
“Uma proposta para o ensino da ética nos cursos de Administração de Empresas” 
 
 
Autor (1): Cristiano M. Gimenes: administrador de empresas, mestre em administração pela 
PUC/SP, professor de matemática financeira e finanças, coordenador do curso de 
administração de empresas na Faculdade do Guarujá. 
Endereço: R. Urano, 01, 17º andar, Aclimação. 
Tel/fax: 3271 8424 
e-mail: cmgimenes@uol.com.br 

 
Autor (2): Elias Manoel da Silva; Doutor em Ciências: História Social, professor de 
Metodologia Científica, Ética Profissional e História do Brasil, coordenador de Pesquisa e 
Extensão na Faculdade do Guarujá 
Endereço: Rua Salgueiro, 212- Barueri- SP 
Tel. 4198 7982 / 419878 76 
e-mail: eliasmasilva@bol.com.br  
 
Autor (3): Valter Batista de Souza; Mestrando em educação pela UNINOVE, professor de 
Geografia Geral e Vice-Diretor da Faculdade do Guarujá 
Endereço: Rua Pardal, 345 Apto. 6A Jd. Dos Pássaros  
Tel. (13) 33848061 / 91399693 
e-mail: valter.batista@uol.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

O estudo da ética é essencial na formação de qualquer profissional, no curso de 

administração de empresas não é diferente. No mundo capitalista globalizado, questões éticas 

que envolvem o exercício da profissão do administrador estão cada vez mais evidentes. Tais 

questões estão presentes em várias áreas da administração. Cabe às instituições de ensino 

superior discutirem às questões de moral e ética que envolve cada disciplina. Não há como 

conscientizar futuros administradores acerca da responsabilidade social sem que pratiquem a 

ética no cotidiano empresarial. 

 
Palavras Chave: Ética, Moral, Administração de empresas 
 

 
ABSTRACT 

 
 The study of  Ethics is essential in the growth of any professional, and in the course of 

business administration it is not different at all. In the globalized capitalist world, ethical 

questions that evolve the work of the profession of the administrator are evident more and 

more each time. These questions are present in various areas of the administration. It is up to 

the university educational institution to discuss those questions of moral and ethics that 

envolve each subject. There is no way to make the future administrators conscious about the 

social responsibility without practicing the ethics of the daily business. 

 
Key Words Ethics, Moral, Business Administration
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão em torno da ética, no que diz respeito à sua aplicação curricular nos 

cursos de Administração, vem há muito tempo provocando acalorados debates e discussões no 

meio acadêmico. Como proposta de intervenção educacional, a ética permite-se situar no 

campo dos temas multi, inter e transdiciplinares. Adequando-se a variadas possibilidades de 

abordagem, a ética pode e deve ser tratada com especial atenção nos cursos de graduação de 

Administração, evitando-se a sua inclusão dentre os temas mais específicos, tecnicistas ou, até 

mesmo, sua exclusão dos diversos componentes curriculares, nos quais deve estar presente de 

maneira efetiva e plena. 

Procura-se, com este trabalho, apresentar uma proposta simples de enquadramento 

desse tema no curso de graduação em Administração, permeando os diversos assuntos a que 

está exposto o futuro administrador, sem que seja necessário “criar” mais um componente 

curricular para discutir um assunto tão universal. 

Pretende-se discutir, ainda, a maneira como deve ser abordada a questão da ética, 

partindo da construção de um conceito que atenda a essa proposta, sem ferir, mas com o 

intuito de inferir, o Código de Ética Profissional do Administrador. 

Preliminarmente cabe definir ética: 

“De forma ampla a Ética é definida como a explicitação teórica do fundamento 

último do agir humano na busca do bem comum e da realização individual” 

(Código de Ética Profissional do Administrador – Conselho Regional de 

Administração de São Paulo) 

Para Rios (2000:18) “(...) ética, (é o) espaço da reflexão filosófica que se define 

como a reflexão crítica, sistemática, sobre a presença dos valores na ação humana.” 

Na visão de Vázquez (1975:25) “Ética é a teoria ou ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade”. 

