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RESUMO 

 

Ao longo do tempo a ética tem assumido diferentes significados conforme a 

época e a cultura. Passamos toda a nossa vida escutando o que é certo ou 

errado e a conduta que devemos tomar em diversas situações.  

 

Os princípios da ética e da moral muitas vezes se confundem. Conforme 

estudo realizado, podemos ver como a ética e a moral estão presentes em 

nosso dia a dia. As pessoas possuem diferentes formas de pensar e agir. O 

que é correto para um, não é correto para outros. Nas organizações vemos que 

existem pessoas que se utilizam de alguns benefícios para crescer dentro da 

empresa.  

 

A tentação está por toda parte, mas será que vale a pena alterar ou sonegar 

informações? Aceitar presentes como forma de agradecimento? Se beneficiar 

com méritos de um colega de trabalho na busca de um crescimento ou será 

mais gratificante ter sucesso vindo do reconhecimento dos seus esforços e 

trabalho? Para as empresas está provado que vale a pena agir de forma ética e 

correta, tanto com seus colaboradores internos, clientes e fornecedores. Ela 

tem o reconhecimento da sua marca através de um bom atendimento, pela 

qualidade de seus produtos e serviços prestados e na transparência das 

informações passada aos seus clientes internos e externos. 

 

Para manter um ambiente com mais harmonia, muitas empresas utilizam-se de 

instrumentos para controle interno, “código de ética”, muitas vezes criados por 

conselhos, outras criadas dentro das próprias normas e regras da empresa. O 

código de ética é criado baseado em valores da moral que conduzem o ser 

humano a tomar suas decisões, de forma a deixar o ambiente em que vive 

melhor e mais saudável. 

 

Com a competição acirrada entre as empresas e a grande concorrência do 

mercado, as pessoas trabalham sobre forte pressão psicológica para 
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alcançarem seus objetivos e metas e muitas não estão preparadas para esse 

mercado e acabam enxergando oportunidade fácil de construírem suas 

carreiras ou obterem o sucesso, passando por cima de sua conduta moral e 

princípios éticos. 
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METODOLOGIA 

 

 

Para desenvolvimento do tema foi adotada a metodologia de pesquisa 

bibliográfica utilizando livros, revistas e sites com temas pertinentes sobre o 

assunto, com a finalidade de coletar informações que pudessem agregar valor 

ao conteúdo desenvolvido. 

 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para analisar a ética de uma forma mais prática, foram realizadas entrevistas 

com funcionários da empresa SENAC Rio, utilizando-se como base a aplicação 

de questionário, como forma de avaliar o comportamento das pessoas e 

analisar o conhecimento sobre as normas e o código de ética adotada pela 

instituição. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muito se fala sobre globalização, modernização de equipamentos e atualização 

dos profissionais no inicio deste século. A corrida incessante em ser o melhor 

naquilo que o profissional executa muitas vezes esbarra em obstáculos, sendo 

esses paralelos constantes de pressões e cobranças para que as metas se 

cumpram e assim os resultados aconteçam. 

 

O que fazer para permanecer nessa “batalha” diária, sim, porque por mais que 

se alcancem os objetivos traçados, logo existem as necessidades de se apegar 

a novos desafios e assim esse ciclo recomeça. Visto que há décadas atrás, um 

individuo com nível superior tinha sua vaga cativa no mercado de trabalho sem 

se preocupar com o fantasma do desemprego, o que atualmente esse quadro 

se reverteu, com a concorrência acirrada de pessoas cada vez mais 

qualificadas, da liberdade as empresas de ficar ou trocar os profissionais ao 

seu tempo. 

 

Todo esse movimento, dentre outros, geram atitudes incorretas ou pelo menos 

condutas que nos fazem refletir sobre o que é ser ética, que postura deve ser 

tomada para se conseguir um emprego, uma promoção ou até mesmo será 

que vale a pena tomar proveito de algum beneficio que vá prejudicar um colega 

de trabalho? 

 

O acesso a internet para uso particular, dentro das empresas, relacionamentos 

amorosos entre os colaboradores, omissão de informações que ajudariam 

outros departamentos são exemplos que nos deparamos no nosso dia-a-dia, 

onde nós profissionais apontamos as atitudes dos outros sem olharmos para o 

que nós mesmos fazermos, por mais simples que essas sejam. Por outro lado, 

o que as empresas tem feito para que esse clima, discussão do que é ser ético 

tenha um papel claro e objetivo para os seus colaboradores. Em grandes 
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corporações, já existem novas filosofias de como orientar e determinar normas 

que ajudem o bem estar dos funcionários e conseqüentemente evitem conflitos 

futuros. Já em pequenas e médias empresas, esse trabalho é mais complicado 

devido à própria cultura dos seus donos e diretores, vale acreditar que esse 

quadro mude e tanto empresas como funcionários tenham uma análise critica 

da conduta ética nas organizações. 
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CAPITULO I 

 

 

A ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

A palavra ética significa a ciência da moral. Em grego Ethos; designa a morada 

humana. A ética como morada humana não é algo que se constrói de uma só 

vez, o ser humano constrói pra si um ambiente habitável, portanto ético é um 

conjunto de valores da moral que conduzem o ser humano a tomar suas 

decisões, de forma a deixar o ambiente em que vive melhor e mais saudável. 

 

Para Vásquez (1985:12), ética é “a teoria ou ciência do comportamento moral 

dos homens em sociedade”. Segundo Silva (2002:328), a ética, “derivada do 

grego ethinos, é a ciência da moral”. 

 

A ética empresarial está ligada a cultura organizacional, definindo as 

obrigações morais que devem ser praticadas, dando respostas para o que é 

correto ou não a se fazer dentro da empresa. Tem como foco o próprio 

comportamento, a ação humana, e não reações que dela decorrem, como por 

exemplo, quando um funcionário desobedece às regras da empresa, mesmo 

que seja para beneficiar um grande número de pessoas, que reagem de forma 

positiva, ele será julgado por seu comportamento de rebeldia, ou seja, a ética 

está voltada para a ação do homem, podendo dizer que ela gera normas e 

regras para uma boa convivência nas relações sociais e organizacionais. 
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1.1 Ética e Moral 

 

Ética e Moral surgiram da palavra costume, que em grego é ethos, e em latim 

mores.Os indivíduos apresentam costumes estabelecidos, que representam 

condutas obrigatórias numa determinada comunidade. 

