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dminístradores, quaisquer que

seja o tamanho da organização,

se perguntam ou deveriam se

perguntar até que ponto as em-

presas devem prezar pela ética, e o quê os

comportamentos éticos podem vir a trazer

de bom e interessante para a mesma. Por

outro lado, colaboradores também se ques-

tionam o quanto seus empregadores são éti-

cos em relação aos mesmos e o que eles de-

monstram nas condutas adotadas no relacio-

namento entre empresa e colaborador.

São lados opostos que refletem sobre um

mesmo assunto e formam opiniões divergen-

tes, já que a visão de cada parte envolvida

ocorre de um ângulo diferente. Porém não é

assim que deveria ocorrer, uma vez que há

urna interdependência entre colaborador e

empresa na qual, cada conduta de uma par-

te para com a outra, irá gerar uma nova con-

duta baseada nos valores éticos adotados

pela anterior.

Moreira (1999) afirma que alguns com-

portamentos éticos são classificados como

legais e outros, porém são tidos como éticos,

mas sem o respaldo da lei. Essa afirmação

mostra que há duas maneiras que fazem com

que a empresa aja eticamente: por meio da

cobrança e fiscalização por parte das autori-

dades quanto à adoção das condutas éticas

legais ou, no caso das condutas éticas que

não têm o respaldo da lei, as empresas fa-

zem o uso de comportamentos éticos con-

forme essas condizem com seus valores.

James Burke(1987, apud Aguilar, 1996,

p. 11-12) afirma: "acredito que há uma ne-

cessidade profunda e intensamente humana

de confiança, honestidade, integridade e con-

duta ética com as pessoas com quem cria-

mos importantes relacionamentos. Além do

mais, acredito que esse imperativo moral deve

motivar as empresas a se esforçarem para

satisfazer essa necessidade que diz respeito

a todos os seus constituintes, clientes, em-

pregados, enfim todos os que dela dependem.

E, finalmente, acredito que as empresas que

são mais consístentemente éticas em sua con-

duta serão, em média, mais bem-sucedidas".

Quando James Burke afirma que é da

cultura humana a necessidade de compor-

tamentos éticos, pelo menos com pessoas

com quem há de se relacionar, pode-se con-
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siderar incluso nessa afirmação o relacionamento entre colaborador

e empresa. A partir do momento que se estabelece essa relação, deve-

se buscar subsídios para que essa parceria seja fundamentada em

condutas honestas, em confiança de ambas as partes para que os

resultados dessa parceria sejam os melhores possíveis.

Partindo do princípio de que a consciência de cada indivíduo é

formada por determinados valores éticos e morais, por mais parti-

culares que sejam, ele já age de uma maneira a qual irá adotar esses

valores pessoais. Atitudes que para esse indivíduo são éticas podem

não ser consideradas como tais por outros indivíduos. Geralmente

os valores de uma empresa condizem ou são fundamentados nos

valores de seus gestores ou fundadores. Assim cada empresa tem

uma cultura diferente, classificando, com base em seus valores, suas

condutas em éticas ou antiéticas.

Como falado anteriormente, no relacionamento entre empresa e

colaborador, ambos usam de condutas na interação existente e ne-

cessária no relacionamento, no convívio que a parceria exige. Con-

frontando essa afirmação com o princípio acima de que cada indiví-

duo tem valores específicos, pode-se afirmar que condutas que o

colaborador adota em relação à empresa e as considera éticas, po-

dem ser consideradas como antiéticas no ponto de vista dessas orga-

nizações. Da mesma forma ocorre quando a empresa adota condu-

tas, consideradas éticas por ela, mas que podem parecer ou ser anti-

éticas perante os valores do colaborador.

Surgem então conflitos de opiniões que exigem flexibilidade,

tanto da organização quanto do colaborador. Há a necessidade de

que ambos entrem num acordo quanto à classificação de determina-

das condutas, se são éticas ou não.

Desde o recrutamento até a seleção de um colaborador são estabe-

lecidas relações entre a empresa e o mesmo. O próprio processo de

recrutamento c seleção feito pela empresa, a admissão de colaborado-

res, o treinamento, enfim, todos são processos nos quais a empresa deve

realizá-los obedecendo às regras legais e respeitando o colaborador.

No momento do recrutamento, por exemplo, é antiético por par-

te da empresa colocar como restrições critérios como raça, idade,

aparência, condição social, enfim, qualquer fator que venha a dis-

criminar um possível candidato à vaga. Não só no recrutamento,

mas também durante toda a vivência profissional, deve haver res-

peito com o colaborador, estabelecendo uma parceria entre a empre-

sa e o colaborador, fundamentada em princípios éticos.
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Há casos em que a empresa pode numa seleção usar de algum

critério que não seja ético, mas como ele é legal, ela usa-o mesmo

assim. Porém, caso sejam discriminadas pessoas numa seleção de-

vido à raça, por exemplo, a empresa estará desrespeitando a lei, já

que no Brasil preconceito racial é crime. (Moreira, 1999). Mas não

é só em processos de recrutamento e seleção que a empresa pode ser

antiética. Na vivência profissional do colaborador podem estar im-

plícitas atitudes nem um pouco éticas da empresa, mas que a mesma

adota, pois é o mais conveniente a ela.