Cabe uma análise etimológica da palavra “ética” que vem do grego – ethos, com 

ethoi como plural – que significa caráter, modo de ser. 

Vaz, em Rios (2000:22) apresenta e clareia o conceito de ethos, como “a casa do 

homem”. Comenta, ainda que “(...) o espaço do ethos, enquanto espaço humano, não é dado 

ao homem, mas por ele construído ou incessantemente reconstruído”. 

Comumente os que pensam, falam ou escrevem sobre ética costumam não precisar 

uma distinção entre seu significado e o de “moral”, que vem do latim – mos com plural 

mores, significando costume, modos. Uma sutil diferença entre os dois termos nos permite 
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entender que a palavra “moral deveria se referir aos modos já cristalizados em uma 

sociedade, aos quais todos os indivíduos deveriam se adequar e com os quais acabam se 

acostumando” (Alves,2002:18). Continua Alves em sua avaliação, apresentando a idéia de 

que “a palavra ética – (faria) referência aos diferentes caracteres (plural de caráter) que 

existem em uma mesma sociedade, ou seja, às individualidades das pessoas e às 

possibilidades de responderem de formas diversas ao tradicionalmente estabelecido, sem 

submissão passiva às normas, mas aceitando-as se com elas concordam do ponto de vista de 

seus valores referentes a Bem ou Mal”. 

Vázquez, através de sua definição de “moral”, corrobora o pensamento de Alves 

afirmando que: “A moral pode ser definida como um conjunto de normas e regras destinadas 

a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada.” (1975: 25) 

Embora não sejam a mesma coisa, ética e moral coincidem em muitos aspectos: as 

duas só se referem a ações humanas livres, conscientes e tanto uma como a outra se referem 

ao campo das ações, não ao dos conhecimentos, posto que, “proveniente de pesquisas, 

estudos, observação da realidade, não está sujeito a julgamentos, pois reflete o que é, o que 

pertence ao reino da necessidade, (enquanto) o uso dele, isso sim é passível de julgamento”  

(Alves,2002:19). 

Enquanto parte integrante do domínio da prática, a moral estabelece princípios, 

normas e regras de comportamento. Já a ética, pertencente ao domínio da teoria, é a reflexão 

sobre a moral. 

Superados o relativismo e o subjetivismo ético sem limites é importante denotar a 

idéia da universalidade da consciência moral, que deve superar os interesses individuais, 

fundamentando-se nos direitos coletivos e no bem estar social, o que permite afirmar que só é 

ético o que vale para todos os homens, independentemente da situação. 

A ação de um indivíduo isolada ou em grupo passa pela consciência moral e 

reflexiva.  

Para Severino (2002) a consciência moral é fonte de sensibilidade a valores que 

norteiam o agir. Desse modo, encara a ética numa tentativa de superação da visão 

essencialista e naturalista, adotando um enfoque praxista, em que o homem, pensado de um 

novo modo, é entendido como ser natural e dotado de uma identidade subjetiva que lhe 

permite projetar e antever suas ações. Severino apresenta, ainda, uma reflexão filosófica 

contemporânea sobre a ética: 
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”A ética atual se fundamenta num processo permanente de decifração do sentido da 

existência, tal qual se desdobra no sentido social e na História. Essa investigação é 

inteiramente compromissada com as mediações históricas e com referências 

econômicas, políticas, sociais e culturais. Não pode ser considerada moralmente 

válida nenhuma ação que degrade o homem em suas relações com a natureza, 

reforce sua opressão pelas relações sociais ou consolide a alienação subjetiva.” 

(Severino:2002) 

 

A ética nos negócios 

 

Tradicionalmente, a moeda é o meio de troca mais comum nos mercados. A 

produção de um bem tem por finalidade inicial, satisfazer uma necessidade. As mercadorias 

ou serviços são trocados por moeda, que além de cobrirem o custo de produção, geram lucro. 

Em um passado remoto, o lucro chegou a ser condenado por alguns povos. Atualmente, não é 

considerado amoral se obter lucro em uma negociação, ao menos a princípio. 