 

De acordo com Vasquez(1985), a moral é “um conjunto de normas, aceitas 

livre e conscientemente, que regulam o comportamento individual e social dos 

homens”. Já Srour (2000:29), entende a moral como “um feixe de normas que 

as práticas cotidianas deveriam observar e que, como discurso, ilumina o 

entendimento dos usos e dos costumes”. 

 

A moral diferencia-se da ética por seu conteúdo explicativo, no âmbito de idéias 

definem o certo do errado, o justo e o injusto, o bem e o mal e outros termos 

opostos que prescrevem e moldam as ações humanas. Então as estudar as 

morais, a ética desdobra as possibilidades para as ações concretas dos 

indivíduos, confrontando-as com os modelos sociais vigentes. 

 

A moral compreende normas e comportamentos, abrangendo s regras morais 

em si e suas práticas efetivas. A necessidade de diferenciar o teórico colocou a 

moral no patamar de princípios e normas, enquanto a moralidade passou a 

significar a materialização das normas éticas nas relações sociais por meio de 

atos concretos (Vázques,1985). Assim a moralidade entra em cena quando o 

indivíduo afeta os outros com suas ações e decisões. 

 

A imoralidade segundo Silva (2002:409) é toda ofensa ou atentado ao decoro 

ou à decência pública, bem como todo ato de desonestidade ou de 

improbidade. Pode ser citado como exemplo, quando um indivíduo pratica 

exercício físico, é visto como amoral, mas de um líder o incentiva a usar 

substâncias estimulantes que prejudicam a saúde, sendo um ato socialmente 

negativo, é classificado como uma ação imoral. 
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1.2  Problemas morais e éticos 

 

Os problemas morais são relativos à prática e a cada situação específica, que 

podem afetar uma ou muitas pessoas. Já os problemas éticos estão 

relacionados a reflexões teóricas sobre os problemas morais, eles são mais 

abrangentes e afetam a comunidade como um todo. Pode ser citada como 

exemplo a definição do que é bom ou ruim, é visto como um problema ético, no 

entanto estabelecer a atitude a ser tomada por um indivíduo em uma 

determinada situação para ser considerado bom, é visto como um problema 

moral. 

 

Um dos problemas morais que ocorrem dentro das organizações é o assédio 

moral. Segundo Hirigoyen (2000), o assédio moral é representado pela 

intenção de constranger ou desqualificar a pessoa ou o profissional, por meios 

verbais e não verbais, com o objetivo de por em perigo seu emprego ou 

ambiente de trabalho. 

 

O abuso de poder e manipulação perversa são fenômenos que atestam essa 

guerra psicológica. Agressões e ofensas, sem justificativas vão aos poucos 

destruindo a pessoa atingida, e se ninguém intervier, o problema tende a se 

agravar. 

 

O assédio moral nas organizações deriva de fatores como inveja, preconceitos, 

estereótipos, crenças religiosas, desníveis sociais e conflitos interpessoais. 

Com o passo do tempo a pessoa atingida pode vir a se tornar uma pessoa 

agressiva. A primeira providência a ser tomada deveria partir dos superiores, 

que muitas vezes deixam de tomar certas atitudes por não saberem como lidar 

com esse tipo de situação. O assédio moral dentro das organizações se 

manifesta de diversas maneiras. Eis alguns exemplos: 

 

§ Desqualificação do elemento por meio de comunicação não-verbal; 
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§ Recusa à comunicação direta; 

§ Descrédito por meio de insinuações sobre sua incompetência; 

§ Isolamento, fazendo-o crer que todos estão contra ele; 

§ Afronta, confiando-lhe tarefas inúteis; 

§ Indução ao erro, para pode acusá-lo e seguida; 

§ Assédio sexual, que não é senão outra forma de perseguição moral. 

 

1.3 Solução ética dos problemas 

 

Antes de dar qualquer solução para o problema, é preciso que as decisões 

tomadas estejam baseadas nas normas éticas. É fundamento obedecer os 

princípios do bem comum, respeitando os limites da lei e preservando o 

interesse da comunidade. 

 

As organizações não podem ser prejudicadas pelas atitudes tomadas por seus 

funcionários. A solução para determinadas situações devem ser discutidas 

através de um senso ético, onde o culpado deve arcar com as conseqüências, 

sem expor a organização aos rigores da lei e aos danos a imagem perante aos 

demais funcionários e comunidade. 

 

1.4 Ética da Convicção 

 

Segundo Srour (2000:280), a ética da convicção está fundamentada no 

cumprimento do dever, e as ações praticadas se respaldam em normas e 

valores previamente estabelecidos. Essa ética é deontológica (do grego deón, 

“dever”): “estudos dos princípios e fundamentos da moral, ou tratado dos 

deveres”. Esse tipo de ética tem duas ramificações: a do principio e a da 

esperança. O principio orienta-se pela obediência às normas morais e respeito 

às regras, já a esperança é guiada por valores, por idéias baseados na fé 

incondicional. Em ambos os casos, não importam os efeitos ou conseqüência 

das decisões tomadas. 
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Nas organizações ela se faz presente em todos os momentos, porque se exige 

obediência à legislação, às normas e regras escritas ou mesmo costumes 

consagrados pela prática. O esforço em fazer os funcionários cumprirem as 

regras levam os mesmo pela busca da eficiência. As atenções das empresas 

estão voltadas para como fazer as coisas corretas e seguindo o processo. 

 

1.5 Ética da responsabilidade 

 

A ética da responsabilidade é teológica (do grego télos, “fim”): “estudo dos fins 

humanos, em que a obrigatoriedade de uma ação deriva de sua finalidade ou 

de suas conseqüências prováveis”. (Srour, 2000:280). Essa teoria se baseada 

na idéia de que o individuo se torna responsável por aquilo que ele faz. O 

individuo leva em consideração seus atos e impacto que possam trazer 

melhores resultados positivos para a comunidade. 

