas pelos “subalternos” e controle sobre eles torna-se barato e 

seguro. 

 A ética da responsabilidade supõe em contra posição, reflexões e 

deliberações.  E preferencialmente praticada pelas cúpulas organizacionais 

ou pelas elites. 

 Não há ética alguma no mundo que possa desconsiderar isso: para 

atingir fins “bons”, somos obrigados na maior parte do tempo a contar, de 

lado com meios moralmente desonestos ou pelo menos perigosos, e de lado 

com a possibilidade ou ainda a eventualidade de consequências 

desagradáveis.  Nenhuma ética boa justifica os meios e as consequências 

moralmente perigosas (WEBER, 1979, p.173). 

 A ética da responsabilidade também adota princípios e valores, 

verdadeiros escudos da cidadania e da democracia. 

 No pensamento marxista, a ética é inseparável da atividade prática, 

do sujeito revolucionário em sua atividade negação, destruição de uma 

determinada relação de produção alienada, para afirmar positivamente 

humano. 
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5. Conclusão 

 

Conclui-se, portanto que a ética da responsabilidade também adota 

princípios e valores, verdadeiros escudos da cidadania e da democracia. 

 Levando-se em conta o pensamento marxista, a ética e inseparável 

da atividade pratica, do sujeito revolucionário em sua atividade negação, 

destruição de uma determinada relação de produção alienada, para afirmar 

positivamente humano. 

 Desta forma, é uma ética que surge da luta do movimento operário 

vivo. Estamos diante de uma ética de libertação, de afirmação, de conquista 

do humano.  Não podemos, portanto, separar, em Marx, a ética do trabalho, 

nem muito menos de práxis revolucionaria que estabelece concretamente o 

humanismo marxista e este e o homem reconhecendo-se em sua própria 

produção.  A ética marxista è a que fundamenta o homem na possibilidade 

de um ético real, que perderia seu caráter de divino como pretendia 

Kierkegard, ou da genialidade como queria Nietzche.  

 Lima (1989, p.67), trata a  ética de Marx, como sendo uma  ética 

de libertação de trabalho assalariado e, em segundo lugar, uma ética que 

realiza enquanto critica teoria e pratica da própria moral vigente, fruto da 

ideologia dominante, a qual por sua vez, encobre aquelas mesmas relações 

de dominação ou, mais precisamente relações que traduzem na exploração 

do trabalho  assalariado. 

 Assim as relações humanas são medidas pelo trabalho. No modo 

da produção capitalista estas relações se realizam através da venda da força 

de trabalho, que se torna, desta maneira, uma mercadoria do tipo especial.  

Analisando Sartre, funda uma ética, como sendo sua moral, entretanto, não 

esta alicerçada em valores extra-humanos.  A moral sartreana decorre da 

apropria existência. A história é um processo aberto e esta em nossas mãos 

escolher os rumos, escolher o destino do homem sobre esse planeta. 

Uma melhoria para o crescimento dentro de uma organização está 

muito vinculada ao processo de educação em nível geral, o que quer dizer 

que cada vez mais que se busca o saber, menos se escraviza, que ao 
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olharmos grande podemos dizer que a organização só tem a crescer, pois 

seus colaboradores estão saindo das suas áreas de defesa e inovando em 

suas funções. Podemos então nos exercitar olhando para trás e verificando 

que em plena era da informação o fazer ético está cada vez mais tênue o 

que não quer dizer que está deixando de existir, apenas está exigindo mais 

de nós o conhecimento para praticá-lo, e isso nos leva a um resgate dos 

nossos valores adquiridos na família, pois é de lá a raiz que nos leva a uma 

ética de princípios e que a partir dessa nos fortalece a incorporar o código 

de ética com o qual podemos nos deparar ao longo de nossa carreira 

profissional, seja ela em organizações públicas ou privadas. 
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