O problema todo reside na acumulação do capital, mas para quê? Os manuais de 

economia ensinam que se guarda capital por precaução, especulação ou transação. É 

importante ressaltar que o capital, dependendo de sua origem e aplicação, pode ser 

considerado amoral. Portanto, pode-se questionar a concepção e administração de uma 

empresa tomando por base conceitos éticos e morais. 

Uma organização é criada com o objetivo de gerar lucro ou de atender à sociedade 

através de seus produtos e serviços? O lucro como objetivo final acaba por tornar o processo 

“maquiavélico”. A empresa deve acima de tudo servir a sociedade, vender seus produtos e 

serviços com lucro, para que este possa ser reinvestido no negócio.  

Muitas empresas agem visando exclusivamente o dinheiro como resultado. Em 

alguns casos, o produto é apenas o objeto que fornecerá o lucro. As ações administrativas 

podem ser no sentido de ganhar novos consumidores, desenvolver novos produtos e buscar 

novos mercados, mas o problema é como isso é feito. 

Em síntese não se pode passar por cima de valores morais, sociais, humanos e éticos 

em prol do lucro. O comportamento de algumas grandes empresas sugere a não consideração 

desses valores. Neste caso, cabe aos administradores a ciência de saber, ensinar e pesquisar o 

que é ético ou não nos negócios. Em qualquer decisão deve prevalecer, em primeiro lugar, o 

bom senso.  Dificilmente algo consciente e sensato possa ser não ético.  
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Cabe às escolas de administração ensinarem o que é moral e ética, além  de 

implementar como fundamento da vida do administrador atitudes sensatas que visem a 

integração organização/sociedade e não a busca do lucro a qualquer preço. 

 

O ensino da ética em algumas áreas da administração 

 

Uma organização é formada por pessoas que podem agir pelo menos de três 

maneiras. Em favor da empresa, de si mesma ou contra outra pessoa. O mesmo pode 

acontecer nas áreas de recursos Humanos, Contábil/Financeira, Marketing, Vendas e 

Propaganda, por exemplo. 

Muitas vezes, esses departamentos podem agir independentemente. Para a 

organização isso é ruim, pois a empresa deve ser vista como um só corpo e não se deve 

permitir que um órgão haja independente do outro, ou de forma a prejudicá-lo. 

 

Recursos Humanos 

 

Esta é talvez uma das áreas mais sensíveis à questão ética, pelo simples fato de 

trabalhar com pessoas. A cultura organizacional acaba por estabelecer valores profissionais e 

sociais aos indivíduos da organização. Esses valores podem ser padrões morais de conduta, 

mas dificilmente indicarão precisamente o que é ético.  

A atuação do departamento de recursos humanos possibilita vários deslizes em 

relação à ética e à moral. Pode se citar a contratação de um funcionário, por exemplo. Quais 

critérios deverão ser seguidos? Formação, raça, cor, experiência anterior, caráter, preparo 

psicológico para trabalhar em equipe. Note que cor e raça são critérios discriminantes. 

Rejeitar um candidato por alguns desses motivos pode parecer amoral, mas talvez não o seja. 

Isso depende da cultura organizacional e do perfil profissiográfico pretendido. Uma empresa 

japonesa, por exemplo, valoriza extremamente esse perfil, fazem parte da cultura 

organizacional esses critérios, o que os torna perfeitamente “morais” aos olhos da 

organização.   

A não contratação de um funcionário simplesmente por ser negro, mesmo sendo 

capaz, é algo, no mínimo, discriminante e amoral. Outra situação pode ser simulada. Se uma 

empresa busca o funcionário de outra com objetivo de coletar informações profissionais 

planejando até mesmo com essas informações lançar um produto que acabe com a 

concorrência, essa é uma atitude não ética.  
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O ambiente profissional é de certa maneira traçado pelo departamento pessoal que 

ainda pode valorizar o trabalho em equipe,  a concorrência entre as pessoas, ou somente a 

busca de resultados ou o trabalho individual. Cada um desses fatores pode não ser amoral 

dependendo da cultura organizacional, mas alguns são aéticos à luz da ciência e dos princípios 

sociais. 

A ética deve nortear as atitudes do departamento de recursos humanos. Para que se 

possa ensinar ética nas faculdades, é importante que se trabalhe com “casos empresariais” nos 

quais seja visto o que é sensato, ético e moral.  