 

1.6 Ética Empresarial 

 

A Ética Empresarial é vista por muitos autores como normas de condutas que 

devem ser postas em prática no exercício de qualquer profissão, como uma 

forma “reguladora” de fazer com que os profissionais respeitem seus 

semelhantes dentro e fora do ambiente de trabalho. 

 

Segundo Edgar Schein (1982) define cultura organizacional como sendo um 

padrão de suposições básicas inventadas, descobertas ou desenvolvidas pelos 

membros de uma empresa para lidar com problemas de adaptação externa e 

integração interna.  Estes padrões funcionam com eficácia suficiente para 

serem considerados válidos e, em seguida, ensinados aos novos membros da 

organização como a maneira correta de perceber, pensar e sentir esses 

problemas. Observa-se que a prática da ética nas organizações de uma 

maneira formal ou informal pratica-se ideais de comportamentos e 

procedimentos servindo de modelo, guia ou exemplo de atitudes ou ações a 

serem aceitas ou recomendadas. 
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Segundo Nash (2001) a ética empresarial tem a capacidade de interagir os 

valores pessoais com as preocupações gerenciais. A união de diferentes 

idéias, culturas e objetivos ocasionam conflitos e o papel da ética nos negócios 

faz com que o indivíduo conheça os seus deveres e respeite as normas e 

diretrizes da empresa, mesmo que não aceite determinadas regras. 

 

A ética nos negócios é o estudo da forma pela qual, 

normas morais e pessoais se aplicam as atividades 

e aos objetivos da empresa comercial, não se trata 

de um padrão moral separado, mas de um estudo 

de como o contexto dos negócios criam seus 

problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que 

atua como gerente desse sistema. (NASH, 2001:21) 

 

Nos dias atuais, diversos profissionais sofrem com a pressão em abrir mão da 

ética empresarial para atingir suas metas e objetivos dentro da empresa. 

Muitos se sentem coagidos pela repercussão e constrangidos pela forma que 

muitas vezes são abordados, com o objetivo de passar por cima de seus 

valores para conseguir algo, por um caminho curto. 

 

A recente onda de código de ética nas empresas é um sinal do desejo da alta 

gerência de padronizar as decisões com repercussões éticas. Mas os 

executivos se baseiam demais em regras e padrões, acabam se escondendo 

atrás do código de ética, acreditando que serão éticos se não violarem as 

regras (NASH,2001). 

O importante é que todos os envolvidos com os valores, culturas e estratégias  

da empresa mantenham um conduta exemplar, respeitem as normas e 

condutas estabelecidas pela organização. 
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A Ética baseia-se em uma filosofia de valores 

compatíveis com a natureza e o fim de todo ser 

humano, por isso, "o agir" da pessoa humana 

está condicionado a duas premissas 

consideradas básicas pela Ética: "o que é" o 

homem e "para que vive", logo toda 

capacitação científica ou técnica precisa estar 

em conexão com os princípios essenciais da 

Ética. (MOTTA, 1984, p. 69) 

 

Sendo a ética essencial a vida do ser humano, sua importância também se faz 

presente na vida profissional, porque cada profissional tem suas 

responsabilidades individuais e sociais, que envolvem pessoas que dela se 

beneficiam. A ética se faz indispensável ao profissional, porque diz respeito a 

conduta , ao conjunto de atitudes que se deve assumir no desempenho da 

profissão. 
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CAPITULO II 

 

O CÓDIGO DE ÉTICA 

O Código de Ética é um documento com diversas diretrizes, que orientam as 

pessoas, quanto as suas posturas, atitudes ideais, moralmente aceitas e 

toleradas pela sociedade como um todo, enquadrando os participantes a uma 

conduta politicamente correta e em linha com uma boa imagem que a entidade 

ou a profissão quer engajar incentivando à voluntariedade e à humanização 

destas pessoas e que, em vista da criação de algumas atividades profissionais, 

é redigido, analisado e aprovado pela sua entidade de classe, organização ou 

governo competente, de acordo com as atribuições da atividade 

desempenhada, de forma que ela venha a se adequar aos interesses, lutas ou 

anseios da comunidade beneficiada pelos serviços que serão oferecidos pelo 

profissional sobre o qual código tem efeito. 

 

No Brasil, o código de ética começou a ser difundido a partir da década de 

1990. Comparando os códigos de 17 organizações brasileiras, Arruda (2002), 

constata, entre outros tópicos, a valorização das condutas corretas e tentativas 

de reprimir ações ilícitas e comportamentos danosos que possam dificultar o 

bom relacionamento com os vários públicos, além da preocupação com as leis 

vigentes relacionadas ao trabalho, à sociedade e ao ecossistema. 

 

O Código de Ética é um recurso que está sendo utilizado, por muitas empresas 

para divulgar sua conduta, e seus interesses, a fim de beneficiar tanto o público 

interno da organização, os funcionários que terão o código de ética como guia 

na busca dos resultados esperados pela organização, como o público externo, 

os clientes, os fornecedores, os acionistas e a própria sociedade, que terá 

acesso a conduta daquela empresa e como ela interage socialmente. (ETHOS, 

2000) 
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O Código de Ética ou de compromisso social é 

instrumento da realização da visão e da missão 

da empresa, orienta suas ações e explicita sua 

postura social a todos...é necessário criar 

mecanismo de atualização do código de ética e 

promover a participação de todos os envolvidos 

(ETHOS, 2000,p.13) 

É muito importante para a empresa que ela divulgue de forma clara suas 

atitudes e em seus objetivos, assim ela adquire credibilidade junto ao mercado 

e a seus funcionários, sem dizer o fortalecimento de sua marca a seus clientes 

e fornecedores. 

 

Um ambiente de conduta ética pode ser construído desde o convívio familiar 

até as instituições de ensino, que visam o comportamento ético através dos 

processos educacionais destinados as pessoas. Quanto mais ético for à cultura 

da organização, mais ético será o comportamento de cada indivíduo que dela 

se faz presente. De certo cada indivíduo tem a sua forma de agir, ou realizar 

seu trabalho, mas também deve haver uma norma comportamental para a 

prática profissional no que condiz a sua conduta, em relação a seus 

semelhantes. 