As condições do ambiente no qual o colaborador trabalha, como

a segurança, ventilação, limpeza, iluminação, enfim, quaisquer con-

dições que possam vir a prejudicar a integridade física do indivíduo

são pontos onde a empresa deve prezar para a satisfação do mesmo,

oferecendo-o condições para que trabalhe de maneira eficiente. Ex-

posição do colaborador a constrangimentos diante dos colegas, re-

muneração adequada compatível com a função que o colaborador

desempenha, horários de trabalho, abuso de poder pelos superiores,

assédio sexual, etc.

Enfim, são várias as situações onde a empresa pode deixar a

desejar no relacionamento que ela mantém com seus colaboradores,

uma vez que todos merecem salários dignos da sua função com os

quais possam atender ao menos suas necessidades básicas, sem que

para isso ele seja exposto a algum tipo de constrangimento.

A partir do momento que o indivíduo envia seu currículo para a

empresa e submete-se a uma seleção, este já está participando de

um ciclo onde há uma grande interação entre ele e a empresa, onde

há troca de informações e ações entre ambos. A duração desse ciclo

pode ser curta (caso o indivíduo não seja selecionado) ou pode ser

longa (caso o mesmo venha a fazer parte do quadro de colaborado-

res da empresa). Porém, a relação entre empresa e colaborador não

termina com a demissão do colaborador. Mesmo depois de o cola-

borador deixar a empresa (seja por vontade dele ou da empresa), o

mesmo ainda mantém uma relação com a organização, mas não na

mesma intensidade de quando ele era colaborador.

Durante esse período descrito anteriormente o colaborador se

torna obrigado a tomar algumas atitudes, as quais serão tidas como

éticas ou não, vindo a depender dos valores morais do indivíduo, o

que é muito pessoal e relativo. Porém, a empresa pode vir a interfe-

rir nessas atitudes impondo sanções em caso de más condutas.

A principal condição para que os colaboradores não venham a

agir de forma antiética é que estes estejam felizes em seu ambien-

te de trabalho. Isso ocorrerá se a empresa oferecer um ambiente

adequado e agradável e também se o colaborador gostar da sua

profissão. Ou seja, a primeira obrigação do colaborador no decor-

rer de sua vivência profissional é antes de tudo, gostar da sua pro-

fissão. "A escolha da profissão implica o dever do conhecimento e

o dever do conhecimento implica o dever da execução adequada"

(SÁ, 2001, p. 150).

Sá (2001) afirma que o indivíduo deve tornar seu trabalho pra-

zeroso para que o mesmo seja rentável, produtivo. Esse prazer pode

ser propiciado pela empresa ao oferecer boas condições de trabalho

(ambiente, salário, benefícios, valorização do indivíduo), mas prin-

cipalmente por ele mesmo, ao se auto-estimular.

O fato de usar o telefone da empresa para realizar um interurba-

no é uma atitude de má conduta do colaborador. Essa situação pode

ser coibida caso a empresa adote regras como cobrar essa ligação do

colaborador (se descoberto). Porém sabe-se que não é punindo que

se vai conseguir mudar as atitudes dos colaboradores, mas sim os

submetendo a cursos e palestras mostrando a importância na ética

também no ambiente de trabalho.

A situação citada acima é apenas um exemplo de como o co-
laborador pode ser antiético na sua vivência profissional. Usar o

telefone para ligações particulares, usar ou pegar materiais de

escritório da empresa para uso pessoal, usar o horário de traba-

lho para realizar atividades pessoais (principalmente sem o con-

sentimento do superior), comentar assuntos sigilosos da empresa

com pessoas de fora da organização, denegrir a imagem de cole-

gas, enfim, todas são condutas nas quais é necessário que o indi-

víduo aja eticamente, o que vai depender de seus valores éticos e

morais pessoais.

No mundo globalizado que as empresas encontram-se atual-

mente, a concorrência é acirrada de tal maneira que obriga as em-

presas a estarem sempre buscando a melhoria contínua. Essas por

sua vez, buscam sempre essas melhorias na parte de produção ou

de processos. Porém muito pouco ou quase nunca é focado na par-

te de relacionamentos entre a empresa e os colaboradores, relacio-

namentos que afetam diretamente os processos e a produção de

uma empresa. Nesse ponto é que pode ser pensada a implementa-

ção da pesquisa de clima organizacional a fim analisar o ambiente

interno e apontar aspectos críticos pelos quais estão passando a

motivação dos colaboradores da empresa, por meio da apuração

de seus pontos fortes, dificuldades, expectativas e objetivos. Di-

ante do exposto acima, pode-se então observar o quão importante

é a relação entre empresa e colaborador e o quanto ela pode vir a

contribuir para maior produtividade e vivência profissional mais

agradável e eticamente correta.
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