 

Administração Financeira e Contábil 

 

Neste caso, os setores contábeis e financeiros foram colocados conjuntamente, pois 

um complementa o outro. Inicialmente pode se discutir um clássico problema da 

administração financeira, o conflito de “agency”. Ocorre que nesse conflito o administrador 

pode deixar de investir em projetos de longo prazo essenciais à empresa, pelo simples fato de 

se querer gastar pouco e sobrar mais aos acionistas. Em curto prazo os acionistas ficam 

satisfeitos, mas em longo prazo a empresa está comprometida por falta de investimentos. Isso 

é anti-profissional e não ético.  

Publicar balanços fraudulentos nos quais se prejudicam investidores, bolsas de 

valores e a credibilidade do sistema, é um recente exemplo de falta de ética.  

A administração financeira, que envolve a contábil, não deve privilegiar somente o 

lucro. Um planejamento deve ser traçado  se valorizando o crescimento da organização e se 

discutindo qual o seu papel para a sociedade.  

  

Administração Mercadológica 

 

Marketing não é propaganda e nem promoção de vendas. O conceito é mais amplo e 

envolve questões éticas. Sua definição vai desde a identificação das necessidades dos 

consumidores à promoção, distribuição e venda do produto.  

Mas, por que desenvolver um novo produto? Nesse ponto reside a ética. Um produto 

pode ser desenvolvido para atender às necessidades dos clientes, ou para se ganhar mercado. 

Uma prática muito comum é chamada de Dumping. Dentre as várias formas possíveis de 

Dumping, a mais comum é a de preços. Um exemplo pode esclarecer melhor. Suponha que 

existam três ou quatro empresas de pequeno e médio porte vendendo o produto Alpha. Se uma 
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das empresas estiver em condições de mercado melhor que as outras, ela pode vender esse 

produto pelo seu custo, ou até mesmo abaixo dele, com o objetivo de eliminar alguma de suas 

concorrentes. O Dumping de preços, além de ser condenado pelo mercado, é aético.  

Um exemplo recente de falta de ética nessa área ocorreu com a diminuição dos 

volumes líquidos das embalagens de alguns produtos. Como não era possível a elevação dos 

preços, as empresas parecem que, conjuntamente, diminuíram a quantidade por embalagem 

oferecida ao consumidor, sem aviso prévio e sem aviso de alteração na própria embalagem. 

No referido caso, caberia ao departamento de marketing justificar perante o consumidor o 

motivo de tais alterações. Isso não foi feito, nem antes e nem depois. 

Será que ao se tomar uma decisão onde o consumidor será enganado ou a empresa 

concorrente será prejudicada, os administradores não pensam em ética? Podem até pensar, 

mas nesse caso, a maximização do lucro e o acúmulo de capital sobrepõem a ética. 

 

Propaganda 

 

De certa maneira está ligada ao Marketing. Uma campanha publicitária normalmente 

apresenta um produto ou um serviço à sociedade de consumo. A forma como tal campanha é 

elaborada pode apresentar  falta de ética em alguns aspectos. 

Os padrões de consumo são moldados pelo meio onde se vive. No capitalismo, o 

consumo é a fonte das receitas. As propagandas geram a necessidade de consumo, que são 

infinitas. Sempre há o desenvolvimento de um novo produto, com nova tecnologia, novas 

vantagens que acabam tornando modelos anteriores obsoletos. A idéia é a de que não se pode 

parar no tempo, pois a evolução é constante. 

Algumas campanhas publicitárias são apelativas, ferem a moral e a ética. A PEPSI 

COLA do Brasil chegou a chamar o consumidor de COCA-COLA em uma propaganda 

televisiva de macaco. Isso provocou uma reação contrária nas vendas da PEPSI, pois todos no 

Brasil têm por hábito tomar COCA-COLA. Essa atitude da empresa PEPSI é um claro 

exemplo de falta de ética. 

De maneira semelhante, outdoors mostram mulheres nuas para vender produtos como 

motéis, revistas e até mesmo prostíbulos. Nesses casos não há falta de ética, mas sim de 

moral, perante uma sociedade ainda conservadora.  