 

A implantação do código de ética é um processo trabalhoso, precisa de 

disciplina e conscientização junto aos funcionários. Essa disciplina da atividade 

é antiga, já encontrada nas provas históricas mais remotas, e é uma tendência 

natural na vida das comunidades. A prática do código de ética tem sido a 

solução adotada praticamente por todas as classes profissionais. A ordem deve 

existir para que se consiga evitar conflitos e principalmente que se mantenham 

o bom nome da organização ou da classe profissional. 

É necessária a manutenção de um código de ética formado por um Conselho 

de Ética e que têm por objetivo analisar os casos discrepantes ou não descritos 

e auxiliar na identificação das necessidades de revisão dos itens existentes, 

sugerindo acréscimos ou mudanças.  
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A partir do momento em que o individuo é reconhecido como um sujeito de 

direitos, ele entra ao mesmo tempo, em competição com os outros que podem 

fazer prevalecer sua eficácia econômica sobre o mercado de bens e de 

serviços ou sua vontade política sobre o mercado de votos. 

 

Uma vez elaborado um código de ética, tornar-se necessário fiscalizar o seu 

cumprimento, para evitar que caia em desuso. Endente-se que tal fiscalização 

envolve: 

§ O cidadão, que deve exigir do servidor público e do empregado do setor 

privado um comportamento ético exemplar, denunciando quaisquer 

desvios às autoridades responsáveis pela fiscalização; é fundamental 

que o público não se renda as dificuldades porventura criadas com o 

objetivo de vender facilidades, até porque só há corruptos quando 

existem corruptores; 

§ O servidor público e o empregado do setor privado, que devem primar 

pelo alto padrão ético, buscando a moralização na prestação de serviços 

à sociedade; também é de se esperar que o servidor e o empregado 

fiscalizem as ações de seus colegas e superiores; 

§ Um instrumento para analisar e julgar denúncias de comportamentos 

aéticos, sem o que de nada adianta fiscalizar servidores e empregados, 

tanto mais que a atual tendência é ampliar os níveis de delegação de 

poderes. 

Segundo Ferrell (Ferrell ET alii,2001), tem havido tentativas de formular um 

conjunto de padrões éticos universal. Na Suíça, líderes empresariais europeus, 

norte-americanos e japoneses reuniram-se em Caux para elaborar um código 

internacional de ética respaldado num conjunto de valores compartilhados 

mundialmente, tais como: veracidade, integridade, equidade e igualdade. Esse 

código internacional de ética é constituído de 13 princípios que abrangem as 

mais variadas interfaces das organizações: 

§ Responsabilidade das empresas; 
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§ Impacto social e econômico das empresas; 

§ Conduta empresarial; 

§ Respeito às regras; 

§ Apoio ao comércio multilateral; 

§ Respeito ao meio ambiente; 

§ Prevenção de operações ilícitas; 

§ Relações com clientes; 

§ Direitos e deveres dos colaboradores; 

§ Agregação de valor para proprietários e investidores; 

§ Parceria com fornecedores; 

§ Praticas com relação à concorrência; 

§ Inserção da comunidade nas decisões empresariais. 

Algumas empresas já criaram seu próprio código de ética como: Petrobras 

(anexoI) ,Abrasel- Associação Brasileira de Restaurantes, Bares, Lanchonetes 

e Afins, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e a 

CEF- Caixa Econômica Federal (anexo II), onde estabelecem normas e regras 

a serem cumpridas por seus funcionários, é o caso da Petrobras (anexo I), 

onde a principal regra está no respeito à vida e integridade de todos os seres 

humanos. A empresa visa pelo respeito aos seres humanos, pela 

responsabilidade e a transparência com seus funcionários e comunidade. Isso 

porque ela acredita que a comunicação clara é muito importante para se fazer  

valer as regras. Como exemplo, pode ser citado alguns desastres ambientais 

onde a Petrobras em respeito à comunidade e sociedade mantém equipes 

preparadas para qualquer tipo emergência que venha ocorrer no que envolve a 

extração de óleo. A empresa tenta recuperar a área atingida e amparar as 

pessoas que tiram seus sustentos nas áreas que foram atingidas. Isso 

demonstra o compromisso que a Petrobras tem com a sociedade. 
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2.1 Credibilidade 

Quando as organizações criam um clima de transparência, confiança e respeito 

com seus funcionários e clientes, acabam gerando credibilidade interna e 

externa, o que contribui para um fator de sucesso da empresa. Os funcionários 

que acreditam nos valores da empresa trabalham melhores e sustentam um 

clima ético criado pela organização. Segundo estudo recente realizado pela 

Sears avaliou a relação entre as seguintes variáveis: resultado geral da 

empresa, satisfação dos clientes e atitudes dos colaboradores no trabalho. Os 

resultados demonstraram que a satisfação dos colaboradores contribuiu para a 

satisfação dos clientes, o que por sua vez se reflete na satisfação dos 

investidores (Ferrell ET alii,2001). O fato é que assim como clientes procuram 

empresas sérias, integras e confiáveis, que ofereçam produtos e serviços de 

qualidade, com preços justos e compatíveis, os fornecedores também 

procuram empresas com que possam manter relações duradouras. 

 

Segundo Stephen Covey (apud Ferrell ET alii, 2001:217), “quando é baixa a 

confiança, a empresa entra em decadência, os relacionamentos se deterioram, 

disso resultando manobras políticas, lutas internas e ineficiência geral. Caindo 

o cumprimento de padrões éticos, fraqueja a lealdade do empregado à 

empresa, declina a qualidade dos produtos, os consumidores vão embora e a 

rotatividade de pessoal aumenta muito”. 

 

As empresas que não possui um código de ética orientam-se através do 

controle interno que diz respeito aos valores morais, onde devem ser cultivados 

por seus colaboradores.  

 

“A credibilidade de uma corporação passa pela 

forma como ela é vista no mercado”.  (Célia 

Leão, revista Veja S.A) 
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CAPÍTULO III 

 

 

O AMBIENTE COMPETITIVO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

De acordo com o site gerente.com (anexoIII), a competição interna nas 

empresas provavelmente foi dado em 1916, quando o francês Henry Fayol 

publicou sua obra Administração Industrial e Geral. Nela, Fayol decretou que a 

Administração deveria obedecer 14 princípios gerais, um dos quais é o da 

Unidade de Comando: cada empregado deve receber ordens de um e apenas 

um superior. Com isso criou-se as estruturas organizacionais em forma de 

pirâmides, onde para se conseguir um patamar mais alto era preciso ter maior 

destaque em seu trabalho, dando início as competições internas pela busca de 

um cargo, sucesso na empresa e reconhecimento.  

