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Uma empresa não se torna ética por simples ato de vontade dos seus gestores, nem a 
incorporação de princípios éticos em seus processos decisórios é decorrência "natural" desse ato. 
Decisões empresariais éticas podem apresentar grande complexidade e demandam gerenciamento 
atento.  
 
A ética busca o bem, a gestão empresarial busca a eficiência. Fosse apenas essa a questão, a vida 
dos gestores seria relativamente simples. Mas há desdobramentos. Avancemos na escala de 
abrangência apoiados em Max Weber: nossa conduta pode guiar-se pela "ética da convicção" ou 
pela "ética da responsabilidade".  
 
Há um abismo entre decisões inspiradas por uma e por outra. Em contexto religioso, por exemplo, 
se ajo com convicção, faç o sempre o bem e confio os resultados a Deus; se ajo com 
responsabilidade, respondo pelos resultados previsíveis de cada ato meu. O mandamento diz "não 
matarás" e, guiado pela ética da convicção, não matarei em qualquer hipótese, "entregando nas 
mãos de Deus" as conseqüências da minha decisão. Guiado pela ética da responsabilidade, posso 
ter que usar ação letal para proteger inocentes de quem ameaça causar-lhes grande dano, pois 
"na ética cristã, a paz é valor alto, mas o bem comum está acima".  
 
Nossa moralidade apresenta três focos, cada um enquadrando certos aspectos de uma decisão 
ética, mas nenhum, isoladamente, enquadrando todos os aspectos. O primeiro enfoca o bem-
estar social agregado pela decisão, o segundo a sua eqüidade e o terceiro o seu grau de respeito 
aos direitos individuais. Não existe teoria moral que determine quando o aumento do bem-estar 
coletivo resultante de uma decisão "compensa" uma infração à eqüidade ou uma privação de 
direito individual.  
 
Não há regra absoluta para tal julgamento na filosofia moral. Essas teorias dão sinais conflitantes 
para os gestores de empresas e podem induzi-los a não levar a sério a ética aplicada. No contexto 
empresarial, não devemos entender a ética como reflexão teórica nem - no outro extremo - como 
exercício de case study.  
 
Melhor entendê-la como uma "compreensão" que abrange os valores, comportamentos, objetivos 
e dinâmica da empresa. Decisões éticas resistem à sistematização e as teorias parecem 
contraditórias porque tentamos trocar o senso moral que opera em cada decisão por uma certeza 
moral que nos possa guiar em todas as decisões.  
 
No julgamento ético, tomamos decisões à luz da nossa herança moral, mas não podemos ignorar 
a experiência que a remodela continuamente. Quanto à inteireza de caráter, claro que devemos 
preservar o caráter que desejamos para nós, mas há situações que nos podem levar a decisões 
moralmente irretocáveis, ainda que contrárias a aspectos desse caráter.  
 
"Dizer a verdade", por exemplo, pode não ser prudente em situações nas quais a franqueza plena 
criaria problemas desnecessários. Em situações reais, usar inteligência e sensibilidade para criar 
um ambiente de crescimento moral é mais importante que a aderência rígida a atributos do 
caráter.  
 
Adesão a regras e manifestação de virtudes não substituem o desafio de agir eticamente. Afinal, 
não nos desenvolvemos em torno de um único valor, nem nossos valores alinham-se numa 
hierarquia inflexível.  
 
Não se trata de relativismo moral - o gestor ético não ignora a condição humana, mas move-se 
pela aspiração a uma vida significativa e digna. Reconhecer o lado ético de uma decisão gerencial 
requer aplicação.  



O contexto moral subjacente deve ser "sentido" antes que possa ser explicado e, em vez de 
querer simplificar a situação, o gestor deve empenhar-se para perceber sua complexidade e tratar 
como legítimos os interesses de todos os afetados.  
 
Essa sensibilidade pode buscar inspiração no espírito de grupo, educação, família, religião, mas 
desenvolve-se no envolvimento com a experiência humana de cada situação. Os cidadãos estão 
cada vez mais atentos à reputação das empresas e construí-la exige que suas ações sejam 
direcionadas por valores sociais elevados e princípios éticos.  
 
Essa transformação da cultura organizacional requer dos gestores consistência e persistência 
porquanto, no campo da ética, a empresa nunca ficará imune a tropeços. A seriedade investida na 
solução dos problemas, entretanto, ensejará o crescimento pessoal dos que nela trabalham e 
iluminará seu lado melhor.  
 
Testemunhamos o desgaste da expressão "politicamente correto" (e "socialmente responsável" já 
começa a desgastar-se também). Quando adere a um direcionamento ético por reação a 
pressões, cálculo de ganho para a imagem institucional e entendimento da reputação como mero 
valor de mercado, a empresa deixa de expressar com autenticidade suas crenças e valores, e 
impõe-se missão impossível: comunicar algo no qual não acredita.  
 
Somente ao expressar valores éticos amadurecidos pela reflexão e pela convicção uma empresa 
mostra para o mundo os atributos superiores da sua identidade corporativa. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 abr. 2005, Opinião, p. A-3 