Qualquer campanha publicitária deve ter por objetivo apresentar um novo produto 

desenvolvido para um determinado tipo de cliente. Os concorrentes devem ser respeitados 

assim como os valores morais de onde se anuncia.  
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Administração da produção 

 

Esta é uma importante disciplina do curso de administração. A produção deve ser 

essencial à empresa, pois ela fabrica o que se vende. Mas é o processo de produção e seu 

impacto no meio ambiente  que devem ser analisados. 

Qualquer produto, ao ser manufaturado, consome mão de obra, matéria prima e 

energia. Algumas questões podem ser levantadas. Que tipo de mão de obra utilizar? Quais as 

condições de trabalho no chão de fábrica? Qual o nível  de automação no sistema produtivo?  

O homem visto como máquina, fato até bem abordado na administração científica de 

Frederick Winslow Taylor, analisado nos padrões atuais, trabalha de maneira aética, pois seus 

valores humanos não são respeitados, somente sua capacidade produtiva. Se o trabalho era 

cansativo, repetitivo e causava algum problema físico ao trabalhador, isso não era considerado 

e o mesmo seria substituído por outro trabalhador mais capaz. Na sociedade atual, isso é 

inadmissível. O homem vende seu trabalho pela remuneração e seus valores pessoais e sociais 

devem ser considerados. 

O nível de automação é relativo e jamais será prejudicial ao trabalhador, pois é uma 

ferramenta a mais de que ele dispõe. 

Um outro fator importante ligado à produção está em seu impacto sobre o meio 

ambiente. A empresa ética e responsável deve ser preocupar em não agredir o meio ambiente 

seja na obtenção de matéria prima ou na sua manufatura.  

 

Considerações Finais   

 

Embasando-se nas questões supra mencionadas, qual seja, o ensino da ética em 

algumas áreas da administração, é plausível afirmar que a ética assume papel de extrema 

relevância na formação da personalidade profissional do administrador.  

A relação entre a competência profissional obtida através da assimilação das 

disciplinas, arroladas como “tecnicistas”, e os valores éticos, apontados como virtudes, 

vincula-se portanto a uma modelagem das ações do profissional. 

Assim, podemos afirmar que as virtudes: responsabilidade, lealdade e iniciativa são 

elementos fundamentais na formação de um profissional cidadão. Desse modo, a incorporação das 

mesmas torna-se a pavimentação para o futuro de uma carreira. 
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Essas virtudes que se inter-relacionam são decorrentes de aspectos sociais, todavia, são 

observadas como critério de diferenciação do profissional, estabelecendo-se no campo da 

formação educacional. Sem responsabilidade um profissional não está apto a demonstrar lealdade, 

e, por conseguinte, não demonstrará iniciativa.  

Uma pessoa que se sinta responsável pelos resultados de uma empresa e/ou de uma 

equipe de trabalho  terá maior probabilidade de agir de maneira mais favorável aos interesses da 

equipe, de seus clientes e de seus fornecedores, dentro e fora da organização. Ao demonstrar-se 

consciente de seu papel real na instituição ou empresa, proporciona ao profissional uma 

experiência pessoal muito importante.  

Dados empíricos demonstram que um profissional que opta por não assumir 

responsabilidades depara-se com dificuldades em encontrar significado em suas vidas. Assim, seu 

comportamento é regido pelas recompensas e sanções de outras pessoas - chefes e pares, e jamais 

serão profissionais bem sucedidos.  

A segunda virtude, a lealdade, é um dos três principais elementos que compõe a 

estruturação ética de um profissional.  Um administrador leal sente-se confortado quando a 

organização ou seu departamento obtém sucesso e desse modo defende a organização, tomando 

medidas concretas quando ela é ameaçada, argumentando positivamente sobre ela e defendendo-a 

contra críticas que não sejam fundamentadas.  

Sob este viés, lealdade significa agir com a convicção de que seu comportamento vai 

promover os legítimos interesses da organização. Todavia, ser leal também pode significar a 

recusa em fazer algo que poderá prejudicar a organização e/ou seus funcionários. Do mesmo 

modo, é possível ser leal a uma organização ou a uma equipe mesmo discordando dos métodos 

usados para se alcançar determinados objetivos.  