 

No mercado de trabalho, existem empresas com diversos tipos de gestão e, 

entre eles, o mais agressivo é o focado em resultados. Quando o modelo de 

gestão é voltado para resultados, o ambiente de trabalho é mais competitivo e, 

por isso, nem todos os profissionais têm o perfil para trabalhar em empresas 

assim, pois exigi um grande envolvimento e comprometimento por parte do 

colaborador. Segundo Eduardo Bahi (Consultor de Carreira da Thomas Case & 

Associados), “um profissional comprometido é aquele que tem uma idéia 

dormindo, acorda e começa a colocá-la no papel”. 

 

Um ambiente competitivo deixa de ser saudável quando as regras 

estabelecidas não são obedecidas ou quando os valores éticos são quebrados. 

De acordo com Eduardo Bahi, o ambiente de trabalho “deixa de ser saudável 

quando a ética não tem limite e o ambiente deixa de ser harmônico, criando 

comportamentos distintos, levando a uma falta de união ou a uma competição 

desleal”. Práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto 

negativo na saúde física e emocional dos empregados e na saúde financeira 

das empresas. Baixa motivação, falta de atenção, diminuição de produtividade 
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e alta rotatividade criam uma energia negativa que repercute na família, na 

sociedade e no sistema médico. Um ambiente mais saudável torna os 

funcionários mais motivados. Mas como toda cobrança que existe e os 

constantes compromissos intermináveis, não é tarefa fácil manter um ambiente 

sempre motivado. As empresas constantemente buscam as melhores práticas 

e para isso oferecem cursos, mantém uma comunicação clara, deixando um 

ambiente mais seguro. Funcionários satisfeitos com seu trabalho precisam se 

sentir respeitados e reconhecidos por aquilo que desenvolvem, algumas 

empresas os tornam parceiros de negócio. Isso gera retorno para empresa, 

porque os funcionários fazem muito além do que as suas obrigações e se 

preocupam com o andamento da empresa. 

 

A motivação no trabalho está totalmente relacionada ao reconhecimento pelos 

esforços dos funcionários (anexo IV). Quando a empresa tem clara sua visão e 

valores, estipula metas com recompensa, oferece avaliação de desempenho, 

onde seus funcionários podem dar e receber feedback sobre suas atividades 

desenvolvidas, comportamento e atitudes, podem expor suas idéias, tudo isso 

contribui para um bom relacionamento, bom andamento e produtividade da 

empresa. Não existe uma regra para manter um bom clima nas organizações 

com o incentivo de competição entre as equipes, porém podem ser usados 

alguns conselhos que ajudam a manter a boa convivência, sem prejudicar 

ninguém, são eles: 

 

§ Procure compartilhar seus conhecimentos com sua equipe de trabalho, 

assim todos podem aprender juntos e a informação não se perde.  

§ Não faça nada que você não possa assumir em público ou que venha se 

arrepender no futuro. 

§ Caso tenha problemas com um de seus colegas de trabalho, procure 

conversar com ele, e entenda o que está acontecendo. Não crie 

barreiras, tente manter seu ambiente de trabalho um lugar agradável de 

trabalhar, afinal você passa a maioria do tempo no trabalho. O diálogo é 

sempre o melhor caminho. 
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§ Escolha empresas sérias e éticas para trabalhar. Empresas que expõem  

seus princípios,  sua missão e valores de forma clara, são sempre 

respeitadas por seus funcionários; 

§  Agir eticamente dentro ou fora da empresa sempre foi e será uma 

decisão pessoal sua. Mesmo sujeito a deslizes e equívocos, você deve 

ter consciência de que esse costuma ser um caminho sem volta. Para 

seu sucesso ou seu fracasso profissional. 

§ Evite fofocas e críticas das pessoas feitas por trás. 

 

 

Agir eticamente dentro (ou fora) da 

empresa sempre foi e será uma decisão 

pessoal. Uma vez que você tenha 

despertado para o assunto, mais e mais ele 

tende a ser considerado nas decisões, num 

processo permanente, sem fim. É claro que 

sempre estamos sujeitos a deslizes e 

equívocos. Nunca se esqueça, porém, de 

que esse costuma ser um caminho sem 

volta. Para o bem ou para o mal. 

(Jacomino, 2000, p. 36) 

 

Ser honesto, ter coragem, ser humilde, manter sigilo, ser integro, ser flexível 

e tolerante são alguns dos valores que tornam uma pessoa ética. 

 

Em pesquisas realizadas através de questionários a 30 funcionários de 

diferentes setores da empresa SENAC Rio (anexo VI), podemos observar 

que 25% dos entrevistados acham normal, pessoas do mesmo parentesco 

trabalhar dentro da mesma empresa. Muitas empresas apresentam como 

normas e regras, a não contratação de pessoas com mesmo parentesco e/ 

ou que sejam casados ou tenham qualquer tipo de relacionamento estável, 

para trabalharem dentro da mesma empresa. Isso acontece para que 
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conflitos que ocorrem geralmente entre a vida pessoal e profissional não 

venham interferir dentro da organização, da mesma forma que as 

informações confidenciais não sejam espalhadas. No SENAC Rio não é 

diferente. Para entrar na empresa não é permitido ter parentesco com 

qualquer funcionário da empresa, mas a empresa tem o conhecimento de 

que casais se formaram dentro do convívio na empresa. Pude observar 

que, as pessoas que lá trabalham, e que possuem o mesmo parentesco, 

sabem separar a vida pessoal do profissional, por esse motivo a empresa 

permite que esses funcionários permaneçam trabalhando na mesma 

organização.  

