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Vários são os motivos que promovem a ética no pensamento empresarial nos últimos anos: 
escândalos, fraudes, baixo comprometimento e maior rotatividade de funcionários, dificuldade no 
recrutamento. Fenômenos que refletem a perda de confiança pública na empresa e que afetam a 
sua reputação. Embora muitos executivos estejam comprometidos com altos padrões éticos na 
sua vida pessoal, os desafios do mundo atual exigem uma abordagem mais sofisticada para lidar 
com os dilemas. E, nesse novo mundo, não há espaço para tratar de forma separada noções 
morais das práticas do dia-a-dia nas empresas.  
 
Segunda a abordagem aristotélica dos negócios, uma boa empresa, além de lucrativa, fornece um 
ambiente moralmente recompensador, em que as boas pessoas podem desenvolver não apenas 
suas habilidades, mas também suas virtudes. Uma pessoa é o que é em função do seu lugar e do 
seu papel na comunidade. Uma comunidade, por sua vez, deve educar e estimular cada um a ser 
uma boa pessoa. A empresa é uma comunidade e como tal, pode sensibilizar e promover o 
desenvolvimento de uma nova atitude, estabelecendo um equilíbrio aceitável entre seus 
interesses econômicos e os interesses das outras partes afetadas por suas decisões ou ações. 
Essa nova atitude exige não só uma incrível capacidade de integrar valores importantes e, muitas 
vezes conflitantes; mas também uma convicção genuína capaz de sustentar, na mesma extensão, 
os valores morais e as questões gerenciais. 
 
O ambiente ético dentro de uma organização é um importante componente da sua cultura e do 
seu clima interno. Ele reflete tanto o conteúdo moral das decisões - o que deve ser feito - quanto 
o processo e a prática de tais decisões -como isto deve ser feito - quer no relacionamento dos 
indivíduos dentro da empresa, quer da organização com seus stakeholders. Em última instância, o 
ambiente ético representa os valores, as práticas e procedimentos que envolvem comportamentos 
e atitudes morais adotados pela instituição. Por isso, a empresa que quer se tornar 
verdadeiramente ética deve, em primeiro lugar, buscar consistência entre os valores que norteiam 
a gestão de pessoas - refletidas nas práticas e políticas de recursos humanos, e a sua estratégia 
de atuação.  
 
Estudos nacionais e internacionais indicam que as empresas que comunicam com clareza a forma 
como elas querem responder às questões morais, conseguem estabelecer um forte ambiente 
ético. Nesses casos, frente a um dilema, os funcionários e colaboradores tendem a escolher 
comportamentos que resultam em um menor desvio em relação à orientação ética adotada pela 
organização. Além da comunicação, o exemplo e atuação da supervisão direta influenciam 
positivamente a construção da percepção dos funcionários de um ambiente mais integro de 
trabalho. Outras análises indicam ainda que o ambiente ético da empresa tem uma relação 
positiva tanto com o comprometimento organizacional, quanto com a satisfação do funcionário 
com a empresa e com seu trabalho, reduzindo ainda, a propensão a mudar de emprego.  
 
Construir um ambiente de trabalho mais ético não é uma tarefa simples, nem tão pouco tarefa de 
um só gestor, ou exclusividade de uma única área. Ela deve ser um esforço hercúleo e incessante 
de todas as áreas, pois demanda estruturação e constante acompanhamento. As organizações 
que se dispõe a confrontar seus valores com as práticas de mercado e que querem aprimorar a 
expectativa de comportamento de seus colaboradores, devem avaliar e mensurar o seu ambiente 
ético. O diagnóstico do clima ético é uma nova ferramenta de gestão interna que capta os 
conflitos e as idéias que norteiam as ações das pessoas que trabalham na empresa, apoiando as 
ações de melhoria dos processos de gestão da empresa frente a seus stakeholders. 
 
As empresas que aplicam seus esforços e recursos no aprimoramento da ética entre seus líderes e 
funcionários estão fazendo bons investimentos não só porque é desejável, mas também porque 
isso melhora seu desempenho e sua vantagem competitiva, condições básicas para continuar 
competindo no cenário moderno.  
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