Cristaliza-se assim o fato de que as virtudes da responsabilidade e da lealdade são 

complementadas pela iniciativa que é aquela capaz de movimentar as demais. Tomar a iniciativa 

de fazer algo no interesse da organização significa, ao mesmo tempo, demonstrar lealdade pela 

organização. Ter e tomar iniciativas não referencia-se apenas a iniciar um projeto no interesse da 

organização, mas também assumir responsabilidade por sua implementação e manutenção.  

Consubstanciadas pelo tripé responsabilidade - lealdade – iniciativa, outras virtudes, 

também chamadas qualidades delas decorrentes, constituem o alicerce ético de um profissional, 

dentre outras: a honestidade, o sigilo, a competência,  a prudência, a compreensão, a humildade e 

a imparcialidade. 

A priori, a honestidade está relacionada com a confiança que é depositada no indivíduo, 

com a responsabilidade perante o bem de terceiros e a manutenção de seus direitos. Há pessoas 

que se excedem no sentido de obter qualquer coisa e de qualquer fonte. A honestidade é nesse 
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aspecto, a primeira virtude no campo profissional, principalmente por ser ela um princípio que 

não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais.  

Respeitar os segredos das pessoas e dos negócios da empresa deve ser uma obrigação 

na formação de futuros profissionais. O sigilo é algo muito importante. Revelar aspectos, ou 

mesmo ocorrências tidas como banais da organização que, em geral, não sejam de interesse de  

terceiros, além de aético, traz consigo a agravante de que projetos de uma empresa ainda não 

colocados em prática possam ser copiados e colocados no mercado pela concorrência antes 

que a empresa que os concebeu tenha tido oportunidade de lançá-los.  

Podemos destacar também a competência, que sob o ponto de vista funcional, é o 

exercício do conhecimento de forma adequada e persistente a um trabalho ou profissão. Bons 

profissionais são aqueles que se vêm sempre incentivados a ampliar sua competência e 

habilidades através do aprimoramento contínuo. A competência se concatena e toma forma 

através do conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais. Logo, 

constitui-se em pré-requisito para um profissional.  

Ter iniciativa, ser dinâmico, não é apenas realizar tarefas, simples ou complexas. 

Toda atitude profissional em relação ao trabalho a ser executado exige muita cautela, muita 

segurança. A prudência leva o profissional a avaliar situações complexas com mais facilidade 

e de forma mais profunda e minuciosa, contribuindo para uma maior segurança nas decisões a 

serem tomadas. A prudência direciona o profissional para a compreensão, facilitando a 

aproximação e o diálogo, tão importante no relacionamento profissional. A compreensão exige 

um certo condicionamento, ditado, muitas vezes, pela prudência. Na formação e no exercício 

profissional, necessita-se de coragem para tomar decisões, indispensáveis e importantes para a 

eficiência do trabalho. A coragem é imprescindível para eliminar o medo de defender a verdade e 

a justiça, principalmente quando estas forem de real interesse para a organização.  

Dentre as inúmeras atitudes e ações necessárias ao profissional ético, a humildade é 

talvez a que mais eleva o profissional e a que é menos compreendida pela sua expressão 

conceitual.  O profissional deve ter humildade suficiente para admitir que não é o senhor da 

verdade de modo que possa reconhecer melhor suas potencialidades e, ao mesmo tempo, não 

omitir suas limitações. A humildade não é subserviência, é autenticidade.  

Cumpre também destacar a relevância da  imparcialidade como uma postura ética 

necessária ao profissional. A imparcialidade é, em linhas gerais, uma qualidade que permite 

ao profissional contrapor-se aos preconceitos e reagir com coerência contra mitos que se 

sedimentam e buscam diluir os verdadeiros valores sociais e éticos. O profissional dotado de 
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imparcialidade não é omisso, como se pressupõe à primeira vista. Ele é sobretudo uma reserva 

para assumir posições justas, nunca nos esquecendo que para ser justo é preciso ser imparcial.  
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