 

A empresa passa por um momento de reestruturação, onde 87% de seus 

funcionários apresentam quadro de desmotivação e hoje aceitariam 

propostas vindas de fornecedores e/ou clientes da empresa. Tudo que é 

novo assusta um pouco no começo, e principalmente para funcionários 

antigos da organização que tendem não aceitar o novo, as mudanças 

organizacionais. Com o tempo e com uma comunicação clara em 

transparente, essas mudanças começam a serem incorporadas por todos 

da organização. 

 

Analisando o depoimento de alguns funcionários, pude perceber que as 

pessoas procuram seguir uma forma de conduta correta dentro de seus 

princípios e que não prejudique a organização e as pessoas que trabalham 

nela. 

 

A empresa não possui um código de ética próprio. Ela adota uma conduta 

de controle interno que diz respeito aos valores morais, onde seus 

colaboradores promovem o respeito mútuo.  
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CONCLUSÃO 

 

Para se viver em comunidade é preciso criar normas e regras para um convívio 

harmonioso. A ética empresarial está ligada a cultura organizacional, onde se 

define as obrigações morais a serem praticadas no dia a dia da organização.  

Constantemente devemos nos perguntar se a maneira como estamos agindo 

está correta ou se algo que fazemos possa a vir prejudicar a empresa ou a um 

colega de trabalho. Somos responsáveis por nossos atos e decisões que 

tomamos em nossa vida pessoal, assim também acontece no mundo 

empresarial. 

Se por qualquer razão acontece um problema ético dentro da empresa, como 

assédio moral ou abuso do poder, as primeiras atitudes para solucionar o 

problema, devem partir dos superiores, que muitas vezes, deixam de tomar 

atitudes por não saberem lidar com esse tipo de situação. Seja qual for à 

atitude a ser tomada, ela deve estar antes de tudo, baseada em normas e 

princípios estabelecidos pela organização.  O código de ética é um documento 

com diversas diretrizes, criado para orientar as pessoas, quanto a suas 

posturas, atitudes e conduta moral aceita e tolerada pela sociedade, visando 

uma conduta politicamente correta que mantêm uma boa imagem da empresa 

e do profissional. 

O código de ética, cada vez mais vem sendo utilizado pelas organizações 

como forma de divulgar sua conduta e seus interesses, com a finalidade de 

beneficiar seus clientes internos, que terão o código como forma de atingir o 

resultado esperado pela empresa e aos clientes externos, uma maneira de 

divulgar a boa imagem da instituição. Algumas empresas e conselhos criam 

seus próprios códigos como: Petrobras, Caixa Econômica Federal, Conselho 

de Medicina entre outros. 

A competição no mercado entre as empresas acabaram criando uma 

competição interna dentro das organizações, onde o grau de exigência e 



 28
cobrança cresceu muito, e a pressão psicológica pela busca constante em 

atingir resultados e metas aumentou. As empresas buscam funcionários cada 

vez mais qualificados e atualizados com o mercado. Muitas pessoas não estão 

preparadas para esse modelo agressivo de gestão e acabam esquecendo de 

seus valores morais e éticos e buscam caminhos mais fáceis para conseguir 

seus objetivos. Podemos citar como exemplo, pessoas que são capazes de 

usar a idéia de colega de trabalho para se beneficiar junto a seus superiores. 

Uma forma das empresas estimularem a competição é a través do incentivo o 

trabalho em equipe e a cooperação entre grupos. Ganhamos mais quando 

todos dividem seus conhecimentos. A ética empresarial pode ser construída 

com base na comunicação clara, objetiva e transparente entre empresa, 

clientes internos e externos, pois todos podem ganhar nessa parceria. Práticas 

inadequadas no ambiente de trabalho geram impactos negativos aos 

empregados e a empresa. 
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ANEXO I 

INTERNET 

 

 

www2.petrobras.com.br 

 

Princípios Éticos do Sistema Petrobras  

I. O respeito à vida e a todos os seres humanos, a integridade, a verdade, 

a honestidade, a justiça, a eqüidade, a lealdade institucional, a 

responsabilidade, o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, a 

impessoalidade, a coerência entre o discurso e a prática, são os 

princípios éticos que norteiam as ações do Sistema Petrobras.  

II. O respeito à vida em todas as suas formas, manifestações e situações é 

o principio ético fundamental e norteia o cuidado com a qualidade de 

vida, a saúde, o meio ambiente e a segurança no Sistema Petrobras.  

III. A honestidade, a integridade, a justiça, a eqüidade, a verdade, a 

coerência entre o discurso e a prática referenciam as relações do 

Sistema Petrobras com pessoas e instituições, e se manifestam no 

respeito às diferenças e diversidades de condição étnica, religiosa, 

social, cultural, lingüística, política, estética, etária, física, mental e 

psíquica, de gênero, de orientação sexual e outras.  

IV. A lealdade ao Sistema Petrobras se manifesta como responsabilidade, 

zelo e disciplina no trabalho e no trato com todos os seres humanos, e 

com os bens materiais e imateriais do Sistema, no cumprimento da sua 

Missão, Visão e Valores, em condutas compatíveis com a efetivação de 

sua Estratégia Corporativa, com espírito empreendedor e comprometido 

com a superação de desafios.  

V. A transparência se manifesta como respeito ao interesse público e de 

todas as partes interessadas e se realiza de modo compatível com os 



 30
direitos de privacidade pessoal e com a Política de Segurança da 

Informação do Sistema Petrobras.  

VI. O mérito é o critério decisivo para todas as formas de reconhecimento, 

recompensa, avaliação e investimento em pessoas, sendo o 

favorecimento e o nepotismo inaceitáveis no Sistema Petrobras.  

VII. A legalidade e a impessoalidade são princípios constitucionais que 

preservam a ordem jurídica e determinam a distinção entre interesses 

pessoais e profissionais na conduta dos membros dos Conselhos de 

Administração, dos Conselhos Fiscais e das Diretorias Executivas e dos 

empregados do Sistema Petrobras.  

VIII. O Sistema Petrobras compromete-se com o respeito e a valorização das 

pessoas em sua diversidade e dignidade, em relações de trabalho 

justas, numa ambiência saudável, com confiança mútua, cooperação e 

solidariedade.  

IX. O Sistema Petrobras desenvolve as atividades de seu negócio 

reconhecendo e valorizando os interesses e direitos de todas as partes 

interessadas.  

