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Autor de Iniciação à História da Filosofia, professor avalia que corporações já reconhecem a 
importância da transparência 
 
Aristóteles dizia nos escritos reunidos na obra Ética a Nicômaco que a ética é o exercício diário 
do caráter. Pela definição do filósofo: é a constante busca pelo "justo meio", o equilíbrio entre 
a atitude passional e a racional em busca do bem comum. O conceito é retomado atualmente 
por vários autores, os chamados neo-aristotélicos. Em entrevista ao BRASIL ECONÔMICO, o 
filósofo Danilo Marcondes, professor da PUC-Rio e autor de Iniciação à História da Filosofia, 
lembra que a ética é um "ponto de chegada" para o bem comum e que cada vez mais 
empresas adotam mecanismos de ética e transparência. 
 
O "jeitinho brasileiro" dificulta seguir uma ética? 
 
"Jeitinho brasileiro", em princípio, não é atitude ética. E uma forma de querer levar vantagem, 
semelhante à "Lei de Gerson". Mas faço uma ressalva: há situações que jeitinho pode significar 
flexibilidade. Mesmo no "Jeitinho" cabe um certo bom senso. 
 
Preocupação com o Fisco é a primeira desculpa das empresas para evitar mais 
transparência na contabilidade. Dá para mudar isso?  
 
O que acontece no Brasil é que o país é muito eficiente em arrecadar e pouco eficiente em 
repassar o resultado da arrecadação. Isso estimula a sonegação. Há falta de transparência de 
quem arrecada. 'Se tivermos sentimento de postura mais participativa; se, de fato, você 
estiver participando de projeto coletivo, tiver mais liberdade de fazer doações, coisas que 
possa deduzir dos seus impostos, isso melhoraria muito a situação. É o que funciona em outros 
países. 



 
Muito se fala em transparência para o setor público para coibir a corrupção, mas no 
setor privado não falta também mais transparência?  
 
Transparência é fundamental e nesse sentido deve ser cobrada de todos setores. Isso até tem 
aumentado. Hoje tem balanço social, quando questões como responsabilidade social são 
valorizadas. Isso contribui para a transparência. Isso mostra que empresa, mesmo privada, 
tem função na sociedade, não só distribuir lucros aos acionistas. Empresas hoje começam a 
reconhecer isso. Não é à toa que investimentos em responsabilidade social avançam. É parte 
de processo de transparência. 
 
É ético a empresa ou o empresário individualmente financiar campanha de algum 
governo e firmar negócios com essa administração posteriormente?  
 
Acho que a questão do financiamento de campanha deve seguir mais uma vez as leis de 
transparência. Com freqüência, empresas contribuem não só para um candidato, mas para 
vários. Se isso ficar claro dentro da legislação, não tem problema. Seria ingenuidade supor que 
não haveria contribuições. Na prática, nunca é bem assim. Mas o compromisso da ética é 
mudar a prática. Reconhecemos que não é assim, mas vamos tentar fazer o possível para que 
situação venha a mudar. Ética é um ponto de chegada. Não nos comportamos de forma ética. 
Com freqüência, não fazemos o que achamos certo por vários motivos. O importante é ter 
nítidas as regras e princípios e tentar fazer com que situação se transforme no sentido 
positivo. A gente não deve se preocupar tanto com a dicotomia entre o real e o ideal desde 
que o real se aproxime desse ideal. Sabemos que nunca vai ser assim de forma total. 
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