X. O Sistema Petrobras atua proativamente em busca de níveis crescentes 

de competitividade, excelência e rentabilidade, com responsabilidade 

social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do 

Brasil e dos países onde atua.  

XI. O Sistema Petrobras busca a excelência em qualidade, segurança, meio 

ambiente, saúde e recursos humanos, e para isso promove a educação, 

capacitação e comprometimento dos empregados, envolvendo as partes 

interessadas.  

XII. O Sistema Petrobras reconhece e respeita as particularidades legais, 

sociais e culturais dos diversos ambientes, regiões e países em que 

atua, adotando sempre o critério de máxima realização dos direitos, 

cumprimento da lei, das normas e dos procedimentos internos.  
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 ANEXO II 

INTERNET 
 

 

www.caixa.gov.br 

Princípios Éticos da Caixa Econômica Federal 

 

Respeito, Honestidade, Compromisso, Transparência, Responsabilidade 

A conjuntura em que vivemos exige uma profunda reflexão em torno dos 

caminhos percorridos, com o objetivo de se delinear ações que favoreçam a 

prosperidade, a sustentabilidade, a segurança e a cidadania para todos, por 

meio de um esforço conjunto de todas as sociedades e culturas.  

Do contrário, as gerações futuras estarão comprometidas. 

Nesse contexto, delineia-se o papel da CAIXA como um espaço de promoção 

de melhores condições de vida, em todos os sentidos, e de formação de 

pessoas socialmente responsáveis. 

A consciência ética surge como um elemento fundamental desse processo e se 

revela na prática cotidiana por meio da ação alicerçada na responsabilidade 

sócio-ambiental. 

Revela-se, portanto, como instrumento de natureza imprescindível para a 

CAIXA, o seu Código de Ética, por sistematizar os valores éticos que devem 

nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os 

interlocutores internos e externos. 

 

http://www.caixa.gov.br/acaixa/codigo_etica.asp#acessibilidade#acessibilidade
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ANEXO III 

INTERNET 

 

 

www.ogerente.com 

Histórico 

O tiro de partida para a competição interna provavelmente foi dado em 1916, 

quando o francês Henry Fayol publicou sua obra Administração Industrial e 

Geral. Nela, Fayol decretou que a Administração deveria obedecer 14 

princípios gerais, um dos quais é o da Unidade de Comando: cada empregado 

deve receber ordens de um e apenas um superior. Foi a observância estrita 

desse princípio que produziu as estruturas organizacionais em forma de 

pirâmide e a conseqüente necessidade de se competir internamente para 

alcançar os níveis hierárquicos superiores das empresas. Nos dias de hoje, 

essa histórica modalidade de competição interna tornou-se bem mais acirrada 

por conta da tendência de enxugamento e redução de níveis hierárquicos das 

estruturas das organizações. 

A competição interna tornou-se comum 

Atualmente, as políticas que produzem competição interna tornaram-se 

comuns. Os exemplos incluem o uso do método da distribuição forçada nas 

avaliações de desempenho, pelo qual apenas um número limitado de 

funcionários podem receber a avaliação mais alta e a correspondente 

recompensa; prêmios atribuídos a indivíduos por meio de programas do tipo 

“empregado do mês”; concursos entre departamentos ou entre funcionários de 

um mesmo departamento, como por exemplo, entre vendedores ou entre 

equipes de venda. 
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O que todas essas práticas têm em comum é o fato de criarem processos 

competitivos, isto é, processos classificatórios em que apenas o primeiro 

classificado é premiado. Nos processos competitivos, a premiação de um 

significa a não premiação de todos os outros. Apenas o primeiro classificado é 

considerado “vencedor”; todos os outros recebem o rótulo de “perdedores”. 
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ANEXO IV 

INTERNET 

 

 

 

 

www.administradores.com.br 

 

Portal da Administração 

 

A motivação no trabalho, está totalmente relacionada ao reconhecimento pelos 

esforços dos funcionários, a elaboração de metas com recompensas bem 

estabelecidas e a altura do trabalho exercido, realizando feedbacks para que 

os mesmos tenham noção do quanto o seu trabalho está sendo propulsor de 

crescimento na empresa. 

Se todos soubessem o quanto a motivação ajuda na produtividade, com 

certeza ela estaria sendo praticada há muito mais tempo, estamos em um 

mundo totalmente competitivo e não temos a obrigação de sermos "os bons", 

mais sim, "os melhores" ! 
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ANEXO V 

REVISTA 

 

 

 

Célia Leão, 12/11/2009, edição 0137. 

 

Já reparou como a palavra ética voltou a fazer parte das conversas 

corporativas? Escreveu não leu, vem à tona a palavra ética. Seja ético, use de 

ética em suas relações com fornecedores, são alguns dos mantras que 

ouvimos nas organizações. Afinal, será que sabemos o que é ética e como ela 

se traduz nas ações do nosso cotidiano? Proponho dois testes para que você 

rapidamente avalie seu padrão ético no dia a dia 

 

Teste 1. Imagine que você tem de optar por um fornecedor para um projeto. 

Seu critério de escolha é: 

a) menor preço; 

b) o mais qualificado;  

c) aquele com quem você tem uma boa relação.  

 

Teste 2. Supondo que a sua empresa tem políticas explícitas que não lhe 

permitem receber presentes de fornecedores, você age de que forma ao 

receber um mimo:  

a) recebe o presente, afinal, é só uma lembrança;  

b) respeita na íntegra a política e, de forma elegante, devolve o presente;  

c) pede que o presente seja enviado para sua casa.  

 

Se você não escolheu a alternativa “b” para ambas as questões, vale a pena 

rever seu comportamento, ou então vale aprofundar seu entendimento sobre o 

tema.  

O profissional que preza pela sua imagem age com retidão.  
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Ética é uma ciência que estuda a moral, procurando avaliá-la criticamente para 

chegar a valores sustentáveis e universais. Essa ciência é um ramo da filosofia 

a, que tem como objetivos maiores o bom e o bem. As organizações em geral 

precisam de códigos de condutas que possam ir além dos valores e costumes 

individuais de seus colaboradores, a fim de conseguirem firmar, de maneira 

uníssona, a imagem de empresas sérias e elegíveis no nicho de mercado em 

que atuam.  

 

A credibilidade de uma corporação passa pela forma como ela é vista no 

mercado. O mesmo vale para o funcionário. O profissional que preza por sua 

imagem, que pensa a longo prazo e quer traçar para si um futuro promissor 

pauta todas as suas atitudes em valores éticos e íntegros: o jeitinho, a 

vantagem, o só levar a melhor não são parte de seus valores e de seu 

cotidiano. E esse profissional merece o aplauso de todos nós, pois entendeu 

que, sem ética, a elegância inexiste.  
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ANEXO VI 

PESQUISA REALIZADA NA EMPRESA SENAC RIO 

 

Tabulação de pesquisa realizada dentro da empresa SENAC Rio com 30 

funcionários da empresa, no período de maio a junho de 2010. 

  SIM NÃO 

01 Você seria capaz de fazer qualquer coisa para conseguir um 
cargo ou uma promoção?  30 

02 
Você acredita que a contratação de uma pessoa tendo o mesmo 
parentesco com algum colaborador/ funcionário da empresa 
seja correta? 

6 24 

03 Você acha correto funcionários da mesma empresa manter um 
relacionamento amoroso? 4 26 

04 Você acha correto um líder tratar seus subordinados de forma 
agressiva ou humilhante para obter a eficácia de um trabalho?  30 

05 Você aceitaria uma proposta de emprego feito por um 
fornecedor de sua empresa? 16 14 

06 Você utilizaria do relacionamento de clientes e/ ou 
fornecedores da sua empresa para interesses pessoais?  30 

07 
Você seria capaz de aceitar uma determinada quantia para 
prejudicar um colega de trabalho ou mesmo a empresa em que 
trabalha? 

 30 

08 Você é comprometido com princípios de justiça e igualdade? 30  

09 Você seria capaz de receber créditos por um trabalho no qual 
você não realizou?  30 

10 Você se considera uma pessoa leal com seus colegas de 
trabalho? 30  
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Para avaliar o conhecimento sobre a ética na instituição, durante as entrevistas 

foi perguntado para alguns colaboradores da empresa SEANC Rio: O que 

significava ética empresarial?  

 

“Maneira educada de dizer: não ofenda, nem agrida seu colega de trabalho. É 

o respeito que cada profissional deve ter com os outros a sua volta, dentro do 

ambiente de trabalho. É uma prática de bom comportamento em 

relacionamentos entre profissionais. Expressão convencional usada pelas 

categorias , com a finalidade de evitar conflitos entre funcionários.” 

(Roger Santana, arquiteto) 

 

“Na minha opinião, esta prática tem haver com a responsabilidade que as 

empresas tem no que  tange aos princípios morais (ou ético, como quiser) na 

sua relação de negócio com seus clientes, como ela age com a comunidade, 

principalmente no que se refere a informações de seus produtos e serviços,  e 

na sua relação com o seu empregado, tanto na sua relação trabalhista como 

proporcionar um treinamento adequado aos mesmos para que esta relação 

seja repassada ao público”. 

(Luiz Claudio de Araujo e Souza, coordenador da área de Suprimentos e 

Patrimônio) 

 

“São regras estabelecidas pela empresa para manter a organização e respeito 

entre as pessoas que trabalham numa mesma empresa”. 

(Catia Carvalho Rodrigues, Assistente Administrativa) 

 

“É ter respeito ao próximo e as regras dadas pela organização” 

(Karina Machado, Advogada). 

 

“Código de conduta criado pela empresa para ser praticada por seus 

funcionários. Ter ética empresarial é você agir com respeito e não ter a 

intenção de prejudicar a empresa ou seus colegas de trabalho”. 

(Diana Vasconcellos, Analista de RH) 
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“É a forma com que cada um age dentro da organização, preservando os 

princípios morais e a conduta imposta pelas empresas’”. 

(Érica Pereira Gomes, Analista de TI) 

 

“É uma forma correta de agir perante a empresa e aos colegas de trabalho”. 

(Adriana Marques de Souza, Assistente Administrativo) 

 

“De forma bastante simplificada a ética profissional poderia ser entendida a 
partir do que nos diz Ferreira Gullar: “A ética deve fundar-se no bem comum no 
respeito aos direitos do cidadão e na busca de uma vida digna para todos.  

Entretanto, quando nos deparamos com as questões éticas no ambiente de 
trabalho, outras variáveis surgem com relação ao comportamento ético:  

• do profissional para com a empresa; 
• do profissional para com os clientes; 
• dos profissionais entre si; 
• da empresa para com seus profissionais, seus fornecedores e 

concorrentes 

Ora, se entendemos a ética como sendo inerente à vida e, ao mesmo tempo, 

reveladora da relação entre o comportamento moral e as necessidades e os 

interesses sociais, em quaisquer dessas relações não cabe, em nenhuma 

hipótese, assumir atitudes que não sejam justas e aceitáveis.  

No ambiente profissional onde cada um tem suas responsabilidades individuais 

e responsabilidades sociais, a ética é indispensável. Indispensável porque 

entre o ser profissional - demonstrar competência para exercer suas funções 

de trabalho – e o ser social - agir dentro de uma conduta aceitável, em 

conformidade com valores morais – não existe limites. São aspectos de uma 

mesma pessoa. Aspectos que se complementam e são indissociáveis.Assim 

sendo, acredita-se que as empresas têm a responsabilidade social de, em um 

processo de educação permanente e desenvolvimento de seus colaboradores, 

desenvolverem, com o suporte de suas Equipes de Recursos Humanos, 



 40
cursos, treinamentos, seminários etc voltados para as questões éticas, dentro e 

fora da empresa”. (Marina Mendonça, Pedagoga) 

 

“É a relação entre empresa e funcionário, tratada de forma clara e objetiva, 

onde cada um executa seu papel, respeitando as normas estabelecidas”. 

(Carlos Eduardo Campelo Schmied, Assistente Administrativo) 

 

“Uma forma correta de agir dentro da organização” 

(Patrícia de Sá Leite, Recepcionista) 

 

“Um conjunto de normas e regras criado pelas empresas para manter um 

ambiente Harmônico”. ( Rafaella Pedro Goulart, Advogada) 
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